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Förord 
 
 
 
 
 

Första gången jag stiftade bekantskap med Lunds tekniska hög-
skola var i samband med ett studiebesök under gymnasietiden. 
Minnet får plockas fram med viss möda, men under det att fing-
rarna nu rör sig över tangentbordet kan jag inbilla mig att det 
blir något tydligare. Vi, en grupp gymnasister, vallades en vacker 
oktoberdag runt mellan Klas Anshelms tunga, röda tegelbyggna-
der och fick bevittna lätta laborationer i fysik och kemi. Jag tror 
mig nu förstå hur angeläget det var för högskolan, även för de 
teknologstudenter som engagerat sig, att vi befann oss där – som 
en del av rekryteringsunderlaget till civilingenjörsutbildningarna. 
Riktigt så krasst kände det emellertid inte när lunch intogs på 
Kem Inn. Det var i en tid, vet jag nu, när LTH:s problem med 
lärartjänster, studieresultat och genomströmning var som störst. 
Vad får man veta om en verksamhet när man blott bekantar sig 
med den via rullande kulor, laserstrålar och kolsyreis? Tekniken 
som lek? Hur får tekniken tyngd? När blir det på allvar och hur 
känns det då? Det fick jag aldrig direkt erfarenhet av. Via stu-
dentkamraters eder över ”Linjär algebra” och ”Analysen” med 
”Arne Perssons lilla röda”, förmedlades några ytliga intryck. Des-
sa var de beryktade inledande kurserna där hälften av studenterna 
”körde”, rentav förväntades göra så. Det nämndes inte den där 
oktoberdagen. 

Och hur skulle det ha kunnat göras? Hur skulle det ha tagits 
emot? Bättre att inte veta och bara kasta sig ned i strömmen. Det 
gäller även i andra sammanhang, hur svårt det än må vara att 
följa det rådet. 

 
När jag nu gör mig beredd att lägga denna text till handlingarna 
vill jag uttrycka mitt djupt kända tack till flera personer som det 
på olika sätt varit en glädje och ett privilegium att inspireras av 
under arbetets gång. Gunnar Broberg, min handledare, har varit 
ett ständigt stöd och en källa till idéer och uppslag. Hans breda 
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beläsenhet och kunskaper, på de mest oväntade områden, har 
därtill varit en ingång till välkomna avvikelser från ämnet. 

Monica Libell, Anna Tunlid och Gustav Holmberg har varit 
något av ankare i den idéhistoriska miljön i Lund. De har dess-
utom tillsammans med Henrik Johansson, Mats Benner, Skotte 
Mårtensson och Håkan Håkansson, generöst lånat sin tid och 
sina kunskaper till att granska och kommentera arbetet i slutfa-
sen. Ett synnerligen varmt och hjärtligt tack till er alla. Monicas, 
tror jag, totala uppriktighet och hennes känsla för effektivitet i 
prosan, t.ex. genom utrensning av bisatser, har jag, givetvis utan 
att lyckas, sökt ta lärdom av. 

Den vetenskapshistoriska gerillarörelsen i Kulturanatomens 
katakomber har med viss oregelbundenhet gett den akademiska 
inspirationen och tankens frihet ett forum, vilket jag säkert inte 
är den enda som känt entusiasm inför. Det idéhistoriska högre 
seminariet och övriga kollegor på Kulturanatomen har skapat en 
intellektuellt och socialt stimulerande miljö som jag betraktar 
med värme. 

Tekniken är inte min livsluft, varför tacksamheten mot dem 
som behärskar denna materia är desto större. Med Patrik Sones-
tad framför skärmen hinner problem inte uppenbaras förrän de 
åtgärdas. 

Åtskilliga personer vid LTH har medverkat i intervjuer eller 
i mer informella samtal. Andra har assisterat med att ge tillgång 
till material och låna ut arbetsrum. I flera sådana sammanhang 
har spontana intryck förmedlats från LTH-miljön som underlät-
tat min förståelse av verksamheten. Det har inte sällan skett i 
termer som det kan vara svårt att sätta på pränt, men som jag 
trots eller tack vare det tagit intryck av. Ett samfällt och stort 
tack. 

Andra projekt har passerat förbi och flätats in i processen. 
De har på oväntat och välkommet sätt ökat inblicken i forsk-
nings- och utbildningspolitik, liksom i de miljöer där dess effek-
ter visar sig: Ett tack till Bengt Forkman för ett MAXimalt läro-
rikt samarbete. 

Ett tack har jag inte möjlighet att framföra, vilket smärtar. 
Sten Högnäs, med sin sansade stämma, sin förmåga att säga nå-
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got väsentligt om praktiskt taget allt och sin klara blick mitt i 
tankehärvor, kan inte nås. 

Claude, Bill och Manfred har aldrig varit för långt borta för 
att kunna leverera diskreta och inspirerande inpass när tanken 
sökt flyktmöjligheter. 

Tack slutligen Andrea, Marcus och Viveka – för att ni är. 
 

Som alltid i sammanhang som detta ligger ansvaret för slutresul-
tatet uteslutande på författaren. 
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Inledning 
 

”Tekniska Högskolan har till ändamål att meddela ve-
tenskaplig och konstnärlig teknisk bildning samt att främja 
utvecklingen af de vetenskaper och konster, som tillhöra om-
rådet för dess verksamhet. [...] 

[V]id Högskolan emottagas i allmänhet endast manliga 
elever; dock må, när utrymme och förhållandena i öfrigt så-
dant medgifva, till extra ordinarie eller tillfällig elev antagas 
äfven kvinna, under samma villkor som för manlig inträdes-
sökande föreskrifvas.” (Ur Kungl. tekniska högskolans stad-
gar, 1901)1 

 
”TLTH anser att all utbildning i högskolan måste ge-

nomsyras av ett kritiskt förhållningssätt till kunskap, där pro-
blem alltid går att betrakta ur olika synvinklar. Kunskap är 
inte värderingsfri och den rådande kunskapssynen styr såväl 
innehållet i som formerna för undervisningen.[...] 

TLTH anser att demokrati, jämlikhet och en ekologisk 
medvetenhet skall genomsyra både högskolans inre arbete 
och dess innehållsmässiga prioriteringar.” (Ur Teknologkårens 
vid Lunds tekniska högskola Studiesocial- och utbildningspo-
litiska program)2 

 
Kungl. tekniska högskolan i Stockholm var vid 1900-talets bör-
jan den främsta institutionen för högre teknisk utbildning i Sve-
rige. Utbildningen hade utformats över flera decennier för att 
möta olika industrisektorers behov av tekniskt utbildade. Rekry-
teringsbasen för civilingenjörsutbildningarna utgjordes av en 
begränsad krets i samhället och i varje åldersgrupp. År 1900 
antogs 131 personer till studier vid KTH och den värdegemen-
skap de upptogs i manifesterades i ord och handlingar, genom 
symboler och åtbörder som band samman generationer av lärare, 
studenter och ingenjörer. De män som tog plats i denna avgrän-

 
1 Första och fjortonde paragraferna. Stadgarna givna 1901-06-28. Citat efter 
Henriques (1927:300) 
2 Reviderad version antagen 2000-05-08 
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sade krets av ingenjörsstudenter var väl medvetna om att de efter 
fyra års studier med stor sannolikhet skulle komma att bekläda 
inflytelserika poster i näringsliv och offentlighet. Kommunika-
tionen mellan näringsliv och teknisk högskola var välutvecklad. 
Kontaktkanalerna – den informella intressegemenskapen – för-
stärktes av att personer cirkulerade mellan uppdrag i industri och 
rollen som lärare vid högskolan. Kvinnor var en sällsynthet – den 
första hade antagits 1897 – och kunde betraktas närmast som en 
kuriositet i högskolans miljö. Intressegemenskapen reproducera-
des också i utbildningssituationen där drill och disciplin skulle 
råda, där möjligheten att få studera vid KTH betraktades som ett 
privilegium. Kungl. tekniska högskolan var i många avseenden 
en värld för sig. 

År 2001 hade antalet institutioner med examinationsrätt för 
högre teknisk utbildning ökat som en följd av 1960-talets ut-
bildningsexpansion. Civilingenjörs- och arkitekturprogrammen 
omfattade cirka 6700 utbildningsplatser. Utbildningarnas inne-
håll var föremål för en kontinuerlig förhandling mellan studen-
ter, lärare, näringsliv och myndigheter, en process som resultera-
de i återkommande revision av utbildningsplaner och styrdoku-
ment. Behovet av att bredda rekryteringsunderlaget, liksom gi-
vetvis principiella krav på representativitet och jämställdhet, hade 
medfört att var tredje civilingenjörsstuderande var kvinna. De 
tekniska högskolornas uppdrag hade utvidgats till att omfatta en 
rad kortare utbildningar utöver civilingenjörsprogrammen. Un-
dervisningsformerna hade reformerats för att attrahera nya grup-
per studenter. Floran av utbildningsprogram hade vuxit efter 
1990-talets generella avreglering av högskolesystemet och blivit 
så omfattande att innebörden i ”civilingenjör” riskerade att tun-
nas ut. Högre teknisk utbildning hade blivit en i raden av möjli-
ga utbildningsval och värdet av en civilingenjörsexamen hade 
relativiserats, något som bl.a. yttrade sig i hög avbrottsfrekvens 
och genom att en betydande andel studenter inte tog ut examina. 

 
Det omedelbara föremålet för denna avhandling är Lunds tek-
niska högskola som startade sin verksamhet 1961. Lunds teknis-
ka högskola (LTH) var det enskilt största steget i 1900-talets 
utbyggnad av civilingenjörsutbildningar, och en av de största 
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satsningarna i Sverige inom högre utbildning generellt. En skild-
ring av LTH blir därför även en berättelse om skiften i svensk 
utbildnings- och forskningspolitik under senare hälften av 1900-
talet. Från uppbyggnaden som formellt fristående högskola på 
1960-talet, till dagens tekniska fakultet inom Lunds universitet, 
har LTH formats under inflytande av lokala, regionala och na-
tionella processer. I tillkomsten av LTH bröts en sekellång, kon-
tinuitetsbärande tradition mot en alltmer ingripande, centralis-
tisk utbildningsplanering. Syftet med avhandlingen är att fånga 
specifika och generella förutsättningar för LTH:s utveckling. 
Fokusering på en institution, Lunds tekniska högskola, möjliggör 
dels att ett enskilt lärosätes orientering låter sig inringas, dels att 
skeenden i lokal kontext kan återkopplas till generella villkor för 
universitet och högskolor under det senaste halvseklets utbild-
ningsexpansion, under utvecklingen mot ett system för massut-
bildning. 

Lunds tekniska högskola äntrade den utbildningspolitiska 
scenen i början på 1960-talet och blev en länk i en tradition som 
kunde spåras drygt ett sekel tillbaka i tiden. Ideologisk, institu-
tionell och personell kontinuitet förmedlade denna tradition till 
LTH under dess första år, detta samtidigt som utbildningssyste-
met var på väg in i en period av kraftig utbyggnad och intensivt 
reformarbete där etablerade organisationsformer utmanades. Till 
de generella förutsättningarna för all högre utbildning har hört 
den ständigt förhandlade avvägningen mellan central reglering 
och decentralisering. Under en betydande del av LTH:s historia 
innebar en inifrånförståelse av högskolans identitet, uttryckt av 
tongivande lärare och studenter, att denna formades i opposition 
mot nationella utbildningspolitiska processer. Då ett tema i av-
handlingen rör formering av högskolans identitet och ingenjörs-
rollens utveckling i samspel är det en central fråga hur ett enskilt 
lärosäte, LTH, sökt orientera sig i förhållande till just utbild-
ningspolitikens nycker och kast. 

 
I strävan att fånga in villkoren för LTH:s utveckling dominerar 
två perspektiv. Tillsammans speglar dessa de tekniska högskolor-
nas funktion inom utbildningssystemet. Det första utgår från 
allmänna politiska och ekonomiska villkor för utbyggnaden av 
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högre utbildning under andra hälften av 1900-talet. Beslutet om 
en tredje teknisk högskola grundades i centrala utbildningspoli-
tiska initiativ under 1950-talet. LTH planerades och byggdes 
upp i en tid av stark tilltro till storskalig planering. Prognoser 
över arbetsmarknadens efterfrågan respektive utbildningssyste-
mets kapacitet att svara upp mot denna, lades till grund för sy-
stemets och lärosätenas färdriktning decennier in i framtiden. 
Under 1960-talet fortsatte denna expansion med planering och 
uppbyggnad av ytterligare universitet och högskolor. 

Motivbilden bakom LTH:s tillkomst innehöll regionala, na-
tionella och internationella komponenter. Det dominerande 
motivet var att tillvarata de samlade nationella resurserna så väl 
som möjligt. Regionalpolitiska överväganden i någon kvalificerad 
mening låg fortfarande i framtiden. Fram till 1940-talet hade de 
då existerande tekniska högskolorna – Kungl. tekniska högskolan 
och Chalmers tekniska högskola – i olika grad infogats i en na-
tionell kontext. KTH hade tidigare än Chalmers kommit att 
framstå som en nationell högskola. I mitten på 1940-talet inord-
nades de båda under gemensam styrelse och de nationella över-
väganden som härefter skulle komma att sätta sin prägel på de 
tekniska högskolorna fick en naturlig fortsättning i planering och 
uppbyggnad av LTH. 

1800-talets och det tidiga 1900-talets tekniska utbildningar 
– på olika nivåer, inte bara de tekniska högskolorna – tillkom 
väsentligen som ett resultat av lokala aktörers engagemang. I 
kontrast till detta etablerades LTH och andra tekniska utbild-
ningar under senare delen av 1900-talet snarare inom ramen för 
nationella beslut, en ordning som stod sig till och med 1980-
talet. Det innebar att nya kombinationer av intressen formerade 
sig kring tekniska utbildningar. Nätverk och värderingar vilka 
hade styrt utvecklingen av KTH och Chalmers utmanades av 
den nationella utbildningsplanering som tog form från 1950-
talet och framåt. Spelet kring de tekniska högskolorna och infly-
tandet för olika kategorier av aktörer förändrades inom ramen 
för hela utbildningssystemets reformering. Avvägningen mellan å 
ena sidan formell reglering och ekonomisk styrning av utbild-
ningsinstitutionerna, å andra sidan historiskt formade nätverk 
och föreställningar har medfört spänningar och konflikter. I den 
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nationella planeringen har de tekniska högskolorna också funge-
rat som instrument för syften utöver sig själva, för att påverka 
inriktningen på andra delar av forsknings- och utbildningssyste-
met. Det gäller i synnerhet naturvetenskapliga fakulteter och 
utbildningar. Ömsesidiga, sammanflätade reformambitioner har 
varit norm. 

 
Det andra perspektivet som präglar detta arbete är en förändrad 
syn på teknik och de tekniska högskolornas utbildningsuppdrag. 
Hur har utbildningsprogrammen utformats under intryck av 
bredare samhällsintressen och gentemot angränsande akademiska 
discipliner och institutioner? ”Ingenjörens” roll i samhälle och i 
utbildningssystem har förändrats. En ingenjörsidentitet har for-
mats i samspel mellan breda politiska och sociala utvecklingslin-
jer. Vilken typ av kunskap och kompetens har de tekniska hög-
skolorna fått i uppdrag att producera eller förmedla? Ett genom-
gående drag i internationell utbildnings- och forskningspolitik 
under det senaste halvseklet har varit en vetenskapsideologiskt 
och ekonomiskt motiverad samverkan mellan vetenskapsfält och 
institutioner för forskning och utbildning. Systematiska försök 
har gjorts att utvinna synergier i integrationen av forsknings- och 
utbildningsområden. Synen på vad en ingenjör är eller bör vara 
har hela tiden befunnit sig i stöpsleven. Även andra yrkesidenti-
teter har givetvis förändrats – det kan gälla inom vårdsektorn, 
inom utbildningssektorn eller på godtyckligt valt samhällsområ-
de. Så har exempelvis ökad forskningsanknytning av yrkesutbild-
ningar varit ett stående inslag i den utbildningspolitiska diskus-
sionen i synnerhet under de senaste decennierna. Ett uttryck för 
denna långvariga diskussion har varit försöken att relativisera 
institutionella gränser, att alla utbildningar bör berikas med in-
slag från andra vetenskapsområden. För de tekniska högskolorna 
förekom för övrigt sådana resonemang långt innan en kvalifice-
rad utbildningspolitisk diskussion på nationell basis tog form. 

I såväl planering av Lunds tekniska högskola som i dess fort-
satta utveckling, har samverkan och samorganisation med andra 
institutioner för högre utbildning varit ett centralt tema, en åter-
spegling av den nationella planeringens intresse för organisa-
tionsformer och således inget specifikt för LTH. LTH kan där-
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emot – beroende på ett så enkelt faktum som relativ placering i 
den nationella utbyggnadsprocessen – uppfattas som ett första 
steg i riktning mot ökat samarbete mellan ämnesmässigt angrän-
sande institutioner. 

I skilda skeden och med skiftande motiv har olika intressen 
– näringsliv, statsmakter, intresseorganisationer, studenter – ut-
nyttjat sitt inflytande för att modifiera relationen mellan tekniska 
och andra utbildningar och i den processen även balansen mellan 
olika ämnen och utbildningsmoment inom ingenjörsutbildning-
arna.3 Samtidigt kan man notera en betydande kontinuitet både 
i kritiken mot existerande ordning och i de tekniska högskolor-
nas respons. En sådan diskussion pekar utöver den enskilda ut-
bildningsinstitutionens historia. LTH:s utformning hade direkt 
förebild i de äldre tekniska högskolorna – Kungl. tekniska hög-
skolan och Chalmers tekniska högskola. Dessa i sin tur tillkom 
som en konsekvens av det svenska näringslivets utveckling och 
behov. Förebilder för institutionell struktur hämtades från Euro-
pa. I denna process formades en långsiktigt inflytelserik hållning 
till vad ingenjörer och ingenjörsutbildningar bör fylla för plats i 
utbildningssystem och i samhälle. Institutionaliseringen av såda-
na attityder har bäring även på det senaste halvseklets utbyggnad 
av högre teknisk utbildning i Sverige. Denna sida av ingenjörsut-
bildning och de tekniska högskolornas utveckling, deras tradition 
och självbild, kräver en behandling av högre teknisk utbildning 
som spänner över en längre period än LTH:s existens. 

En avgränsning i studiet av ”ingenjörsrollen” följer av att 
detta arbete söker spåra vissa kontinuerliga drag mellan 1800-
talets tekniska högskolor och dagens: Det är de längre utbild-
ningarna – i synnerhet till civilingenjör – som fokuseras när det i 
detta arbete talas om ”ingenjörer”. Formen på civilingenjörsut-
bildningen etablerades tidigt, med en viss sekvens av ämnen eller 
typer av ämnen. Detta förhållande har haft stort inflytande på 
identitet, inåt mot den egna kåren, liksom utåt mot andra yrkes-
kategorier och mot samhället i vid mening. Under de senaste 
decennierna har de tekniska högskolornas och fakulteternas ut-

 
3 Kaijser (1998:35ff ) 
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bildningsuppdrag utvidgats till att omfatta en rad kortare utbild-
ningar, fortbildning m.m., i anpassning till näringslivets utbild-
ningsbehov och studenternas intressen. I samvariation med andra 
förändringar av utbildningssystemet har det i sin tur medfört att 
”ingenjörsidentiteten” av idag, om en sådan finns, är något annat 
än för ett halvt sekel sedan, sannolikt något mera diffust och i så 
fall utan många av de innebörder som tidigare generationer in-
genjörer kunde förknippa med sin yrkesroll. Detta är resultatet 
av en process som – det är ett av avhandlingens teman – i hög 
grad präglat de tekniska högskolornas och därmed LTH:s utveck-
ling under de senaste decennierna. 

Som redan antytts finns det viktiga utsnitt av de tekniska 
högskolornas verksamhet som är värda en utförligare behandling 
än vad som kommer att utvecklas i detta sammanhang. Det kan 
gälla utvecklingen inom de forskningsområden som finns före-
trädda vid tekniska högskolorna, inte minst den moderna ut-
vecklingen i gränsområden mellan traditionella ämnesindelning-
ar. De utbildningsämnen och forskningsområden som utgör 
själva verksamheten kommer att betraktas utifrån hur de förhål-
ler sig till civilingenjörsutbildningarnas tradition och reforme-
ring. Lunds tekniska högskola framställs då som en utlöpare av 
denna tradition, samtidigt som den formats av det senaste halv-
seklets generella utbildnings- och forskningspolitiska dagord-
ning. Varje inom LTH och ett universitet företrätt forskningsom-
råde, ämne eller institution är möjligt och i sitt sammanhang 
angeläget att ägna separata redogörelser. Det finns flera exempel 
på sådana från LTH eller dess omedelbara miljö.4 I den längre 
historiska linje som LTH kommer att relateras till – från Kungl. 
tekniska högskolan i mitten på 1800-talet – har emellertid ut-
bildningsuppdraget burit kontinuiteten, vilket är motivet för 
avgränsningen. 

Detta arbete utgör inte en värdering av hur LTH fullgjort 
sitt uppdrag inom utbildningssystemet, till detta har vi numera 
bl.a. myndigheter som fortlöpande genomför granskningar och 
utvärderingar.5 Ambitionen är istället att betrakta LTH:s samla-

 
4 T.ex. Pettersson (1996); Lindh (1999); Forkman (2001) 
5 Dill (1998); Neave (1998) 
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de inriktning som en förhandlad produkt av ekonomiska, poli-
tiska och utbildningsideologiska konjunkturer, en ständigt pågå-
ende balansering av omvärldens förväntningar mot de tekniska 
högskolornas historia och egendynamik. Det innebär att också 
teknologen eller ingenjören framställs som resultatet av ett för-
handlingsspel där över tiden skiftande intressen avgjort ”produk-
tens” utformning och roll i utbildningssystemet, i arbetslivet och 
i samhället i stort. De tekniska högskolornas produktionsvillkor 
har skiftat, från 1800-talets och det tidiga 1900-talets markanta 
industrianknytning, över 1950- och 60-talets ökade offentliga 
reglering, till de senaste decenniernas ideologiskt och ekonomiskt 
motiverade bejakande av heterogenitet i organisationsformer och 
innehåll. Denna samhällets ständigt skiftande agenda för teknik 
och tekniker speglas i den retorik och de föreställningar som 
utvecklats kring och inom de tekniska högskolorna. 

 
Forsknings- och materialöversikt 
De perspektiv som skisserats i det föregående präglar frågeställ-
ningar liksom val av material. Såväl systemiska förhållanden som 
villkor för enskilda lärosäten behandlas. Avhandlingen söker 
etablera en position mellan organisatoriska nivåer, där lokalt 
speglar nationellt och vice versa, men där syftet ändå främst är att 
förstå den enskilda högskolans orientering och vägval. 

 
Tekniska utbildningsinstitutioner och formeringen av en ingen-
jörsidentitet har blivit föremål för flera arbeten. Tematiken i 
dessa har kunnat röra både enskilda institutioner och breda so-
ciala perspektiv, där ingenjörer ses som en samhällelig resurs. 
Organiseringen av intressen kring ingenjörsutbildningar och 
utbildningsinstitutioner har behandlats i historiskt perspektiv. 
Skildringar av den successiva breddningen av de tekniska hög-
skolornas uppdrag till att omfatta nya utbildningsmoment och 
allt större inslag av forskning, har påverkat detta arbete i synen 
på hur tekniska högskolor intagit en plats i det samlade forsk-
nings- och utbildningssystemet.6 Det finns därutöver arbeten 

 
6 Althin (1970); Torstendahl (1975); Runeby (1976); Sundin (1981): Lind-
qvist (1991); Björck (1992); Berner (1996) 



18 

som skildrat förhållanden vid Lunds tekniska högskolas och 
Lunds universitet specifikt, därtill även andra institutioner och 
organisationer av direkt betydelse för Lunds universitet.7 

Från 1940-talet expanderade de nationella utbildningssy-
stemen kraftigt i industriländerna. Det ledde till formering av en 
uppsättning policyverktyg som starkt påverkade utvecklingen i 
enskilda länder. De skiften som slog igenom vid lokala lärosäten 
kan förankras i dessa internationella diskussioner. Mot den bak-
grunden och då Lunds tekniska högskola betraktas både utifrån 
inre dynamik och utifrån den funktion som den intagit eller 
tilldelats i utbildningssystemet, kommer ett brett spektrum av 
material och litteratur att utnyttjas. 

Framträdande i detta spektrum är ett forskningsfält som 
brukar gå under beteckningen ”studier av högre utbildning”. 
Dess framväxt är starkt kopplat till det de senaste femtio årens 
utbildningspolitik. Inom detta tämligen heterogena forsknings-
fält ryms exempelvis statsvetenskapliga, historiska och sociologis-
ka perspektiv.8 Här förekommer starkt policy- och förändrings-
inriktade studier, men också arbeten som ger fördjupade histo-
riska perspektiv på långa tidsutsnitt i universitetens historia.9 
Internationella och nationella jämförande studier är ett framträ-
dande inslag i den litteratur som genererats inom fältet.10 Studier 
gjorda på ett större eller mindre urval institutioner har bidragit 
till förståelsen av institutioners inre dynamik under yttre reform-
tryck. Kulturförändring inom universitet är ett tema inom denna 
typ av arbeten: vilken påverkan har reformer och omvärldsför-
ändringar på värderingar och kultur inom utbildningsinstitutio-
nerna.11 

 
 

7 Ingvar (ed.) (1986); Fehrman & Westling (1993); Lindh (1999); Mårtensson, 
Johannesson et al (2001), Westling (2001) 
8 Ex. Rosovsky (1990); Tapper & Salter (1992); Bauer et al (1999); Martin 
(1999) 
9 Ex. Halsey (1992); Rothblatt & Wittrock (eds.) (1993); Nybom (2003) 
10 Ex. Trow (1974); Altbach (1980); Scott (1995); Rothblatt (1997) 
11 Ex. Clark (1970); Bok (1982); Liedman & Olausson (ed.) (1988); Dam-
rosch (1995); Gibbons et al (1995); Lowen (1997); Clark (1998); Trowler 
(1998) 
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Behandlingen av systemiska mekanismer i denna litteratur har 
förtjänsten att generella drag i forsknings- och utbildningspolitik 
synliggörs. För härvarande syften är emellertid interaktionen 
mellan olika nivåer och receptionen av reform på det lokala och 
regionala planet av avgörande betydelse. Därav följer att analyser 
och historisk behandling av kulturförändring inom utbildnings-
institutioner, t.ex. i termer av olika universitetsideal, blir intres-
santa att relatera till utvecklingen av ett enskilt lärosäte. Emeller-
tid behandlas den tematiken ofta på ett sätt som är tämligen 
frikopplat från de konkreta verksamheterna. Hur grupperingar 
inom universiteten förvaltat och vidarefört etablerade ideal faller 
utanför ramen. Vad som kan efterlysas är studier som speglar 
bredden och heterogeniteten i uttryck inom utbildningsorganisa-
tionerna. Perspektivet inom det här diskuterade fältet ligger där-
till ofta på en åtgärdsinriktad lednings- och styrningsnivå. 

Till dessa perspektiv söker detta arbete därför lägga ett annat 
genom att studera hur man på en organisatoriskt ganska grund-
läggande nivå reagerade på policy och reforminitiativ. Skiften i 
reformgenomslag och organisationskultur är således synliga på 
flera nivåer, i det aktuella fallet t.ex. bland anställda men också 
bland avnämare och studenter, och inte minst opinioner bland 
den senare kategorin kommer att behandlas i detta arbete. Då det 
tillhör de senaste årens utveckling att studenternas inflytande 
över utbildningsinstitutionerna ökat, framstår en tydligare gen-
svar på studenternas engagemang som angelägen för utbildnings-
ansvariga vid universitet och högskolor. Detta arbete söker adde-
ra något till det perspektivet genom att ge behandlingen av stu-
denternas intressen, och hur de själva förvaltat dessa, en framträ-
dande plats. 

Det utbildningspolitiska projekt, från 1950-talet och ett par 
tre decennier framåt, som huvuddelen av arbetet rör sig inom har 
fasats ut. LTH:s tillkomst och den behandlade perioden domine-
ras av en nationell, politisk reformism men därutöver finns det 
linjer i materialet och i detta arbete som placerar LTH i en regio-
nal kontext. Med nedtrappningen av breda politiska program på 
utbildningsområdet följer att det lokala eller regionala perspekti-
vet kommit i förgrunden. Möten mellan och transformation av 
olika organisationskulturer inom de nya typer av centrumbild-
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ningar och samarbetsformer som är aktuella vid universitet och 
högskolor idag, kan belysas av den typ av organisatoriska proces-
ser som LTH formades genom. Därav följer att genomföringen 
av det lokala perspektivet i detta arbete också kan ha bäring på 
aktuella utvecklingslinjer, nationellt och internationellt. 
I vad gäller den direkta verksamhet som varit LTH:s så har flera 
typer av källmaterial studerats. Hit hör material som har sitt 
ursprung i lokalt sammanhang, universitet och högskola i Lund, 
studentorganisationer och intressegrupperingar i regionen. 

Då ett tema i avhandlingen rör hur de tekniska högskolorna 
framställer sig själva, hur någon ingenjörsidentitet därigenom 
formats och utvecklats vid LTH, har material av mer debatteran-
de och utåtriktat slag granskats, student- och personaltidningar 
för Lunds universitet och LTH, ävenså dagspress. I detta material 
speglas, i annan form än i det administrativa, föreställningar, 
värderingar och åsikter kring verksamheten. Samtal och intervju-
er har genomförts med personer som olika faser varit aktiva i 
uppbyggnad av LTH, även personer med annan inblick i LTH:s 
verksamhet. Endast ett begränsat urval av dessa har direkt refere-
rats eller citerats. 

För att inringa den nationella kontext som är en del av av-
handlingens tematik, det sociala och utbildningspolitiska sam-
manhang i vilken LTH formats, har material från andra organisa-
tioner och nivåer i utbildningssystemet behandlats. Hit hör ad-
ministrativa handlingar från Kungl. Överstyrelsen för de tekniska 
högskolorna, Kungl. tekniska högskolan, Universitetskanslers-
ämbetet (UKÄ) respektive Universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ). På motsvarande organisatoriska nivå för studentorgani-
sationer har handlingar från den nationella samarbetsorganisa-
tionen för teknologkårerna, Reftec, studerats. Nära associerat 
med denna typ av material är utredningar från UKÄ, UHÄ och 
därefter Högskoleverket. Förarbeten och propositioner, både 
med direkt betydelse för LTH och med relevans för generell ut-
bildningspolitisk kontext, har bearbetats. I arbetet diskuteras en 
rad organisationer liksom utredningsmaterial, vilket är en orsak 
till att en betydande mängd förkortningar förekommer i texten. 
Detta har motiverat en separat lista över dessa. 
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Överblick av innehållet 
Arbetet är disponerat kronologiskt-tematiskt. LTH:s utveckling 
kommer att relateras till systemiska förhållanden och i den delen 
kan huvuddelen av arbetet tidsmässigt avgränsas till tiden efter 
1940 och tematiskt till utbildnings- och forskningspolitiska skif-
ten under motsvarande period. För att förankra LTH i en histo-
risk linje från de tekniska högskolor som föregick den, görs ett 
avstamp i KTH:s utveckling från mitten på 1800-talet. 

Första kapitlet ägnas utvecklingen av tekniska högskolor 
under ett sekel fram till 1930-talet. Studiens huvudföremål, 
Lunds tekniska högskola, formades under inflytande av idéer om 
högre teknisk utbildning som hade vuxit sig starka sedan mitten 
på 1800-talet. De aktörer som medverkade i formuleringen av 
planer och mål för LTH hade institutionell bakgrund i högskolor 
som vårdade sina traditioner från 1800-talet. De representerade 
därmed en syn på vetenskap och teknik som – betraktat utifrån 
det slutande 1950-talet – under ett sekel tagit form vid framför 
allt Kungl. tekniska högskolan. Förhandling kring form och 
innehåll i civilingenjörsutbildningarna var fram till andra världs-
kriget framförallt en angelägenhet mellan näringslivsföreträdare 
och företrädare för KTH. 

I Sverige såväl som internationellt kan andra världskriget 
uppfattas som en vattendelare i synen på forskningens och den 
högre utbildningens roll i samhället. Den offentliga regleringen 
av den högre utbildningen ökade därefter. Rekrytering till tek-
niska och naturvetenskapliga utbildningar blev en prioriterad 
fråga och därmed deras innehåll och form. Formeringen av en 
nationell forskningspolitik i Sverige under 1940- och 50-talet 
föregick en kommande kraftig utbyggnad av universitet och hög-
skolor. Att möta och samtidigt utnyttja utbildningsefterfrågan 
hos efterkrigsgenerationen – ”babyboomers” eller ”fyrtiotalister” 
– blev en av de stora politiska uppgifterna från början på 1950-
talet och framåt. I planeringen av högre utbildning blev en tredje 
teknisk högskola i Lund en av de främsta satsningarna för att 
tillgodose efterfrågan på högre utbildning. Samtidigt var den ett 
led i styrningen mot specifika samhällssektorer, en typ av styr-
ning som skulle komma att bli än mer uttalad under följande 
decennier. Motiven och övervägandena kring utbildningsexpan-
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sionen i allmänhet och satsningen på högre teknisk utbildning i 
Lund i synnerhet, skildras i andra kapitlet. 

Uppbyggnaden av Lunds tekniska högskola och hur vissa av 
dess ingångsvärden kan relateras till en historiskt förankrad upp-
fattning om tekniska högskolor funktion i utbildningssystemet är 
föremålet för det tredje kapitlet. 1960-talet innebar nytänkande 
kring civilingenjörsutbildningarnas organisering, liksom för det 
nationella styrsystemet för högre utbildning. Lunds tekniska 
högskola byggdes upp i en tid där värderingar och strukturer från 
de äldre tekniska högskolorna konfronterades med nya typer av 
krav från såväl studenter, avnämare som nationella planeringsin-
stanser. 

Fjärde kapitlet behandlar fortsatt reformering och utbygg-
nad av utbildningssystemet, och hur villkor för konsolidering 
och stabilisering av den verksamhet som hade byggts upp vid 
Lunds tekniska högskola påverkades av detta under 1970-talet. 
LTH hade 1969 integrerats som fakultet i Lunds universitet och 
villkoren inom den organisationen kontrasterades gärna mot de 
förhållanden som hade rått dessförinnan. Uppbyggnadsfasens 
målmedvetna och snabba förlopp präglade bilden av LTH och 
självbilden hos åtskilliga i uppbyggnadsarbetet engagerade perso-
ner. En traditionellt uppfattad ingenjörsroll blev en framträdande 
komponent i teknologstudenternas självförståelse. Som yttringar 
av en sådan förstås här bl.a. någon uppfattning om rationalitet, 
effektivitet och skepsis mot vissa typer av politisk diskussion. Å 
andra sidan nyanserades denna bild av en bitvis yvig och sam-
hällsengagerad diskussion med resonans bland LTH:s studenter. 
1970-talet kan uppfattas som en brytningstid för samhällsdebatt, 
för utbildningssystemets utveckling och även för de tekniska 
utbildningarna. 

Diskussioner kring integration av teknik och naturvetenskap 
var ett framträdande tema från 1940-talet och framåt. Traditio-
ner och ideal från de äldre tekniska högskolorna ställdes mot 
förändrade villkor för utbildning och kunskapsproduktion, vilket 
behandlas i femte kapitlet. Vid Lunds universitet fick detta ett 
konkret uttryck från slutet av 1970-talet genom samorganisation 
mellan den tekniska och den matematisk-naturvetenskapliga 
fakulteten. Denna utveckling motsvarades av samordning även 
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på andra nivåer i utbildningssystemet. Universitetens och hög-
skolornas roll i den regionala utvecklingen kom genom närings-
politiska och strukturella förändringar att betonas ytterligare 
under 1980-talet, vilket fick påtagliga konsekvenser för Lunds 
universitet och LTH. 

Sjätte kapitlet tar avstamp i förändrade ekonomiska och po-
litiska villkor för universitetens och högskolornas organisation 
från 1980-talet och framåt. Decentralisering av högskoleväsendet 
och förändrade former för resurstilldelning gav något av förut-
sättningarna. Den problematisering av teknikens och ”ingenjö-
rens” roll i samhället som kommit till uttryck sedan 1960-talet 
påverkade också studenternas syn på utbildningen, men med 
andra förtecken än ett par decennier tidigare. Med större organi-
satorisk frihet fanns utrymme för större variation i utformningen 
av civilingenjörsutbildningarna än den tämligen rigida ordning 
med ett tiotal nationellt likformiga program – alla inte represen-
terade vid LTH – som fram till dess varit norm. Vid Lunds tek-
niska högskola tog sig detta formen av omorganisation med tyd-
ligare fokusering på utbildningsprogram. Fler program eller ut-
bildningslinjer tillkom, ibland specifikt målgruppsinriktade. 
Generellt breddades innehållet i utbildningarna, i hög grad som 
en respons på ökat inflytande för studenterna, men också på 
grund av ändrade finansieringsvillkor. 

I ett avslutande kapitel summeras den överblickade utveck-
lingen i termer av förändrade ingenjörsideal och förändrad syn 
på teknikens roll i samhället. De föreställningar som präglade 
civilingenjörsutbildningarna och de tekniska högskolorna fram 
till 1950-talet, institutionaliserades oförmedlat i Lunds tekniska 
högskola. En sedan 1800-talet etablerad uppfattning om form 
och innehåll i ingenjörsutbildningen konfronterades dock omgå-
ende med nya utbildningsideologiska och sociala trender. Marke-
ringar kring ”ingenjörsroll” och yrkesidentitet var vid sekelskiftet 
2000 betydligt mer osäkra och villkorade än ett halvsekel tidi-
gare. 

De avslutande avsnitten i kapitlen ett till sex har till syfte att 
fånga upp och avrunda några av de resonemang som förekommit 
i respektive kapitel. 
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1. Teknisk forskning och högre 
teknisk utbildning, 1800-1940 

 
 
 
 
 

Europeiska modeller för teknisk utbildning 
 

I jämförelse med universitetens drygt åttahundraåriga historia är 
högre teknisk utbildning en relativt ny företeelse. Från medeltid 
och fram till 1600-talet hade titeln ”ingenjör” en huvudsakligen 
militär anknytning, men intresset för civila tillämpningar växte 
sig starkare under följande sekler. Om ingenjörer i modern me-
ning är en produkt av industrialiseringen så går det likväl att föra 
ingenjörsutbildningarnas ursprung tillbaka till förindustriella 
verksamheter. Det rör sig då om anknytning till militära tillämp-
ningar, till gruvnäring samt till manufakturer, proto-industrier 
och en alltmer kvalificerad arbetsdelning kring hantverk.12 Både 
i svensk och i internationell kontext går det i flera fall att spåra 
också den rent institutionella kontinuiteten mellan dessa typer av 
verksamhet och framväxten av ett modernt tekniskt utbildnings-
väsende. Det kan konstateras att denna utvecklingslinje var funk-
tionellt och institutionellt separerad från den utbildning som 
förmedlades vid universiteten. Högre teknisk utbildning respek-
tive universitetsutbildning formades under inflytande från vitt 
skilda avnämarintressen och med olika kunskapssyn. 

Emellertid skedde utveckling och överföring av teknisk kun-
skap ännu i början på 1700-talet, liksom i fråga om så mycket 
annan närings- och utbildningsverksamhet, inom ramen för 
skråväsendet.13 Övergången från denna ordning till ett modernt 
utbildningsväsende är parallell med utvecklingen av en rad andra 
samhällsinstitutioner och med förändrade villkor för kunskapens 
framställning, användning och spridning i samhället. Formalise-

 
12 Svensson (1987:187-8) 
13 Rae & Volti (1993:207ff ) 



25 

ring av kunskap genom tillkomst av utbildningsinstitutioner 
innebär samtidigt att status för vissa typer av färdigheter, t.ex. i 
termer av ”tyst kunskap”, förändras. En erinran om detta förhål-
lande – avseende just ingenjörsprofessionen – kan de berättelser 
utgöra som handlar om ingenjörer, ofta ur en något äldre genera-
tion, som tack vare en närmast förbluffande förtrogenhet med 
material och beräkningsmetoder uppvisar en intuitiv och oför-
medlad förståelse av problemlösning.14 

Vilka samhällsintressen som formerat sig för och kring tek-
nisk utbildning har skiftat över tid och mellan olika nationella 
sammanhang. I förenkling kan tre linjer urskiljas, beroende på 
dominerande intressenter och finansiärer; militära intressen, stat 
respektive industri. Den militära anknytningen är den historiskt 
sett äldsta vilken övergick med viss kontinuitet i ett mer generellt 
statligt engagemang och inflytande. Med den industriella revolu-
tionen följde ett ökat intresse från det samlade näringslivet i regi-
oner eller nationer att engagera sig för teknisk utbildning på 
bredare och djupare basis än skråväsendet hade medgett. Sekven-
sen militärt-statligt-industriellt kan dock se annorlunda ut från 
land till land, beroende på exempelvis formering – eller utebliven 
sådan – av en statlig centralmakt. En annan skillnad som accen-
tuerades över tiden var graden av teoretiskt och vetenskapligt 
innehåll i ingenjörsutbildningarna. Det avgörande var dock att 
institutioner för ingenjörsutbildning alls tog form, något som 
markerar en övergång från den elementära tekniska utbildning 
som väl alltid funnits i någon form.15 I institutionaliseringen av 
ingenjörsutbildningarna tjänade olika europeiska länder som 
förebild. De kom också att tjäna som exempel på skillnader i 
avvägning mellan statligt och industriellt engagemang och ini-
tiativ. 

 
Frankrike kan betraktas som pionjärland när det gäller institu-
tionaliseringen av högre teknisk utbildning. Där grundades på 
1720-talet bl.a. artilleriskolor och allmänt uppvisar den franska 
utvecklingen i denna fas en betoning på militära tillämpningar. 

 
14 Lindqvist (1993a) 
15 Ahlström (1982:16) 
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Mot mitten av seklet tillkom École du génie militaire samt École 
des ponts et chaussées, den senare framvuxen ur den redan 1716 
grundade Corps des ponts et chaussées.16 École des ponts et chaussées 
har av eftervärlden ofta framhållits som den första egentliga ut-
bildningen för civilingenjörer.17 Dessa och andra institutioner 
tillkom trots det framför allt för att tillgodose den franska statens 
behov av fackpersonal för militärt bruk samt för utbyggnad av 
infrastruktur.  

Denna koppling till statens behov, och med den ett mått av 
centralism i planeringen, var något som skulle komma att prägla 
teknisk utbildning under en längre period och även efter revolu-
tionen 1789. Med revolutionen följde ett ökat politiskt och sam-
hälleligt intresse för teknisk och naturvetenskaplig utbildning, 
något som låg i själva revolutionens ideologi och modernitets-
strävan. Vid de framväxande franska utbildningsinstitutionerna 
förekom i linje därmed även ett större mått av politisk och social 
radikalitet än vad som var fallet i t.ex. Tyskland.18 1794 grunda-
des École polytechnique med syfte att kunna fungera som bas för 
högre teknisk utbildning, ett system som kom att innehålla en 
rad mot olika teknikområden specialiserade skolor. Det statliga 
inflytandet var alltjämt starkt, men parallellt därmed gjorde sig 
industriella och privata intressen i stigande grad gällande. De 
ekonomiska förutsättningarna för denna begynnande omorien-
tering var bl.a. en uppfattad konkurrenssituation med England, 
där det alltmer syntes som om franska näringar kom till korta.19 

 
Efter franska revolutionen växte det på flera håll i Europa fram 
ett tekniskt utbildningsväsende i fransk efterföljd, men med vissa 
skillnader när det gällde anknytning till vidare samhällsintressen. 
Den utveckling som inom detta fält präglade övriga Europa var 
den som ägde rum i de tyskspråkiga staterna. Tyska tekniska 
skolor var i högre grad än i Frankrike kopplade till civila till-
lämpningsområden. Från 1702 fanns det i Freiburg en skola för 

 
16 Emmerson (1973:41) 
17 Ahlström (1982:30); Rae & Volti (1993:207ff ) 
18 Torstendahl (1975:13ff ) 
19 Ahlström (1982:31); Torstendahl (1975:14) 
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gruvdrift och metallurgi vilken 1765 blev ”Bergakademie”. Det 
finns skäl att betrakta denna som den första ingenjörsutbildning-
en i de tyska staterna.20  

Vid de tekniska skolor som grundades i början av 1800-talet 
– med Prag (1806), Wien (1815), Karlsruhe (1825) och Berlin 
(1827) som tidiga exempel – bedrevs undervisningen med ett 
ämnesinnehåll som uppvisade stor kontinuitet med den franska 
polytekniska traditionen, med ett betydande innehåll av grund-
läggande naturvetenskap och matematik i utbildningen. Ökat 
naturvetenskapligt och teoretiskt innehåll i den tekniska utbild-
ningen sågs som vägen att komma i kapp det engelska industriel-
la försprånget. Karlsruhe och Berlin kom, med betoningen på att 
möta just industrins behov av ingenjörer, att bli förebildliga för 
den fortsatta utbyggnaden av dessa Technische Hochschulen. Ut-
vecklingen av den industriella produktionsapparaten med ratio-
nalisering och ökade stordriftsfördelar gör att det slutande 1800-
talets tyska expansion framstår som en avgörande vändning i 
konkurrensen mellan Europas nationer. Avgörande nyanser i den 
tyska utvecklingen, i synnerhet jämfört med Frankrike, låg såle-
des i betoningen på näringslivs- och industriintressen, en annan i 
avsaknad av den politiska radikalism som förekom vid de franska 
skolorna.21 Ytterligare en skillnad, också den med bäring på ut-
byggnaden av svensk teknisk utbildning där Tyskland kom att bli 
förebildligt, var institutionell åtskillnad mellan universitet och 
tekniska högskolor. Denna separation kom i sin tur att medföra 
att skilda kunskapsideal vann burskap vid respektive institutio-
ner. 

 
Den engelska utvecklingen av ett tekniskt utbildningsväsende 
uppvisade vissa särdrag, vilket bl.a. berodde på industrialismens 
tidigare genombrott. Länge tycktes landet kunna leva högt på en 
teknisk, industriell utveckling som föreföll att ge landet ett när-
mast ointagligt försprång framför de kontinentala konkurrent-
länderna.22 Produktion och energiutvinning hade effektiviserats 

 
20 Hult (1998) 
21 Torstendahl (1975:15) 
22 Emmerson (1973:272ff ) 
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med hjälp av en rad innovationer vilka i flera fall blivit en del av 
industrialismens lore och historia. Aktörerna i den utvecklingen, 
ofta uppfinnare, hade i allmänhet inte någon högre utbildning 
bakom sig.23 Ibland har det förhållandet brukats för att nyansera 
den s.k. linjära synen på vetenskap och teknik i symbios för in-
dustriell utveckling. Längre än på kontinenten kunde därför ett 
traditionellt lärlingssystem leva kvar i England.  

Utifrån någon uppfattning om konkurrens mellan Europas 
länder under 1800-talet är det möjligt att se Tysklands och 
Frankrikes utbyggnad av teknisk utbildning som en respons på 
Englands framgångar. England i sin tur upplevde inte ett motsva-
rande tryck att reformera sitt utbildningsväsende och sett över 
hela 1800-talet är det möjligt att se ett eller flera skiften i initiativ 
och försprång mellan de politiskt och ekonomiskt dominerande 
europeiska staterna. Världsutställningen i London 1851 har 
framstått som något av symbolisk markör för ett begynnande 
engelskt medvetande om att ett tidigare försprång nu var intaget. 
Denna gryende insikt markerade i sin tur, under 1850-talet, 
inledningen till en period av reformer av den högre tekniska 
utbildningen.24  

Liksom i Frankrike och Tyskland skedde detta genom ökad 
teoretisering och ett ökat inslag av naturvetenskap. Emellertid 
fanns där också ett något större inslag av allmänna bildningsäm-
nen och språk, ett drag av brittisk ”liberal education”. Det när-
mande mellan industri och forskning som i Tyskland skedde 
redan på 1800-talet skulle emellertid inte komma att realiseras i 
England förrän efter första världskriget och då bl.a. som en kon-
sekvens av just lärdomarna av kriget.25 Sett till vilka samhällsin-
tressen som verkade drivande i utbyggnaden av högre teknisk 
utbildning i England har det ofta noterats att statens medverkan 
var betydligt lägre än på kontinenten.26 

 

 
23 Hult (1998:23) 
24 Torstendahl (1975:17); Hult (1998:23); Rae & Volti (1993:209ff ) 
25 Sundin (1981:26) 
26 Runeby (1976:12) 
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För den svenska kontexten kan vi notera intressanta skillnader 
mellan de tekniska utbildningsväsenden som tog form i Europa 
under 1800-talet. En dimension kan uttryckas i termer av balan-
sen mellan statligt inflytande respektive näringslivsintresse. En 
annan rör ämnesinnehållet i ingenjörsutbildningen. Ganska snart 
etablerades konsensus kring att grundläggande naturvetenskap 
och matematik utgjorde en oundgänglig beståndsdel i ingenjö-
rernas utbildning och arbetsmetoder. Ambitionen stammade ur 
den ursprungligen franska polytekniska traditionen. Med ingen-
jörsutbildningens import av metoder och perspektiv från natur-
vetenskapen formerades ett nytt kunskapsområde skilt från, men 
samtidigt förenat med och beroende av, naturvetenskap. Ingenjö-
rerna kunde resa anspråk på vetenskaplighet och rang just genom 
teoretisering, systematisering och abstrahering kring den tekniska 
kunskapen. Metodologiskt förde detta bort från äldre skråmässig 
tradering och hän mot en mer abstrakt kunskapssyn. Kunskapen 
blev mer mobil, inte längre knuten till specifika personer eller 
miljöer. Detta gav i sin tur förutsättningar för nya undervisnings-
former och för institutionalisering av ingenjörsutbildningen.27  

Institutionellt ursprung till förändringen kan sökas i Frank-
rike runt år 1800. Med 1800-talets industrialisering växte sig 
behovet av kommunikation mellan teknik och naturvetenskap än 
starkare. Ingenjörernas roll reformerades i takt med att formerna 
för industriproduktion förändrades. I de alltmer komplexa in-
dustriella organisationerna blev ingenjören en expert med speci-
fika ingenjörskunskaper och ingenjörskårens inflytande i indu-
strin kunde stärkas långsiktigt. I samhället i vidare mening reste 
ingenjörerna anspråk på att företräda och behärska en kun-
skapsmängd som kunde hävdas i konkurrens med andra profes-
sioner i samhället, t.ex. läkare och jurister. 

1900-talshistorien har inneburit att ingenjörernas ställning 
och betydelse i samhällsutvecklingen ytterligare förstärkts. Inte 
minst de militära och civila massmobiliseringar som 1900-talet 
bevittnat har skett genom staters utnyttjande av ingenjörsveten-
skaplig och teknisk kunskap. Företagsorganisationerna har fort-

 
27 Lindqvist (1991:2) 
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satt att växa i storlek, komplexitet och räckvidd. Med den ut-
vecklingen har kraven på ingenjörernas färdigheter både breddats 
och fördjupats. Motstridiga krav på samtidig generalisering och 
specialisering inom den kunskapsmassa som förväntas vara in-
genjörernas, har medfört en ständigt pågående diskussion om 
ämnesinnehållet i den högre tekniska utbildningen. Forsknings-
innehållet i produktionen har ökat och därmed kravet på att 
ingenjörerna skall kunna tillföra företagen just forskningskompe-
tens.28 Det har lett till ytterligare betoning på den sida av ingen-
jörsvetenskapen som vetter mot grundläggande naturvetenskap 
och matematik, vilket i sin tur har gjort att boskillnad mellan 
universitet och tekniska högskolor, ursprungligen en tysk ord-
ning, uppfattats som konstlad. I brittisk och amerikansk kontext 
har denna uppdelning inte fått samma tyngd. Det visar att de 
principer för organisation av ingenjörsutbildningar som de do-
minerande industriländerna historiskt gett exempel på, har stark 
kontinuitet inom respektive system. Det visar att urvalet av mo-
deller är relativt begränsat, att likheterna mellan olika ingenjörs-
ideal förmodligen kan uppfattas som större än skillnaderna och 
att när någon viss väg anträtts så är uppbrott från det etablerade 
svårt. 

 
Högre teknisk utbildning i Sverige 

 
Varje historieskrivning kring dagens tekniska utbildningar i Sve-
rige måste på något sätt relateras till Kungl. tekniska högskolan 
(KTH) och dess föregångare Tekniska institutet (TI). Den orga-
nisation som Lunds tekniska högskola byggdes upp efter hade 
omedelbar förebild i KTH, vilken i sin tur var en produkt av 
decenniers uppbyggnad och anpassning för att tillgodose när-
ingslivets behov av tekniskt utbildad arbetskraft.29 Också före-
ställningar kring hur undervisningen skulle bedrivas, liksom 
vilken hållning teknologer och ingenjörer som kollektiv borde 
inta i förhållande till samhälle och andra professioner formades 
vid KTH. Chalmers tekniska högskola och dess föregångare må 

 
28 Rae & Volti (1993:164ff & 224ff ) 
29 Lindqvist (1991:4 och 1993b:186f ); Borg (1968) 
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icke förglömmas, men det var KTH som först hade fått formell 
status som högskola och som därefter intog rang av nationell 
resurs för ingenjörsutbildning. 

Upptakten till Tekniska institutet kan spåras tillbaka till 
1600-talet, till Christopher Polhems Laboratorium Mechanicum 
från 1697, via Kongl. Modellkammaren 1756 sedermera, 1798, 
ombildad till Mekaniska skolan. Den undervisning som förmed-
lades vid dessa institutioner hade skäligen elementär karaktär. 
Den teoretiska, ingenjörsmässiga karaktär som präglade en rad 
institutioner på kontinenten lyste ännu med sin frånvaro vid 
Mekaniska skolan, som från 1798 sorterade först under Konst-
akademien och senare under Lantbruksakademien. I ingendera 
fallet visade huvudmannen något större och framåtsyftande in-
tresse för den tekniska bildningens villkor. 

Med begynnande industrialisering uppstod ett par decennier 
in på 1800-talet, liksom på kontinenten, ett växande intresse för 
tekniska utbildningar och ett flertal institutioner tillkom i Sveri-
ge vid denna tid. 1818 grundades i Marieberg, Stockholm en 
”högre artilleriutbildningsanstalt”, som ett par decennier senare 
fick sitt uppdrag utvidgat till att omfatta även mer kvalificerad 
och generell ingenjörsutbildning. 1819/20 inrättades Bergsskolan 
i Falun som kom igång med sin verksamhet ett par år senare. 
1823 väcktes förslag i riksdagen om ”ett Techniskt och Mecha-
niskt centralinstitut i hwad som för manufakturerna och en del 
handtwerkerier erfordras”.30 Ett par år senare avsatte initiativet 
resultat med beslut om ett teknologiskt institut. Stadgar antogs 
1826 och verksamheten kom igång året därpå, varför 1827 räk-
nas som startdatum. Gustaf Magnus Schwartz utsågs till Teknis-
ka institutets föreståndare och verksamheten skulle under de 
följande två decennierna präglas av den syn på teknisk utbild-
ning, med betoning på det praktiska utbildningsinnehållet, som 
han personifierade.  

Den undervisning som prioriterades under hans ledning var 
av relativt grundläggande art och kan illustrera den hantverks-
mässighet som präglade både undervisning och svensk verkstads-

 
30 Citat efter SOU (1943:34:16); Althin (1970:12) 
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industri långt in på 1800-talet.31 Under 1830-talet tog en prin-
cipiell diskussion om ökat teoretiskt-vetenskapligt innehåll i 
utbildningen fart. 1844 markerade man mot de militära tekniska 
utbildningarna genom införandet av benämningen ”civilingen-
jör”.32 Debatten om Tekniska institutets utbildning fördes sam-
ma år till nationell nivå då en kommitté tillsattes för att granska 
verksamheten. Undervisningen vid Chalmers kunde därvid fun-
gera som exempel i debatten. Där hade man alltifrån grundandet 
ett högre teoretiskt innehåll i undervisningen. Rolf Torstendahl 
har menat att man kan uppfatta KTH:s respektive Chalmers 
inriktning vid denna tid som manifestationer av två olika ideal. 
Chalmers tog sin utgångspunkt närmast i tyska förebilder, med 
tyngdpunkt på en vetenskapligt grundad teoretisk ingenjörsut-
bildning. KTH var, med Torstendahls perspektiv, snarare orien-
terat efter franskt mönster med större vikt vid den praktisk in-
dustriella verksamheten.33 

För Tekniska institutets vidkommande ledde kommitténs 
arbete 1846 fram till nya stadgar, där Gustaf Magnus Schwartz’ 
linje, med dess mer praktiska orientering, fick vika. Ändringen 
medförde att att Schwartz lämnade sin post. Genom stadgerevi-
sioner under de följande fem decennierna skärptes successivt 
såväl inträdeskrav som kvalitet på själva undervisningen. Torsten 
Althin har i en koncentrerad framställning visat hur portalpara-
grafen i KTH:s stadgar förändrades under 1900-talets första 
decennier som en spegling av förändrade förväntningar.34  

En liknande uppställning för 1800-talets stadgor visar att 
kraven på naturvetenskaplig bildning successivt ökade. I de första 
stadgarna från 1826 sägs att ”[u]ndervisningen skall i allmänhet 
wara mera populär och praktisk än strängt wetenskaplig”. 1846 
stod denna formulering visserligen kvar, men det stadgades där-
utöver att Tekniska institutet skulle vara ”en Underwisningsans-
talt för sådana unge män, som egna sig åt något industrielt lef-

 
31 Ahlström (1982:36); Berner (1981:79f ) 
32 Berner (1981:120). Det skulle dröja till 1910 innan ”civilingenjör” infördes 
som titel i avgångsbetygen vid KTH. 
33 Torstendahl (1975:164f ). Även Sundin (1994:48f ) 
34 Althin (1970:32) 
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nadsyrke, för hwars rätt utöfning naturkännedom och i synner-
het Kemiskt- och Mekaniskt-Tekniska kunskaper äro behöfli-
ga”.35 Med dessa nya stadgar hade ett principiellt viktigt steg 
tagits, därigenom att kravet på teoretiskt och vetenskapligt inne-
håll i utbildningen stadfästes.36 Den främsta svenska institutio-
nen för högre teknisk undervisning var därigenom på väg att 
komma i fas med ingenjörsutbildningen i framför allt Tyskland.37 
Den bas av matematik och naturvetenskap som formelmässigt 
brukar sammanfattas under etiketten ”det polytekniska idealet” 
var på väg att accepteras på bred front.38 Därmed lades också 
grunden för Tekniska institutets omvandling 1877 till Kungl. 
tekniska högskolan. 

 
Utvecklingen efter Schwartz’ avgång jämte ökad tillförsel av re-
surser till Chalmers gjorde att utbildningsinnehållet vid båda 
dessa utbildningsinstitutioner närmade sig universitetens teore-
tiska nivå.39 Det innebär dock inte att principiella meningsskilj-
aktigheter var undanröjda. Det ”polytekniska idealet” är så flexi-
belt att det inte kan läggas till grund för definitivt avgörande av 
utbildningarnas innehåll. En deklarativ användning av uttrycket 
kan uppfattas som en utbildningsideologisk markering av tradi-
tionstillhörighet, snarare än ett substantiellt påstående. I diskus-
sionerna efter 1846 års stadgeändring vid Tekniska institutet, 
kom den dominerande uppfattningen till uttryck att naturveten-
skapen skulle kunna tillföra den högre tekniska utbildningen en 
bredare och djupare kulturell förankring.40 I dessa positionering-
ar kan vi spåra spänningar mellan olika ingenjörsideal, spänning-
ar som följt ingenjörsutbildningarna sedan dess. Jan Hult har 
talat om de två kulturerna vid de tekniska högskolorna, dels den 
matematisk-naturvetenskapliga, dels den tekniskt tillämpade.41 

 
35 Citat efter SOU (1943:34:16ff ) 
36 Torstendahl (1975:75ff ); Ahlström (1982:35f ) 
37 Ahlström (1982:98) 
38 Runeby (1976:118) 
39 Torstendahl (1975:192) 
40 Runeby (1976:130) 
41 Hult (1998:26) 
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Undervisningen fick med de nya stadgarna, vilka trädde i 
kraft 1848, en mer teoretisk karaktär, med ökad betoning på 
grundläggande matematisk-naturvetenskapliga ämnen. Med 
denna reform är det möjligt att hävda att Sverige fick sin första 
institution för högre teknisk utbildning.42 Genom anpassning av 
institutets stadgar till reformeringen av de högre läroverkens 
matematikundervisning höjdes inträdesfordringarna 1858. En 
ökad betoning på språkliga och humanistiska bakgrundskunska-
per indikerade därtill att en bredare syn på teknikens och tekni-
kernas roll i samhället. Samtidigt som ingenjörerna och KTH 
rörde sig mot ökad breddning, kan man notera att andra längre 
och kvalificerade utbildningar som juridik och medicin gick i 
motsatt riktning och genom avskaffande av juridikofilen respek-
tive medikofilen profilerade sig snarare genom specialisering.43 
Tolkning är vansklig, men kanske kan man se skillnaderna som 
ett uttryck för olika grader av etablering och professionell ställ-
ning i samhället. 

 
Reformering genom integration av utbildningsinstitutioner har 
varit en återkommande företeelse för den högre tekniska under-
visningen. 1866 flyttade Falu bergsskola och införlivades med 
Teknologiska institutet. Året därpå skärptes de uttryckliga kraven 
på sökande och studerande genom formuleringen att ”unge män, 
som vilja egna sig åt något tekniskt lefnadsyrke, [skulle meddelas] 
en därför erforderlig wetenskaplig bildning”.44 Med kravet på 
vetenskaplighet hade för första gången i stadgarna markerats att 
institutets uppgift var högre teknisk undervisning. 1869 indrogs 
civilingenjörsutbildningen vid artillerihögskolan i Marieberg, 
motiverat av att den utbildning som där hade bedrivits, nu hade 
fått en motsvarighet vid Teknologiska institutet. 

1877 omvandlades institutet och fick namn och ställning 
som Kungl. tekniska högskolan. Höjda anslag gav utrymme för 
expansion och nya lärarbefattningar. Några av utbildningarna 
förlängdes och blev fyraåriga. Därigenom och tack vare den tidi-

 
42 Ahlström (1982:36ff ) 
43 Jag är Sten Högnäs tack skyldig för detta påpekande. 
44 Citat efter SOU (1943:34:18). Även Borg (1968:2) 
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gare betonade ”vetenskapligheten” i utbildningen, hade vid KTH 
de organisatoriska ramar och det utbildningsmässiga innehåll 
etablerats som skulle komma att prägla de följande decennierna 
och som även lade grunden för 1900-talets högre tekniska ut-
bildning. 

 
Ingenjörskårens organisering 
Denna samling kring en alltmer väldefinierad kunskapsmassa 
fick konsekvenser utöver de rent utbildningsorganisatoriska. 
Begynnande industrialisering, ingenjörskårens rent numerära 
tillväxt och därmed sammanhängande ekonomiska betydelse 
utgjorde grund för en ökad självmedvetenhet, i sin tur motiv för 
en högre professionell organisationsgrad. Snart började det kon-
stituteras intresseföreningar för ingenjörer, föreningar som kunde 
föra ingenjörskollektivets talan i samhällsdebatten. 1855 hade en 
elevförening bildats vid Tekniska institutet. Omorganisationer 
och namnbyten ledde 1869 fram till ”Föreningen T.I.”, vilken 
tillsammans med den 1865 bildade ”Ingenjörsföreningen” nu 
framträdde i samhällsdebatten som representanter för ingenjörs-
kollektivet. Rolf Torstendahl och Nils Runeby har studerat olika 
aspekter av ingenjörskårens professionalisering under slutet av 
1800-talet. Gunnar Eriksson har behandlat en korresponderande 
tematik, nämligen naturvetenskapernas ställning i det slutande 
1800-talets Sverige.45  

Upphöjelsen till teknisk högskola 1877 korresponderade, 
som påpekats, mot en ökad teoretisering av utbildningarna. Teo-
retisk, akademisk och ämbetsmannastatus i paritet med andra 
professioner, t.ex. jurister och universitetslärare, eftersträvades.46 
Form och innehåll gjorde ingenjörsutbildningen till en elitut-
bildning och den framförhandlade balansen mellan olika ämnes-
kategorier lade fast den tradition som ingenjörsskrået fram till 
våra dagar på ett eller annat sätt haft att förhålla sig till. Denna 
tilltagande självmedvetenhet, inte minst dess framväxt i profile-
ring mot andra utbildningsinstitutioner, är viktig som en bak-
grund till 1900-talets förändrade villkor för teknisk utbildning. 

 
45 Torstendahl (1975); Runeby (1976); Eriksson (1978) 
46 Runeby (1987); Björck (1992a) 
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Historiskt etablerade kunskapsideal har underbyggt någon form 
av självsyn, där idealens vaghet och inneboende motsättningar 
inte har försvagat profileringsförsöken. Snarare kan behovet av 
att markera professionella, skråmässiga gränser ha ökat, som en 
sorts kompensation. 

Den framväxande industrins utbildningsbehov och gräns-
dragning mot övriga institutioner för högre utbildning var cen-
trala frågor för intressenter kring de tekniska utbildningarna vid 
mitten av 1800-talet. Universiteten hade historiskt och institu-
tionellt försteg som kunskapsproducenter framför Tekniska insti-
tutet och Chalmers. Under 1800-talet renodlades rollfördelning-
en mellan universiteten och de tekniska utbildningarna i utbild-
ningssystemet. Fackhögskolor som Tekniska institutet inriktades 
mot näringslivets utbildningsbehov, medan universiteten intog 
rollen av bredare syftande utbildningsanstalter.47 I utbyggnaden 
av fackhögskolorna togs universitetens kompetens föga i anspråk, 
trots att samverkan i princip hade varit möjlig t.ex. kring natur-
vetenskapliga ämnen vid båda typerna av institutioner.48 Dessa 
separerade utvecklingslinjer syns också i organisationen av de 
tekniska högskolorna – med efterverkningar fram till utbild-
ningsreformer i vår egen tid. 

Svante Lindqvist har menat att den ordning i vilken de olika 
fackavdelningarna vid Kungl. tekniska högskolan tillkom kan ses 
som en spegling av den svenska industrins framväxt och expan-
sion. Samtidigt riskerar denna struktur att bekräfta och cemente-
ra historiskt etablerade förhållanden, med konsekvens att förny-
elsen av näringsliv och industri uteblev.49 1867 omfattade KTH 
fyra fackskolor – Maskinbyggnadskonst, Kemisk teknologi, 
Bergsvetenskap samt Väg- och vattenbyggnadskonst. 1876 till-
kom Arkitektur, 1898 Skeppsteknik och året därpå Elektrotek-
nik. 1932 adderades fackskolorna för Lantmäteriteknik och Tek-
nisk fysik, den senare en respons på den moderna industrins 
behov av generalister och forskningsledare.50 Därmed var struk-

 
47 Sundin (1994:48) 
48 Torstendahl (1975:192) 
49 Lindqvist (1991:7ff ) 
50 Borg (1968:1ff ); Kaijser (1998:40) 
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tur och organisationsprincip etablerad för lång tid framåt. I 
Lindqvists iakttagelse rörande sambandet mellan organisation 
och industrihistoria ligger givetvis en kritisk udd. Den organisa-
tionsprincip som alltsedan mitten på 1800-talet tillämpats vid de 
tekniska högskolorna uppfattas då som reproducerande en be-
fintlig, etablerad utbildnings- och kunskapssyn.51 Resonemanget 
utgår från förhållandena vid KTH men är relevant för övriga 
tekniska högskolor, ju mer tillämpligt desto närmare anslutning 
till KTH:s organisationsstruktur och principerna bakom denna. 

 
Teknikens teoretisering 
Inslaget av forskning ökade vid universiteten. Naturvetenskaper-
na fick en allt större roll som kulturfaktor i debatt och i praktik. 
I ett vidare sammanhang hävdades gärna att naturvetenskap hör-
de hemma inom ett bredare bildningsbegrepp, i paritet med de i 
universiteten tydligare historiskt förankrade humanistiska ämne-
na.52 Denna debatt påverkade även synen på ingenjörsutbild-
ningarna, i synnerhet i ljuset av konsolideringen av det polytek-
niska idealet. Ingenjörer och naturvetare hamnade då i snarlikt 
förhållande till humaniora – samtidigt en offensiv roll och för-
svarsposition. Å ena sidan kunde ingenjörer och naturvetare 
hävda sin betydelse för samhällets ekonomiska utveckling, å and-
ra sidan tvingades i synnerhet ingenjörerna försvara sig mot en 
antiteknisk kulturkritik med innebörden att ”ingenjörsverksam-
heten befann sig på en lägre ‘andlig’ nivå”.53  

Något av denna debatt och konsekvenser därav kan man ana 
i ändrade inträdesfordringar 1858 vid KTH, då betoningen på 
språk- och allmänkunskaper ökade.54 Redan här kan vi också se 
ett par konstanter i civilingenjörsutbildningarnas utveckling: Då 
kritik levereras mot innehållet – gärna i termer av någon brist i 
förhållande till det omgivande samhällets fordringar – så har de 
tekniska högskolorna visat stor beredskap att efter några års dis-
kussion addera utbildningsmoment. Endast därigenom har man 

 
51 Lindqvist (1993b:186f ) 
52 Runeby (1976:116) 
53 Runeby (1976:101) 
54 SOU (1943:34:17f ) 
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kunnat bevara relevans och attraktionskraft hos avnämare eller – 
mer framträdande under 1900-talets sista decennier – hos stu-
denterna. Ju mer utbildningssystemet har kommit att fungera 
efter marknadsmekanismer, i utbud eller efterfrågan, desto vikti-
gare har denna form av anpassning blivit. 

Till debatten om naturvetenskapens och teknikens plats i 
samhället, kom frågan om hur områdena lämpligast organisera-
des i förhållande till varandra inom utbildningssystemet. Med ett 
ökat inslag av forskning vid universiteten förändrades uppfatt-
ningen om hur högre utbildning i allmänhet skulle utformas. 
Universitet och fackhögskolor var framvuxna ur skilda samman-
hang vilket innebar att frågan om den högre utbildningens inne-
håll fick olika betoning. 

Med blicken på de tyska tekniska högskolorna, där det na-
turvetenskapliga inslaget i utbildningarna hade ökat från början 
på 1800-talet, hävdades att svenska ingenjörer behövde motsva-
rande utbildningsmoment. Industrins utveckling och konkur-
renskraft var annars i fara.55 Om ingenjörer och naturvetare 
kunde inta likartade positioner gentemot humaniora, så fram-
trädde skilda uppfattningar när frågan om det naturvetenskapliga 
inslaget i själva ingenjörsutbildningen aktualiserades. En viktig 
skillnad rörde frågan om forskningens plats i förhållande till 
högre teknisk utbildning. Under 1800-talet blev forskning en allt 
viktigare del av universitetens uppdrag, men utan motsvarighet 
vid Tekniska institutet/KTH eller Chalmers.56 I strävan att själva 
få definiera och värdera den utbildning som bedrevs vid KTH 
var just ”vetenskaplighet” ett viktigt element. 1867 antogs nya 
stadgar där det slogs fast att Tekniska institutets uppgift var ”att 
åt unge män, som wilja egna sig åt något tekniskt lefnadsyrke, 
meddela en därför erforderlig wetenskaplig bildning.”57 

Vad som avsågs med vetenskaplig grund var dock omtvistat. 
Gunnar Eriksson har utvecklat vad som stod på spel i det slutan-
de 1800-talets diskussion om vetenskaplighet vid universiteten 
och fackhögskolorna, och har framhållit de sociala och kun-

 
55 Runeby (1976:115ff ) 
56 Torstendahl (1975:198f ) 
57 Citat efter SOU (1943:34:18) 
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skapsmässiga implikationerna. Den kunskapsmässiga sidan av 
utvecklingen var att forskning och framställning av ny kunskap, i 
anslutning till en idealistisk bildningssyn, uppfattades som grund 
för all högre bildning. Den sociala aspekten var att en växande 
krets av ingenjörer och tekniker använde denna kunskapssyn för 
att hävda en ställning i samhället, ett ideologiskt medel för att 
erövra en position i ämbetsmannakretsar och offentlighet.58 Hur 
stabil och accepterad den positionen egentligen var låter sig dis-
kuteras.59 

För den högre tekniska utbildningen, med dess större an-
knytning till praktisk industriell verksamhet, fick den nya kun-
skapssynen konsekvenser. Man kan renodla två synsätt på kun-
skap och anknytning av ingenjörsutbildningarna till externa 
intressen, med Nils Runebys ord skillnaden mellan akademiska 
respektive industriella ingenjörer.60 Den under 1800-talet succes-
sivt tilltagande betoningen på vetenskap vid Tekniska institutet 
kan då också uppfattas som en ingenjörskårens positionering i 
samhället. Vetenskaplighet i ingenjörsutbildningen utgjorde med 
det perspektivet grund för att hävda ingenjörernas ställning i 
paritet med andra samhällseliter.61 

En långsiktig konsekvens av betoningen på vetenskaplighet 
var den efterhand etablerade ordningen med de grundläggande 
ämnena placerade först i civilingenjörsutbildningen. Till kompli-
kationerna med denna uppläggning har genomgående hört svå-
righeterna att koppla grundläggande teoretiska och naturveten-
skapliga ämnen med mera tillämpade, ingenjörsmässiga.62 Orga-
nisatoriska frågor har aktualiserats, liksom studenternas studie-
motivation och uthålliga intresse för sina utbildningar. Proble-
matiken kvarstår in i vår tid och har betydelse för åtskilliga av de 
senaste decenniernas diskussioner kring civilingenjörsutbildning-
arnas utformning och reformering. 

 
58 Björck (1992b:29) 
59 Lindqvist (1991:15); Sundin (1981) 
60 Runeby (1976:81) 
61 Eriksson (1978:187ff ) 
62 Hult (1998:26) 
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Efter de viktiga stadgeändringarna för Tekniska institutet på 
1840-talet fortgick således de ovan skildrade diskussionerna 
kring ämnesinnehållet i studierna. Under 1870-talet nyorganise-
rades den högre tekniska utbildningen och Tekniska institutet 
upphöjdes 1877 till Kungl. tekniska högskolan. För att resurs-
mässigt markera denna uppgradering tillfördes KTH även nya 
professurer. Med de nya stadgarna skärptes ytterligare det teore-
tiska innehållet i utbildningen.63 Nils Runeby har menat att de 
reformer som ledde fram till dessa statusmässiga och organisato-
riska förändringar skedde i tilltagande samförstånd kring högre 
teknisk utbildning. Detta kunde tolkas så så att det polytekniska 
idealet som bas i ingenjörsutbildningen var en förutsättning för 
nationell ekonomisk utveckling.64 Att de tekniska utbildningarna 
på detta vis började förekomma i en nationell utbildningspolitisk 
diskussion kunde förebåda det följande seklets vidgade intresse 
för området. 

 
Halvseklet fram till 1877 – det år då KTH fick högskolestatus – 
hade inneburit att Sverige hade fått ett tekniskt utbildningsvä-
sende med tre nivåer. Den högre tekniska utbildningen bestod av 
den som förmedlades vid Tekniska Institutet och vid, vad som då 
kallades, Chalmerska slöjdeskolan. Chalmers ansågs dock ha en 
lägre ställning av de två. På nivån därunder återfanns de tekniska 
elementarskolorna, lokaliserade till större industristäder. Den 
mest grundläggande tekniska undervisningen, slutligen, medde-
lades vid en heterogen samling läroanstalter där de studerande 
ofta bedrev sina studier på fritiden.65 Utvecklingen under andra 
halvan av 1900-talet skulle bl.a. komma att innebära att de tek-
niska högskolorna fick ett större generellt ansvar för samtliga 
nivåer, för hela kedjan av tekniska utbildningar. 

 
63 Eriksson (1978:23) 
64 Runeby (1976:277ff ) 
65 Torstendahl (1975:26) 
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Den vetenskaplige ingenjören 
 

Efter organisationsförändringar och tillskott av tjänster och re-
surser till Kungl. tekniska högskolan 1877 följde en period av 
lägre reformtakt. Runt sekelskiftet 1900 sköt debatten om ut-
bildningens innehåll fart på nytt. Initiativ togs framförallt av 
industriföreträdare som hävdade den expanderande industrins 
behov av ingenjörer med bredare utbildning. En förändrad ut-
bildningsprofil skulle göra civilingenjörerna bättre rustade att 
medverka i produktion och organisationsutveckling i näringsli-
vet. Experten, teknikern som 1800-talets utbildning levererat, var 
mindre väl skickad att leda utveckling och rationalisering. Indu-
strins rationella utveckling var målet, ökat inslag av företagseko-
nomi och organisationsteori bland medlen. Enligt Sveriges Indu-
striförbund var den etablerade utbildningen alltför teoretisk och 
ingenjörernas bristande kontakt med industrins verklighet ett 
växande problem. 

Den diskussion som sköt fart runt sekelskiftet kan relateras 
till den som fördes redan under Gustaf Magnus Schwartz’ före-
ståndarskap för Tekniska institutet, och som ledde fram till 1846 
års stadga. Nya nyanser hade dock tillförts frågan om utbildning-
ens innehåll sedan reformperioden vid mitten av 1800-talet. 
Runt 1900 handlade industrirelevans mindre om kontakt med 
själva produktionen, mer om vad utbildningen kunde leverera av 
generella kunskaper kring industriell organisation och produk-
tion. Dessa krav var en följd av näringslivets och företagsorgani-
sationens förändring. Tidpunkt och innehåll i diskussionen hör-
de samman med att ingenjörskårens professionella och sociala 
position vid sekelskiftet hade förflyttats. Inslaget av vetenskap i 
utbildningen – uppfattat efter det tolkningsföreträde som ingen-
jörskåren skaffat sig – och ingenjörernas förändrade ställning i 
samhället gjorde att ett nytt kontrakt var på väg att upprättas 
mellan ingenjörskår och samhälle. Ömsesidig och parallell ut-
veckling av industri och ingenjörsroll gjorde att ingenjören som 
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ledare och organisatör i näringslivets rationalisering blivit en ny 
och självklar figur i det offentliga medvetandet.66 

Vägen dit hade inneburit intensiva diskussioner med starkt 
engagemang från etablerade och nya ingenjörsorganisationer. Bo 
Sundin har urskiljt två motstridiga ingenjörsideal som mobilise-
rades i denna process, ett tekniskt-vetenskapligt och ett industri-
ellt-ekonomiskt. 67  Ingenjörskårens organisationer, professorer 
vid KTH och industrirepresentanter formerade sig kring dessa 
kontrasterade ideal. Teknologföreningen, bildad 1861, hade vid 
sekelskiftet erövrat en sådan position att den kunde resa anspråk 
på att representera ingenjörskåren i vid mening. Givet den bredd 
och anslutning som föreningen visade upp var det naturligt att 
de skilda ingenjörsideal som debatten kretsade kring också mani-
festerades inom föreningen. Redan på 1880-talet hade ingenjö-
rernas ”fack-ensidighet” kritiserats och en mer samhällsveten-
skapligt och ekonomiskt bildad ingenjörstyp efterlysts.68 Runt 
1905 blev det möjligt att tala om en ”förtroendeklyfta mellan 
industrin och tekniska högskolan”.69 I diskussionen introducera-
des även ett tillspetsat uttryck för industrikritiken mot KTH:s 
utbildning. Näringslivsföreträdare kunde tala om ingenjören som 
”fackidiot”, vilket då avsåg en uppfattning om överbetoning av 
de tekniskt specialiserade, tillämpade ämnena. Korrektiv till den-
na bristande balans var ett större mått av företagsekonomiska och 
samhällsorienterande ämnen. 

Uttrycket ”fackidiot” har levt vidare, men har i senare dis-
kussioner tillförts också andra valörer, beroende på nya tillkom-
mande krav på ingenjörsutbildningen. Kärnan i kritiken har 
förblivit uppfattningen att ingenjörsutbildningen inte reforme-
rats i takt med industrins eller samhällets förändring. Vad som 
önskats tillfogat i utformningen av utbildningsplaner har varie-
rat. Beroende på situation och på vem som tagit till orda i dessa 
termer – näringsliv, studenter eller politiker – har det kunnat 
röra avvägningen mellan grundläggande naturvetenskap respekti-

 
66 Berner (1996:39) 
67 Sundin (1981:61-66) 
68 Hård (1983:29) 
69 Ivanov (1984:30) 
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ve tekniska tillämpningsämnen. Det har också kunnat avse ba-
lansen mellan dessa ämnen sammantagna å ena sidan och sam-
hällsvetenskap och humaniora å den andra. 

Som en reaktion på diskussionerna om utbildningens inne-
håll och matchning mot industrins krav bildades Sverige indu-
striförbund (SIF) 1910. Syftet med den nya organisationen var 
att med tydligare profil hävda industrins synpunkter gentemot 
utbildningsanstalterna, och då i synnerhet KTH.70 Dessa nya 
krav kunde emellertid ses som ett hot mot KTH:s ställning, i en 
tid då högskolan strävade efter att vinna anseende som universi-
tet. 

Lösning och ny konsensus mellan avnämare och högskola 
tog, som Bo Sundin visat, till att börja med formen av en upp-
delning mellan teoretiska och tekniska vetenskaper. Sundin loka-
liserar begynnande samsyn och kompromissvilja tämligen exakt 
till ett årsmöte i Teknologföreningen 1913. Genom att hävda 
tekniska respektive teoretiska ämnens berättigande inom utbild-
ning och högskola liksom de tekniska vetenskapernas ekono-
misk-praktiska nytta, kunde intressena jämkas samman.71 Från 
industrins utgångspunkter kunde kompromissen uppfattas så att 
en alltför formell och teoretiserad undervisning vid KTH fick en 
förankring i den industriella praktiken.72 En ny formelartad 
rubrik för innehållet i ingenjörsutbildningarna – ”ingenjörsve-
tenskap” – vann acceptans, med innebörder som Svante Lind-
qvist diskuterat: 

”Lösningen blev definitionen av ett nytt begrepp, ‘inge-
niörsvetenskap’, ett självständigt kunskapsområde som i sig 
rymde element från både naturvetenskaperna och ekonomi. 
Därmed behövde de svenska ingenjörerna inte ge upp sina 
anspråk på yrkets ‘vetenskaplighet’, men de kunde också till-
mötesgå industrins krav på ekonomiska realiteter. Sitt symbo-
liska uttryck fick denna lösning i bildandet av Ingenjörsveten-
skapsakademin 1919 [...].”73 

 
70 Kaijser (1998:38) 
71 Sundin (1981:75ff ) 
72 Ivanov (1984:33) 
73 Lindqvist (1991:16) 
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”Ingenjörsvetenskap” fick en funktion erinrande om den 
som ”polytekniska idealet” haft från mitten på 1800-talet. Båda 
begreppen var tillräckligt vagt definierade för att kunna tillfreds-
ställa skilda intressen i den tid de uppkom. Därigenom kunde de 
gjuta olja på diskussionens vågor och parterna kunde lägga ned 
energi på att genomföra stegvisa och pragmatiska förändringar, 
snarare än att avvärja revolutionerande och dramatiska. Inte hel-
ler band de framtiden vid någon bestämd fördelning mellan 
ämnen och utbildningsmoment. Någon avgörande förändring av 
undervisningens form efter teknologernas eller industrins upp-
fattning kom inte heller till stånd. ”Polyteknisk” utbildning re-
spektive ”ingenjörsvetenskap”, var emellertid inte identiska eller 
blott och bart semantiska innovationer.  

Syftet kan uppfattas som likartat, att tillmötesgå industrins 
krav på modernisering av utbildningarna, samtidigt som ingen-
jörskåren erövrade eller försvarade terräng i förhållande till andra 
yrkeskategorier. Konsekvenserna vid högskolorna var snarlika. 
Nytt lades till gammalt, ytterligare ämnen adderades till existe-
rande läroplaner. Detta har i princip varit modellen för reforme-
ring av civilingenjörsutbildningarna fram till i vår egen tid. Kon-
sekvenserna i termer av överbelastade studieplaner och vikande 
genomströmning blev däremot inte uppenbara förrän mot slutet 
av 1960-talet. Expansion och tillströmning hade då skapat en ny 
situation, där studentpopulationens heterogenitet var mer påtag-
lig än under 1900-talets första decennier och där studenternas 
förkunskaper eller motivation inte kunde tas för givet. 

 
Ett förändrat näringslivsklimat höll på att driva fram en ny syn 
på ingenjörens roll i produktion och samhälle. Stordrift, speciali-
sering och en mer sofistikerad arbetsdelning gjorde att det äm-
betsmannaideal som ingenjörskåren eftersträvat och kanske i 
någon mån uppnått från mitten på 1800-talet, nyanserades i 
riktning mot en mer praktisk-industriell hållning. På liknande 
sätt som det äldre polytekniska idealet kan sättas i samband med 
de från 1860-talet framväxande intressesammanslutningarna, 
exempelvis Teknologföreningen, så manifesterades samling kring 
”ingenjörsvetenskap” i tillkomsten av Ingenjörsvetenskapsakade-
mien (IVA) 1919. Nya produktionsvillkor krävde en teknikerkår 
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som kunde förena de motstridiga krav som ett par decenniers 
diskussion hade fört till ytan. IVA blev institutionaliseringen av 
dessa kompletterande krav och ikläddes under följande år en 
samordnande roll för den tekniska forskningen. Akademin fick i 
denna fas särskilt stor betydelse för de företag som hade begrän-
sade egna forskningsmöjligheter.74 Under 1930-talet fungerade 
IVA tillsammans med Industriförbundet som initiativtagare och 
pådrivare i diskussioner kring den tekniska forskningens struktur. 

Organisatoriska och institutionella förändringar fick effekter 
för vilka roller som producerades inom systemet. En ny ingen-
jörstyp höll på att formeras, enligt Boel Berner: 

”Denne nöjde sig inte med att som underordnad tjäns-
teman i stat eller företag ägna sig åt de rent tekniska proble-
men. Nej, den modärne ingenjören var en manager, en ledare 
som styrde maskiner och människor med samma starka hand, 
som inte var främmande för vare sig kostnadskalkyler, pro-
duktionsplanering eller kamp mot de nu snabbt växande 
fackföreningarna.”75 
Denna moderna ingenjör skulle sedan komma att utvecklas 

ytterligare under 1900-talet. Kompromissen kring ”ingenjörsve-
tenskap”, runt 1910-13, kan ses som den första i en lång rad 
under 1900-talet. Principen för dessa förhandlade lösningar har 
inneburit att det inom i princip konstant studietid – fyra års 
nominell studietid gällde fram till 1986 – tillfogats nya ämnen 
som efterlysts av avnämarintressen eller som tillkommit genom 
politiska initiativ.76 En viktig och långsiktig konsekvens av denna 
ordning är att ingenjörsutbildningarna ofta kunnat förändras 
genom integration av tämligen disparata ämnen. I ett såväl ut-
bildnings- som allmänpolitiskt perspektiv kan detta kanske ses 
som ett uttryck för den roll ingenjörskåren intagit i samhällsbyg-
get, inte minst ideologiskt. På denna kår har det – implicit – 

 
74 Sundin (1981:86ff ); Weinberger (1997:41) 
75 Berner (1988:168) 
76 Fyra års nominell studietid vid ett par fackskolor enligt 1877 års stadgar. 
Genom senare stadgerevisioner utökades studietiden till fyra år vid samtliga 
fackskolor/sektioner. 1986 fattades nationellt beslut om utökning till fyra och 
ett halvt år som en anpassning till faktisk studietid och utan utökning av kurs-
stoff. 
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lagts att förena olika kunskapsområden, tydligare sannolikt än på 
andra längre utbildningar. Denna integrativa funktion har dykt 
upp som en synpunkt i flera skeden av 1900-talets utbyggnad av 
de tekniska högskolorna. Riktigare ändå är kanske att tala om 
förväntan i olika skeden av utbildningarnas reformering, förvän-
tan på att ämnen skulle samverka i hopp om att både studenter, 
avnämare och samhälle skulle berikas därav. Under lång tid har 
dock organisatoriska förutsättningar saknats och ämnesgränser 
har lagt hinder i vägen för en sådan utveckling, något som sna-
rast stegrat reformatorers iver och högskoleintern irritation. De 
återkommande pålagringar av ämnen som ingenjörsutbildning-
arna utsatts för är en egen och viktig tematik. Redan i början på 
seklet uttrycktes oro för vart denna ”ämnesträngsel” förde. I en 
inlaga 1901 från professorn J.E. Cederblom rörande frågan om 
tre- eller fyraårig studielängd anfördes: 

”Tar man hänsyn till undervisningens omfattning, sådan 
den var för 30 år tillbaka och sådan den är nu, skall man helt 
säkert finna att, om en treårig kurs var erforderlig då, så kan 
en lika lång studietid omöjligen vara tillräcklig nu. Och de 
stegrade kunskapsfordringarna äro ingalunda en följd av lä-
rarnes blotta önskan att driva undervisningen framåt, utan en 
nödvändig följd av de anspråk en utvecklad industri uppstäl-
ler på sina tekniska biträden.”77 
Resonemanget har haft giltighet sedan dess. Den högt upp-

drivna studietakt som blev konsekvensen av en reformmodell 
med ständigt tillkommande ämnen, men få borttagna, upplevdes 
som ett problem av lärare, teknologer och industri. Vi har sett 
något av diskussionen kring ingenjörsutbildningarnas innehåll och 
hur den förde hän mot samling kring en ny balans mellan ämnen 
och utbildningsmoment. 

En annan återkommande fråga har rört utbildningarnas 
form, exempelvis i termer av balansen mellan fria och bundna 
studier. En tematik som Boel Berner har behandlat är hur studie-
situationen upplevdes av teknologerna i början på seklet och med 
vilka argument etablerad ordning försvarats. Åtminstone sedan 

 
77 Inlaga 1901-01-16 från professor J.E. Cederblom vid Mekaniska Fackskolan, 
citerad efter Henriques (1927:302) 
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1880-talet hade kritik framförts från avnämare om att studie-
formerna vid högskolan gjorde teknologerna alltför osjälvständi-
ga och därmed olämpliga för självständigt utvecklingsarbete i 
industrin.78 Visserligen hade studietiden vid någon av facksko-
lorna utökats genom 1877 års stadgar, men det ändrade bara 
tillfälligt de praktiska förutsättningarna.  

Principiellt kvarstod problematiken och har så gjort fram till 
våra dagar. Inom de ramar, tidsmässigt och ekonomiskt, som 
utbildningen av ingenjörer skedde kritiserades ämnesträngsel och 
”mångläseri”. Studenterna förde fram universitetens friare studier 
som alternativ och korrektiv till ”undervisningens tvångsmässiga 
karaktär” vid KTH.79 Å ena sidan var dessa synpunkter i sam-
klang med näringslivskritiken – båda rörde utbildningens bris-
tande relevans för den efterföljande yrkesverksamheten. Sådana 
anmärkningar kunde svårligen ignoreras då de skar rakt in mot 
själva fundamentet i relationen mellan en teknisk högskola och 
näringslivet. Å andra sidan uppfattades ämnesträngseln inte blott 
som ett problem. De späckade kursplanerna försåg teknologerna 
med kunskaper som gjorde dem mobila mellan olika industriella 
verksamheter. I en ny industriell dynamik var denna potentiella 
rörlighet på arbetsmarknaden av stort värde för såväl studenter 
som näringsliv. 

Studieformerna hade, enligt Berner, även långsiktiga sociala 
följder vilka sträckte sig utöver själva studietiden. Den uppdrivna 
studietakten innebar att teknologerna svetsades samman i en med 
lärare och den övriga ingenjörskåren gemensam förståelse av 
yrkets villkor. En disciplinerande vetenskaplig skolning förvänta-
des ge ”bredd i specialiseringen” – ett vanligt argument mot änd-
rade studieplaner.80 Disciplinen och det hårda tempot kunde 
avledas i riter och symboler som under studietiden och därefter 
skapade sammanhållning och gemenskap mellan generationer av 
ingenjörer och mellan det efterföljande yrkeslivets miljöer. 81 
Åtskilliga av dessa traditioner, ritualer och symboler har i mer 

 
78 Berner (1996:82ff ) 
79 Björck (1992b:148); Berner (1996:69) 
80 Berner (1996:43 citat, 45f ) 
81 Törnkvist & Ek-Nilsson (1994) 
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eller mindre bearbetad form förblivit en del av teknologstuden-
ternas uttrycksmedel. 

 
Forskning och civilingenjörsutbildning 

 
En modern diskussion kring integration av forskning och ut-
bildning brukar härledas till början på 1800-talet, till Berlin-
universitetet och Wilhelm von Humboldt. Under offentlig re-
glering, men samtidigt intern frihet att formulera universitetets 
uppdrag, skulle högre utbildning och forskning i tät institutio-
nell samverkan utvecklas mer efter disciplinernas egendynamik 
än efter externa krav eller förväntningar. Hänvisningar till 
”forskningens frihet”, under lång tid central för akademisk själv-
förståelse, stammar från detta ideal. Det humboldtska universi-
tetsidealet har kommit att fungera som referenspunkt för åtskil-
ligt av diskussionen kring universitet och högre utbildning. Oli-
ka länders utbildnings- och forskningsorganisation har i skiftan-
de grad uppfattats ansluta därtill, samtidigt som idealet är ett 
rörligt mål och dess ideologisk-retoriska kraft ofta varit påtagliga-
re än dess realism.82 

I vissa system har mycket av offentligt finansierad forskning 
bedrivits vid institut skilda från universitet eller fackhögskolor. I 
andra länder, däribland Sverige, har universitetens roll som arena 
för forskningens möte med högre utbildning haft större betydel-
se. Kunskapsproduktionen politiserades alltmer från 1930-talet 
och framåt, vilket i Sverige kom att innebära att universitetens 
roll som samhällets gemensamma forskningsresurs fokuserades. 
Ett vägande och återkommande motiv utgick från det lilla lan-
dets behov av att samordna begränsade resurser. Olika institutio-
ner skilde sig dock åt i sin beredskap att inordna sig under en 
ökad politisering. Ideologi och tradition bjuder motstånd mot 
nyordning.83 När den politiska ambitionen till samordning inom 
utbildningssystemet fann sina former från 1940-talet och framåt 
uppvisade de ingående utbildningsinstitutionerna en lång histo-
ria av skilda ideal och motiv för sin verksamhet. 

 
82 Clark (1997); Schimank & Winnes (2000); Nybom (2003) 
83 Liedman & Olausson (eds.) (1988) 
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Utbildningsuppdraget var vid de tekniska högskolorna av 
hävd prioriterat framför forskning och hade så varit alltsedan 
Tekniska institutets dagar. Tekniska utbildningar, på alla nivåer, 
hade tillkommit i nära kontakt med avnämarintressen, synonymt 
med industrin. Samverkan mellan industri och den tekniska 
högskolan yttrade sig såväl organisatoriskt som personellt. Det 
var vanligt att lärarkarriären både vid KTH och på lägre nivåer i 
utbildningssystemet, varvades med perioder av verksamhet i 
industrin. Teknologernas praktik i industrin var ett viktigt mo-
ment i utbildningen, ett förhållande som skulle komma att bestå 
till slutet på 1900-talet då antalet studenter hade ökat så mycket 
att systemet inte kunde upprätthållas. Kontakten mellan industri 
och högskola effektiviserade utbytet av erfarenhetsbaserad, tek-
nisk kunskap och förtrogenhet med produktionens villkor.84 I 
denna ordning fanns det intill början av 1900-talet begränsat 
intresse för forskning eller produktutveckling i kontakt med 
forskningens rön. Här är inte platsen att utreda relativ omfatt-
ning av forskningsverksamhet vid universitet respektive fackhög-
skola, än mindre att slita tvisten om vad som är vetenskap. För 
härvarande syfte räcker det att konstatera att universitets- respek-
tive fackhögskoletraditionen innefattade olika syn på vad veten-
skaplighet innebar och på forskningens roll i förmedling av un-
dervisning. 

Ingenjörskårens sökande efter status och legitimitet i sam-
hället har tangerats ovan. Alltsedan KTH runt 1850 reellt sett 
blev en institution för högre utbildning gjordes systematiska 
ansträngningar att ge kåren rätten att formulera och utveckla en 
utbildnings- och kunskapssyn som dels kunde uppfattas i paritet 
med universitetens, dels tillfredsställde industrins försörjning av 
tekniker. Forskning var vid början av 1900-talet inte ett framträ-
dande inslag i denna självbild. Henrik Björck har spårat hur en 
ny syn på forskningsanknytning växte fram under decennierna 
fram till 1930-talet och hur arbetet formerades kring införande 
av en teknologie doktorsgrad. Denna kamp kan ses som en för-
längning och konsekvens av de processer som lett fram till kon-

 
84 Lindqvist (1991:10ff ) 
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sensus och samling kring ”ingenjörsvetenskap” runt 1910. Med 
ett vidgat vetenskapsbegrepp blev det svårare att precisera grän-
serna mellan det ingenjörsvetenskapliga fältet och andra discipli-
ner. Därmed kunde det förefalla som om kåren höll på att tappa 
problemformuleringsprivilegiet. Med rätten att promovera tek-
nologie doktorer hamnade dock initiativet till disciplinavgräns-
ning åter fastare i högskolans händer. Denna ingenjörskollekti-
vets rätt att definiera sig själv bör, menar Björck, ses i ett vidare 
kulturellt sammanhang, i anslutning till en ny vetenskapssyn och 
under intryck av internationella förebilder.85 Den har också be-
tydelse för hur Lunds tekniska högskola organiserades i upp-
byggnadsfasen och hur dess roll i utbildningssystemet formades.  

 
Ansatser till offentlig reglering 

 
Under mellankrigstiden utvecklades offentlig reglering av forsk-
ning och utbildningsväsende. I Sverige tillsattes 1933 en statlig 
utredning med uppdrag att inventera tillgång och efterfrågan på 
högre utbildning i samhället. Utredningen skulle få betydande 
inflytande över diskussioner och utredningar under det följande 
decenniet.86 Inom ramen för den nationella samling som ofta 
etiketteras ”Saltsjöbadsandan” fördjupades efterhand också sys-
tematiska försök att analysera utbildningens och forskningens 
samhällsekonomiska betydelse. 1930-talets samling kring dessa 
föreställningar har uppfattats som ett steg på vägen mot efter-
krigstidens reformism och samhällets förvetenskapligande.87 Sett 
till institutionella effekter och åtgärder är det måhända rimligt 
och tillräckligt att spåra dessa föreställningar till 1930-talet. Sam-
tidigt fanns det kontinuitet med 1800-talets betoning på natur-
vetenskaplig forskning och ökat kunskapsinnehåll i produktio-
nen. Detsamma gäller det ökade teoretiska innehållet i tekniska 
utbildningar under senare hälften av 1800-talet.  

 
85 Björck (1992b:197ff ) 
86 Premfors (1984). Utredningens betänkande SOU (1935:52): Betänkande 
med undersökningar och förslag i anledning av tillströmningen till de intellektuella 
yrkena. 
87 Nybom (1986) 
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Det breda ideologiska genomslaget och den praktiska bety-
delsen för politik och produktion var dock en 1900-talsföre-
teelse. Skillnaden låg, förefaller det, inte i principiella ansatser så 
mycket som i politiskt, ekonomiskt utrymme att på bred front 
söka rationalisera samhälle och produktionsapparat med naturve-
tenskap och teknik. Återkommande är tekniken som samhälls-
omdanande kraft och det tekniska utbildningsväsendet som are-
na för policybeslut med konsekvenser – planerade eller inte – för 
hela samhället. Det bör också noteras att just sådana intresseor-
ganisationer – Teknologföreningen, Ingenjörsvetenskapsakade-
mien och Industriförbundet – som alltsedan slutet på 1800-talet 
haft inflytande över formuleringen av ingenjörsrollen, blev in-
timt förknippade med det samhällets förvetenskapligande som 
följde från 1940-talet och framåt. 

Ett principiellt betydelsefullt inslag redan i 1930-talets ut-
redningar, inte minst för de tekniska och naturvetenskapliga 
utbildningarnas utbyggnad under decennierna efter andra 
världskriget, var oron för framväxten av ett akademikerproletari-
at.88 Även om antagning till dåtidens fria fakulteter med våra 
dagars mått mätt var blygsam, uppfattades det föreligga en risk 
för att ungdomar utbildades till arbetslöshet. De fria fakulteter-
nas relativt låga examinationsfrekvens ställdes mot de spärrade 
utbildningarnas större gångbarhet på arbetsmarknaden. Den 
lösning som introducerades var en ökad offentlig reglering av 
antagningen till olika utbildningsalternativ, något som skulle bli 
ett centralt tema från 1950-talet och framåt. 

Bland argument för utbyggnad av praktiska och tekniska 
utbildningar, snarare än teoretiska, kan även noteras de som 
byggde på föreställningen att de förra var mer gynnsamma för 
samhällets stabilitet än humanistisk bildning.89 Föreställningen 
om tekniker och ingenjörer som en modererande faktor i sam-
hällsdebatten har förekommit också senare, inte minst som ett 
inslag i ingenjörskollektivets självuppfattning, men inte blott det. 
Det skulle periodvis komma att bli en spridd uppfattning i sam-
hället i vidare mening. Ett resultat av detta har blivit att teknik, 

 
88 Murray (1988:13) 
89 Murray (1988:20) 
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tekniker och ingenjörer i vida kretsar kommit att uppfattas som 
något skilt från samhället, rentav upphöjt över samhällsdebatten. 
I en senare tid, med större inslag av utifråninitierade reformer 
och offentlig reglering av all högre utbildning, torde detta förhål-
lande ha bidragit åtskilligt till motstrategier från de tekniska 
högskolorna och till en tröghet i reformarbetet. 

 
Ingenjörsutbildningarnas etablering 

 
Högre teknisk utbildning institutionaliserades runt sekelskiftet 
1800 efter franska och tyska förebilder. Utbildningarnas innehåll, 
i synnerhet tillämpningsämnena, speglade näringslivets framväxt 
och olika näringsgrenars expansion. Av detta följde också att 
näringslivets engagemang i tillkomsten av utbildningsanstalter 
var framträdande. Industrin uppträdde som beställare och i sam-
verkan med utbildningsanstalterna avgjordes hur utbildningsmå-
len skulle uppnås. En informell och effektiv kommunikation 
etablerades mellan de intressenter som formerat sig kring de 
tekniska utbildningarna. En homogen planeringsgemenskap 
grundlades genom vilken de tekniska högskolorna i viktiga avse-
enden fick mer gemensamt med näringslivets värderingar och 
praktik. Denna utveckling vid de tekniska högskolorna skedde 
under ett drygt sekel utan större inflytande från universitetens 
forskning eller utbildning. Universiteten å andra sidan hade for-
mats under ett tydligare offentligt, statligt inflytande. 

Samtidigt var grundläggande naturvetenskap och matematik 
av avgörande betydelse för de tekniska högskolorna och för in-
genjörskårens roll i samhället. Härigenom lades grunden för en 
spänning mellan de naturvetenskapliga respektive de tekniska 
disciplinernas roll i utbildnings- och forskningssystemet, ett 
förhållande som har bäring också på en av 1900-talets mest ut-
dragna forskningspolitiska frågor, nämligen den om grundforsk-
ning respektive tillämpad forskning – vad som innefattas i dessa 
begrepp och deras giltighet som kategorier i studiet av forsk-
nings- och utbildningssystemet. Den ämnesmässiga fördelning 
som etablerades under den hittills behandlade perioden svarade 
också mot en värdering av olika ämnens betydelse för kårens 
identitet. Denna värdering skulle i en senare fas komma att för-
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stärkas av uppfattningar kring vilka ämneskombinationer som 
var mest värdefulla ur ett samhälleligt perspektiv. 

En närliggande aspekt av relationen mellan tekniska och na-
turvetenskapliga utbildningsmoment och som också långsiktigt 
påverkade civilingenjörsutbildningarnas struktur, var den mellan 
praktiska – ursprungligen hantverksmässiga – färdigheter respek-
tive mer teoretiska kunskaper. Utbildningsinnehållet vid Teknis-
ka institutet hade fram till mitten av 1800-talet präglats av dess 
förankring i en hantverkstradition. Från 1840-talet ökade beto-
ningen på vetenskaplighet i den högre tekniska utbildningen, 
något som inte skall tolkas som forskning i modern mening, 
utan i termer av ökat teoretiskt innehåll med betoning på grund-
läggande naturvetenskap. I samvariation med en generellt för-
ändrad syn på vetenskap och kunskapsproduktion höjdes den 
teoretiska nivån på utbildningen vid Tekniska institutet under 
andra hälften av 1800-talet. Samtidigt tillkom organisationer 
som kunde representera ingenjörerna i samhällsdebatt och hävda 
kårens ställning i förhållande till andra professioner. I den pro-
cessen formades en ingenjörsidentitet avhängig civilingenjörsut-
bildningarnas grundstruktur. Betoningen på de grundläggande 
kunskaperna i kombination med det ingenjörsmässiga, mer fär-
dighetsinriktade kan ses som en reminiscens av en hantverkstra-
dition ur vilken ingenjören framträdde. Ur denna kombination 
skulle fundamentet för hur man konstruerar en ingenjör uppstå. 
Härigenom producerades en organisation och en värderingsmäs-
sig struktur som visat sig stark i att bevara de tekniska högsko-
lornas integritet inom utbildningssystemet, därmed också mot-
ståndskraftiga mot det följande seklets utifrångenererade refor-
mer. 

Modellen för civilingenjörsutbildningarnas reformering for-
merades tidigt och skulle kunna beskrivas som ”additiv”. Till-
kommande krav från avnämare tillgodosågs genom att ämnen 
fogades till existerande kursplaner. Så länge denna förnyelse 
främst avsåg att tillgodose industrins behov var det svårt att resa 
principiella invändningar och högskolans organisation fick an-
passas genom tillväxt i motsvarande mån. Den organisatoriska 
logik och egendynamik som uppkom ur detta mönster påverkade 
även de framtida möjligheterna att revidera utbildningar och 
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organisation. Invändningar kring praktiska konsekvenser kom 
dock tidigt till uttryck. Alltför tung studiebörda och svårigheter 
att finna utrymme för andra utbildningsmoment än de teknisk-
naturvetenskapliga har varit en kritik som följt civilingenjörsut-
bildningarna sedan början av 1900-talet, uttryckt från olika in-
tressenter och med skiftande betoning. 
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2. Utbildningsplanering och 
expansion 

 
 
 
 
 

Under 1930-40-tal förändrades synen på forskningens och den 
högre utbildningens roll i samhällsbygget. Möjligheterna att 
politiskt styra universitet och högskolor mot ytterligare mål ut-
över de som historiskt sett uppstått ur institutionernas inre dy-
namik sågs i nytt ljus. Internationellt hade på trettiotalet en ny 
syn på den högre utbildningens och forskningens funktion i 
samhället börjat framträda. I Storbritannien hade John Desmond 
Bernal 1939 framträtt med den programmatiska skriften The 
social function of science. I USA lyfte Vannevar Bush, med andra 
ideologiska förtecken än Bernal, upp frågan om forskningens roll 
i samhället. Under andra världskriget fick han ansvar för en del 
av de amerikanska krigsansträngningarna. Efter kriget framstod 
han tack vare en rad riktningsgivande skrifter och ställning som 
presidentrådgivare, som exponent för en expansiv syn på forsk-
ning och högre utbildning som samhällsdanande kraft.90 Inom 
den industrialiserade världen kom även de militärt motiverade, 
storskaliga och ofta tvärdisciplinära forskningsinsatser som hade 
gjorts under kriget, att uppfattas som förebildliga för organise-
ringen av civil forskning, för det som kommit att kallas ”big 
science”. 

Den militära mobilisering som andra världskriget hade lett 
till fick något av en civil motsvarighet, genom stora utbildnings-
program för de hemvändande amerikanska soldaterna, program 
som blev förebildliga och verkade uppfordrande för övriga indu-
striländer under de följande åren. Ett system för massutbildning 
höll på att ta form i industriländerna. Samordning inom interna-
tionella organisationer, t.ex. OECD, skapade en viss konformitet 

 
90 Zachary (1997) 
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eller enhetlighet i utvecklingen länder emellan, om än med fas-
förskjutningar och kvalitativa skillnader beroende på nationella 
särdrag. Kombinerat med nationella forskningsansträngningar 
och en uppfattning om internationell konkurrens, förde denna 
utveckling snabbt hän mot breda nationella planer för effektiv 
utbyggnad av högre utbildning. Vad som under 1930-talet, hos 
J.D. Bernal m.fl., tagit form som en vänsterståndpunkt utveckla-
des under och efter andra världskriget till överideologi för väl-
färdsstaternas forsknings- och utbildningsexpansion. Enligt his-
torikern Torsten Nybom var detta ett avgörande skifte i synen på 
kunskapsproduktionens roll i samhällslivet. Vetenskap och högre 
utbildning fick nu ”en extern och systemförändrande dimen-
sion”. Ovanpå eller adderat till vetenskapernas egendynamik 
lades en social eller samhällelig dimension, där organisatoriska 
frågor kring forskning och utbildning efterhand fick allt större 
betydelse. Ett väsentligt inslag i denna process var den ökade 
betoningen på vetenskapernas tillämpning på allt vidare sam-
hällsfält.91 

Med ökad offentlig reglering av forskning och högre utbild-
ning följde institutionella förändringar vilka slog igenom med 
full kraft först under 1960- och 70-talet. Politiskt tryck i kombi-
nation med ökad efterfrågan på utbildning drev fram ett breddat 
utbud av utbildningar och en bredare flora av utbildningsinstitu-
tioner. Förändrade samhällsekonomiska förutsättningar gjorde 
det politiskt möjligt att på bred front både stimulera och till-
fredsställa den ökade efterfrågan. De första decennierna av ex-
pansion skedde i huvudsak inom befintliga organisatoriska ra-
mar. Så småningom blev etablerade strukturer ofta nog praktiskt 
ohanterliga, senare även ideologiskt och principiellt ifrågasatta. 
Äldre kollegiala styrelseformer fasades ut och ersattes med parts-
sammansatta organ och professionaliserad administration, var-
igenom makt omfördelades inom utbildningssystemet. Policy-
skapande och -analyserande strukturer tillkom på lokal, nationell 
och internationell nivå. OEEC och, från 1961, OECD utveckla-
des till fora för diskussioner och för kalibrering av nationella 

 
91 Nybom (1986:84) 
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reformer på en rad samhällsområden.92 Central reglering och 
enhetliga förvaltningsrutiner medförde att systemet för högre 
utbildning av många uppfattades som tilltagande stelbent och 
byråkratiskt. I utförandeledet, i utbildningsverksamheten, ökade 
inslagen av standardisering och stordrift när universiteten omda-
nades från elitinstitutioner till skattefinansierade massinstitutio-
ner. En ytterligare förändring från äldre former av reglering var 
att kravet på insyn och redovisning av medel ökade i takt med 
flödet av offentliga resurser till utbildningsinstitutionerna. 93 
Utbildningssystemet tvingades på kort tid in i en kulturföränd-
ring med genomgripande konsekvenser, i omfattning jämförbara 
med dem som uppstod då det moderna forskningsinriktade uni-
versitetet formerades under 1800-talet. 

 
Forsknings- och utbildningsplanering 

 
Betraktat utifrån KTH:s och Chalmers historia och med organi-
sationsförändringarna vid Tekniska institutet 1846-48 som mar-
kör, hade Sverige vid början av 1940-talet ett system för högre 
teknisk utbildning med hundraåriga anor. Utbildningens grund-
struktur med tekniskt tillämpade ämnen förankrade i grundläg-
gande naturvetenskap, hade lagts fast i läroplaner och medverkat 
till att formera en ingenjörskollektivets självbild. Detta var den 
fond mot vilken efterkrigstidens utbildningsreformer introduce-
rades vid de tekniska högskolorna. 

I Sverige, liksom i stora delar av övriga världen, framstår 
andra världskriget i efterhand som en avgörande skiljelinje i sy-
nen på högre utbildning i samhället.94 På 1940-talet började i 

 
92 Betydelsen av institutioner som exempelvis OECD och Unesco kan diskute-
ras. Se t.ex. Drori et al (2003) för en analys av dessa, utmynnande bl.a. i en 
kritik av deras ideologiproducerande roll i den internationella utbildningspoli-
tiska diskussionen. Även Wolf (2002) för kritik av underliggande antaganden 
om samhällsekonomisk betydelse av utbildning. 
OEEC – Organisation of European Economic Cooperation, bildat 1948-04-16 
som en utlöpare av Marshall-planen. Följdes 1961 av OECD - Organisation for 
Economic Cooperation and Development. 
93 Scott (1998b:113ff ); Teichler (1988:19-20) 
94 Westling, Angsmark & Blomqvist (1997:56) 
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Sverige ett samlat grepp på forskning och högre teknisk utbild-
ning tas. Centrala utredningar för både forskningspolitik i all-
mänhet och för tekniska utbildningar var de s.k. Malmska utred-
ningarna och 1945 års universitetsberedning.95 Under intryck av 
internationella förebilder och det politiska världsläget började det 
växa fram ett nytt förhållningssätt, en ny samsyn kring den sam-
lade kunskapsproduktionen. I rask takt verkställdes från 1940, 
under ledning av före detta generaldirektören i Vattenfallsstyrel-
sen Gösta Malm, en serie brett upplagda utredningar om teknisk 
forskning och högre teknisk utbildning.96 Vissa inslag i universi-
tetsberedningen från 1945 (U45) kan i detta sammanhang upp-
fattas komplettera de Malmska utredningarna, i synnerhet i den 
del som rörde relationen mellan naturvetenskaplig respektive 

 
95  ”Malmska” utredningarna: Utredningen rörande den tekniskt-vetenskapliga 
forskningens ordnande respektive Utredningen rörande den högre tekniska under-
visningens ordnande. 
Beteckning efter Gösta Malm, 1873-1965, VD Skånska Cementgjuteriet 1914-
17, landshövding i Norrbottens län 1917-28, generaldirektör i Vattenfallsstyrel-
sen 1928-38, preses IVA 1932-35, statsråd, ordf. 
Utredningen rörande den tekniskt-vetenskapliga forskningens ordnande: Malm, C 
G O ordf.; Carlborg, P A H, kommerseråd; Kreüger, H, prof., rektor KTH; 
Nordenson, H, fil. dr., riksdagsledamot; Svedberg, T, prof.; Velander, E, prof., 
VD IVA; Axelsson Westerberg, S, dir. 
1940 års sakkunniga för den högre tekniska undervisningen: Malm, C G O, ordf.; 
generaldirektör; Grabe, A G, myntdirektör; Hultin, S, prof., rektor CTH; 
Kreüger, H, prof., rektor KTH; Lundquist, O R, överdirektör i Överstyrelsen 
för yrkesutbildning; Nauckhoff, S A G:son, dir., fil. dr. 
1945 års universitetsberedning: Georg Andrén, ordf.; Ivar Agge; Gunnar Aspelin; 
Gunnar Blix; Gunnar Gunnarsson; Assar Hadding; Phillips Hult; Torvald 
Höjer; Sven Kjöllerström; Sven Em. Ohlon; Ivan Pauli; Wilhelm Rodhe; Hjal-
mar Svensson; Karl Wistrand; Erik Lönnroth, sekr. 
Universitetsberedningens betänkanden: SOU (1946:9); SOU (1946:81); SOU 
(1947:75); SOU (1949:48); SOU (1949:54); SOU (1951:9) 
96 Weinberger (1997) för en utförlig analys av Malmska utredningarnas efter-
verkningar i svensk forskningspolitik. 
Riktningsgivande betänkanden: SOU (1942:6): Utredning rörande den tekniskt-
vetenskapliga forskningens ordnande, del I; Allmänna uppgifter angående den 
tekniskt-vetenskapliga forskningsverksamhetens nuvarande läge m.m., Stockholm, 
respektive SOU (1943:34): Betänkande med utredning och förslag angående den 
högre tekniska undervisningen, avgivet av inom Ecklesiastikdepartementet tillkalla-
de sakkunniga, Stockholm 
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teknisk högre utbildning. Sammantaget framträder i dessa utred-
ningar flera av de teman som skulle komma att prägla synen på 
högre teknisk utbildning under de följande decennierna. Utred-
ningarnas avgörande betydelse för etableringen av en forsknings-
rådsorganisation har framhållits och analyserats i flera samman-
hang. Det har därför framstått som nödvändigt för förståelsen av 
den moderna svenska forsknings- och utbildningsorganisationen 
att grunda denna i en analys av fyrtiotalsutredningarna. I ett 
tilläggsdirektiv från 1941 lades fast de, i den svenska forsknings- 
och utbildningspolitiska kontexten, viktiga principerna om uni-
versitets- och högskoleforskningens strategiska betydelse: 

”[D]en tekniska forskningen är en uppgift, som torde 
nära angå även de matematisk-naturvetenskapliga sektionerna 
vid universiteten. [...] Från industriens sida lärer vid uppre-
pade tillfällen ha framhållits, att industrien behöver universi-
tetsutbildade vetenskapsmän lika väl som ingenjörer. Den fria 
forskningen vid universiteten säges ge en helt annan syn på 
problemen än skolningen vid de tekniska läroanstalterna. Inom 
vissa länder har samarbetet mellan universiteten och industri-
en givit rika resultat. I den mån en ömsesidig förståelse för de 
gemensamma målen kunde skapas, skulle även i Sverige mot-
svarande resultat vinnas genom ett dylikt samarbete mellan 
universiteten och industrien. För detta ändamål skulle visser-
ligen erfordras någon komplettering av personalen och en 
successiv komplettering av utrustningen. Därmed skulle 
emellertid universitetsinstitutionerna sättas i stånd att möta de 
vidgade krav som kunde och borde ställas på dem. De skulle bli 
rationellt utnyttjade och på ett föga kostbart sätt satta i tillfäl-
le att upptaga ett fruktbärande samarbete med teknici inom 
landets industri och bergsbruk. Ett kostbart utbyggande av de 
tekniska högskolorna med en rad vetenskapliga forskningsinstitut 
bleve då icke av behovet påkallat.”97 
Det är, som Hans Weinberger påpekat, viktigt att se de 

Malmska utredningarnas arbete mot bakgrund av internationella 
forskningspolitiska initiativ. Brittiska förhållanden och diskus-
sioner har framhållits som särskilt förebildliga. En karakteristisk 
nyans framträder tydligt i den svenska kontexten. Det gäller be-

 
97 SOU (1942:6:6) Betoning tillfogad 
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toningen på universiteten och de tekniska högskolorna i den 
nationella forskningspolitiken.98 I flera jämförbara länder lades 
en större andel av forskning på institut, fristående från utbild-
ningsfunktionen. Den svenska modellen med stark koppling 
mellan utbildning och forskning inom det offentliga universitets- 
och högskolesystemet skulle visa sig stabil långt in i vår egen tid. 

Den politiska situationen i 1940-talets Europa gav särskild 
tyngd åt utredningens överväganden. Om mellankrigstiden in-
neburit ett ideologiskt genombrott för nationell forskningspolitik 
så gav kriget politisk legitimering åt utredningar och åtgärder, 
med förbigående av etablerade strukturer och föreställningar 
kring forskning och kunskapsproduktion. Det avgörande var en 
ny framväxande uppfattning om vidgade möjligheter att organi-
sera och styra forskning och högre utbildning.99 

Vi har noterat debatten kring tekniskt utvecklingsarbete un-
der mellankrigstiden och hur Ingenjörsvetenskapsakademien 
(IVA) etablerade sig i rollen som initiativtagare till teknisk forsk-
ning. Krafter kring IVA sökte inför 1940-talets forskningspolitis-
ka reformer utvidga akademins roll, något som mötte visst mot-
stånd. Den konstruktion som valdes för den nya forskningsorga-
nisationen i mitten på 1940-talet kopplades dock inte till äldre 
strukturer som t.ex. IVA, vilket motiverades med att intressekon-
flikter mellan sådana borde undvikas.100 Under ett halvt decen-
nium tillkom istället en ny organisation, i form av en serie forsk-
ningsråd, avsedda att fördela resurser på olika sektoriella forsk-
ningsområden. Med de organisatoriska förändringarna följde 
också tillskott av medel och en utbyggd forskningsorganisa-
tion.101 

 
98 Weinberger (1997:97-99) 
99 Nybom (1997:65) 
100 Weinberger (1997:87) 
101 Statens tekniska forskningsråd (TFR) 1942, Statens medicinska forsknings-
råd (MFR) 1944, Jordbrukets forskningsråd (JFR) 1944, Statens naturveten-
skapliga forskningsråd (NFR) 1945, Statens råd för samhällsforskning (SFR) 
1947, Humanistiska fonden inom Vitterhetsakademin (i praktiken ett humanis-
tiskt forskningsråd) 1947, Atomforskningskommittén 1945 vilken blev Statens 
råd för atomforskning (AFR) 1947. Premfors (1986:13f ) 
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I formell mening var Statens tekniska forskningsråd (TFR) 
1942 det först etablerade rådet. Såväl upptakt som resultat av 
den nya rådsorganisationen var dock präglade av viss kortsiktig 
anpassning till akuta politisk-ekonomiska förhållanden. Indu-
strins behov och nationens försörjningsläge hade således stor be-
tydelse för vilka åtgärder som vidtogs. Med hänsyn bl.a. till or-
ganisationsform och det faktum att TFR av aktörer och samtid 
inte uppfattades ha långsiktigt principiella konsekvenser, är det 
möjligt att istället uppfatta det medicinska forskningsrådet 
(MFR) som ett mer betydelsefullt steg mot en modern rådskon-
struktion. Vid tillkomsten av MFR 1944 var forskningens intres-
sen i högre grad företrädda, också genom forskarkollektivets 
direkta engagemang.102 Förändringen var relativt senkommen, 
jämfört med förebildliga länder som Storbritannien och USA. 
Jämfört med mellankrigstiden innebar organisationen en ny syn 
på forskningen i samhället och på olika intressenters delaktighet 
kring dimensionering och inriktning. Spelplanen hade ritats om 
för såväl vetenskapens discipliner och industrin som staten.103 

Forskningsrådsorganisationen innebar en politisering av fi-
nansieringsprocessen, åtminstone i den allmänna meningen att 
organiserade samhällsintressen utanför forskarkretsen vann i 
inflytande. För fortsatt utveckling av forskningsorganisationen 
innebar detta ett kvalitativt genombrott. Det var därför följdrik-
tigt att principiella frågor t.ex. kring forskningens frihet fördes 
upp på dagordningen. Så skedde i synnerhet kring tillkomsten av 
ett forskningsråd för samhällsforskningen. Formellt tilldelades 
råden en ställning oberoende av politiska instanser och oberoen-
de av forskningsutförare. Råden hade inte heller ansvar för initie-
ring av ny forskning, men Thorsten Nybom har menat att de 
ändå fick en styrande inverkan på forskningens inriktning. För 
universitetsforskningen som helhet innebar det att beslut kring 
forskning i högre grad än i jämförbara länder blev underkastade 
politiska överväganden. Kombinerat med den svenska ordningen 
med universitet och fackhögskolor som dominerande forsk-
ningsutförare visade sig rådsorganisationen långsiktigt problema-

 
102 Nybom (1997:66f ) 
103 Weinberger (1997:31) 
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tisk. Internvetenskapliga överväganden hade svårt att få genom-
slag i avvägning mot sektoriella samhällsintressen och forskarrol-
len riskerade att försvagas. Konstruktionens brister blev, enligt 
Nybom, än tydligare när samhällsekonomiska förhållanden sena-
re under 1900-talet försvagade universiteten ekonomiskt och 
gjorde dem utlämnade åt politiska eller vetenskapsideologiska 
moden.104 Strukturellt innebar nyordningen att samtliga veten-
skapsfält ansågs kunna styras och organiseras efter samma princi-
per.105 

Konsekvenserna av den nya forskningsorganisationen blev 
särskilt påtagliga för de tekniska högskolorna. Formellt var 
forskningsuppdraget för de tekniska högskolorna vid mitten av 
1940-talet endast ett par decennier gammalt. Forskning hade 
förvisso bedrivits tidigare vid KTH, men då väsentligen på en-
skilda professorers initiativ och rentav under motstånd från hög-
skoleledningen. KTH under efterkrigstiden blev däremot något 
av ett nationellt centrum för teknisk forskning. Utöver utbygg-
nad och satsning på själva högskolan uppnåddes en sådan ställ-
ning också genom lokalisering av forskningsinstitut till KTH 
eller dess omedelbara närhet.106 Med rådsorganisation och sam-
manhängande sektorisering förändrades de tekniska högskolor-
nas ställning. Det nya var ett ökat politiskt inflytande över den 
högre utbildningen och ett successivt inlemmande av de tekniska 
högskolorna i denna ordning. 

 
En sammanhållen forskningspolitik var således något som tog 
form under 1940-talet. Mellankrigstiden hade sett vissa exempel 
på initiativ som kunde förebåda en nationell samling kring 
forskningen.107 Ett par inslag kan lyftas fram. Universiteten och 
högskolorna var, då som nu, de viktigaste offentliga institutio-
nerna för forskning. Internationellt betraktat har rågången mel-
lan forskning och högre utbildning kunnat variera, liksom vilken 
typ av institutioner respektive verksamhet bedrivs vid. En vanlig 

 
104 Nybom (1997:98-104) 
105 Nybom (1986:91) 
106 Weinberger (1997:34ff ); Premfors (1986) 
107 Premfors (1986:11ff ) 
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ordning i jämförbara länder har varit och är att en större andel av 
forskningen bedrivits vid fristående forskningsinstitut. Balansen 
har fallit ut på annat sätt i Sverige där särskild vikt lagts vid 
kopplingen mellan högre utbildning och forskning. Tankegången 
hör samman med det ofta återkommande temat om det lilla 
landets, Sverige, särskilda villkor för att kunna hålla hög interna-
tionell klass på forskning och utbildning. Med ökat offentligt 
intresse för forskningen ändrades förutsättningarna för högre 
utbildning. Med expansionen följde nya prioriteringar och nya 
typer av reglering. För universiteten var detta en mindre omställ-
ning än för de tekniska högskolorna, då universiteten under 
längre tid hade haft statlig, offentlig verksamhet som väsentlig 
avnämare och därför varit underkastade andra regleringar. 108 
Tekniska fackhögskolor var i motsats härtill orienterade mot 
industri och privat näringsliv, med andra prioriteringar. Mötet 
med en ny expansiv, reglerande utbildningspolitik fick därför 
annan karaktär än för universitetsdelen av utbildningssystemet. 

 
Tätare samband mellan forskning och utbildning kunde utifrån 
KTH:s historia ses som en naturlig fortsättning på den 1927 
vunna rätten att utexaminera teknologie doktorer. Under 1930-
talet hade detta fått vissa effekter på forskningsvolymen, men 
överlag var verkningarna fortfarande begränsade. Den nya foku-
seringen på sambandet forskning och undervisning skall ses i 
sammanhang med de tekniska högskolornas begynnande inord-
ning i ett nationellt utbildnings- och forskningssystem. Professu-
rer förväntades även framgent vara nära knutna till grundutbild-
ningen, men ett ökat inslag av forskning förutsattes. Näringsli-
vets ökade forskningsbehov skulle stödjas genom fler forsknings-
institut i anslutning till högskolorna. Institut sågs som särskilt 
värdefulla för branscher som var splittrade på småföretag. Ett 
kompletterande syfte var att tillgodose forskningsbehovet på 
områden där det visserligen fanns starka aktörer, men där dessa 
inte visade intresse för strategisk utveckling av forskningen på 
området.109 

 
108 Bauer et al (1999:46) 
109 SOU (1942:6:104ff ) 
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Omorganisation av utbildning och forskning efter dessa lin-
jer avsågs leda till bättre anpassning till omvärldsförhållanden. 
Det innebar i sin tur nya krav på de tekniska högskolornas led-
ning. En aspekt rörde relationen till angränsande ämnesområden 
där det eftersträvades en påverkan på de matematisk-naturveten-
skapliga fakulteterna. Därutöver eftersträvades att de tekniska 
högskolorna skulle bli mer lyhörda i förhållande till generella 
samhällskrav och till marknadskrafter. Redan i denna fas uppfat-
tades högskoleledningen i form av lärarkollegiet som en alltför 
stor och heterogen församling för att snabbt och effektivt kunna 
anpassa utbildning och forskning till omvärldsförändringar. Ett 
större inslag av decentralisering inom högskoleorganisationen var 
önskvärd för att anpassa och effektivisera verksamheten. Utred-
ningen föreslog även åtgärder för förbättrad kommunikation 
mellan högskolans lärare och studenter genom studentråd. För 
kontakter med näringsliv och myndigheter föreslogs inrättande 
av avdelningsråd. Både avdelningsråd och studentråd infördes 
mot slutet av 1940-talet och bör ses i samband med en ökad 
reglering av högskolorna, med krav på responsivitet mot en vid-
gad krets av intressen.110 

 
Institutionellt markerades nyordningen 1947 genom tillkomsten 
av en ny nivå mellan de två tekniska högskolorna och ecklesias-
tikdepartementet. Tidigare hade Kungl. tekniska högskolans och 
Chalmers rektorer själva föredragit petita inför departementet. 
Med tillkomsten av Överstyrelsen för de tekniska högskolorna 
ändrades denna ordning och Överstyrelsens preses kom istället 
att utgöra instans mellan respektive utbildningsanstalter å ena 
sidan och departementet å den andra.111 Därmed stod det i ytter-
ligare ett avseende klart att de tekniska högskolorna höll på att 
inordnas i ett system som motsvarade universitetens under ett 

 
110 1948-03-12 Kungl. Överstyrelsen för de tekniska högskolorna. Pleniären-
den. Föredragningslista [AI:1] RA och 1950-08-28 Kungl. Överstyrelsen för de 
tekniska högskolorna. Pleniärenden. Föredragningslista [AI:2] RA. SOU 
(1943:34:77, 275, 304) 
111 1947-10-24 Kungl. Överstyrelsen för de tekniska högskolorna. Pleniären-
den. Föredragningslista [AI:1] RA 
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kanslersämbete. En effektivisering av den samlade högre tekniska 
utbildningen förväntades genom samordning under nya former 
av de två tekniska högskolorna. Den 1940 gällande ordningen 
var att respektive högskolas styrelse var direkt underställd ecklesi-
astikdepertementet. Redan 1929 hade det föreslagits att inordna 
de två under ett gemensamt kanslersämbete. Frågan stupade då 
på de villkor under vilka Chalmers stiftelse arbetade, men väcktes 
på nytt i Betänkande med utredning och förslag angående den högre 
tekniska undervisningen, SOU (1943:34). Alternativen var ett 
kanslersämbete eller en överstyrelse med möjlighet till bredare 
näringslivsrepresentation och det var det senare alternativet som 
genomfördes. Det betonades som en särskild poäng med översty-
relseformen att denna skulle ge frihet från bindningar till respek-
tive högskola.112 

Ett avgörande intresse för utformningen av högre teknisk 
utbildning var i Malmska utredningarna, liksom tidigare under 
1800-talet, näringslivets och industrins behov av kvalificerad 
teknisk personal, i synnerhet för arbetsledande uppgifter. Vi har 
tidigare kunnat notera hur olika intressenter i början på 1900-
talet verkade för att bredda och förankra civilingenjörsutbild-
ningarna i den framväxande industrin. Den näringspolitiska 
aspekten tog sig i betänkandet om den högre tekniska undervis-
ningen också uttryck som förslag till överföring av ansvaret för 
de tekniska högskolorna från ecklesiastikdepartementet till han-
delsdepartementet. En del av bakgrunden var det faktum att 
Teknologiska institutet (TI) fram till 1876 hade tillhört dåvaran-
de civildepartementet. Överföringen till ecklesiastikdepartemen-
tet i samband med att TI blev Kungl. tekniska högskolan, upp-
fattades, utifrån ett halvt sekels perspektiv, som diskutabel. De 
avgörande argumenteten för förändrad departemental tillhörig-
het var dels handelsdepartementets förtrogenhet med civilingen-
jörernas arbetsmarknad, dels en uppfattning om arbetsfördelning 
inom departement och regering som sökte göra troligt att en 
handelsminister hade större utsikter att tillvarata den tekniska 
utbildningens och forskningens intressen: 

 
112 SOU (1943:34:348ff ) och 1947-07-01 Föredragningslista. Kungl. Översty-
relsen för de tekniska högskolorna [AI:1] RA 
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”[F]ramförallt föreligger risk för att en erforderlig ut-
veckling av resurserna vid de tekniska högskolorna skall 
hämmas av hänsyn till universiteten och en del övriga hög-
skolor. [...] [A]vvägningen torde lättare bli i överensstämmel-
se med tidens krav, om varje huvudslag av undervisning har 
sin särskilda målsman, som är väl insatt i vederbörande un-
dervisningsområdes behov, och avgörandet träffas i en ge-
mensam finansberedning, i vilken de olika departementsche-
ferna deltaga. Man får heller aldrig glömma, att den materiel-
la kulturen, på vilken de tekniska högskolornas arbete särskilt 
är inriktat, ger den ekonomiska grunden för utveckling av 
den andliga kulturen. För att främja den senare måste man 
därför giva den materiella kulturen tillräckligt stöd att utveck-
las och blomstra. De sakkunniga tro, att det är lättare för 
handelsministern att hävda denna sats än för ecklesiastikmi-
nistern.”113 
Frågan om departementstillhörighet, vilken bottnade i skilj-

aktiga uppfattningar om de tekniska högskolornas plats och 
uppgift i utbildningssystemet, skulle på nytt komma till uttryck 
när högskoleexpansionen hade avstannat och de ekonomiska 
villkoren på 1970- och 80-talet blev kärvare. Uppfattningen om 
handels- respektive ecklesiastikdepartementets förutsättningar att 
tillvarata de tekniska högskolornas intressen röjde också farhågor 
för att universitetens organisation i alltför hög grad skulle kom-
ma att göras förebildliga för högskolorna. Denna syn på respekti-
ve institutions organisatoriska integritet kan förebåda åtskilliga 
senare diskussioner kring gränsdragning mellan universitet och 
tekniska högskolor. Problemställningen kan således spåras åtmin-
stone så långt tillbaka som 1870-talet, möjligen längre.114 

Dessa och andra förslag var ett led i ambitionen att effektivi-
sera och samhällsanpassa teknisk och naturvetenskaplig forsk-
ning. Det enda förslag av någon tyngd som inte realiserades, var 
ändring av departementstillhörighet. Med tanke på de redan i de 
Malmska utredningarna förekommande samordningsplanerna 
för tekniska och naturvetenskapliga ämnen, ett tema som bara 
skulle komma att accentueras ytterligare under de följande de-

 
113 SOU (1943:34:368) 
114 Bauer et al (1999:44ff ) 
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cennierna, förefaller det följdriktigt att den delen av förslaget 
stannade på skisstadiet. Frågan skulle å andra sidan sporadiskt 
dyka upp under följande decennier som en missnöjesyttring mot 
ärendeträngsel och avstannad resursutveckling. En mindre pre-
sentistisk och bekräftande tolkning skulle kunna ta fasta på att 
utredningen uppenbarligen inte såg de etablerade institutionella 
strukturerna och ämnesgränserna som hinder för samarbete – en 
mer pragmatisk syn på disciplinära och institutionella gränser 
som på politisk nivå skulle vinna terräng under följande decenni-
er. 

 
Ingenjörsutbildningarnas reformering 

 
Ingenjörsutbildningarnas kombination av grundläggande teore-
tiska, matematisk-naturvetenskapliga respektive tillämpade äm-
nen har sedan mitten på 1800-talet återkommande varit föremål 
för diskussion och omförhandling. Historien om civilingenjörs-
utbildningarna och ingenjörsrollen är till stor del historien om 
balansen mellan ämnen och ämneskategorier. För de svenska 
ingenjörsutbildningarna utgör, som visats ovan, 1846/48 års 
stadgar vid Tekniska institutet en viktig markör och man kan i 
dagens ingenjörsutbildningar alltjämt finna spåren av en då eta-
blerad konsensus. 

 
När frågan om den högre tekniska utbildningen utreddes i 

början på 1940-talet präglades ton och perspektiv av samhälls-
ekonomiska och produktionshänsyn. Vid ingången till den stora 
utbildningsexpansionen betraktades ingenjörsrollen alltjämt i 
termer som vittnade om en traditionellt hierarkisk syn på arbets-
fördelningen i produktionen. I den för grundutbildningen cen-
trala utredningen var det praktiskt taget uteslutande funktionen i 
företagen som diskuterades. 115  Allmänsociala och kulturella 
aspekter på ingenjörens roll och ansvar i en vidare kontext, något 
som förekommit i diskussionen kring ingenjörsutbildningarna 

 
115 SOU (1943:34): Betänkande med utredning och förslag angående den högre 
tekniska undervisningen, avgivet av inom Ecklesiastikdepartementet tillkallade 
sakkunniga. Ingenjörens roll i produktionen, ssk SOU (1943:34:63f ) 
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både förr och senare, förekom i denna fas knappast. Förändrings-
takten i industrin och den yttre politisk-ekonomiska situationen 
gjorde att krassare prioriteringar trängde sig på. Det är inte likty-
digt med att utredningarna präglades av kortsiktiga hänsyn, eller 
att det saknades medvetenhet om att det system man hade att 
förhålla sig till var förankrat i en lång tradition. Vad utredningen 
hade att ta ställning till var ett system för högre teknisk under-
visning som gällt sedan 1906 och som i sina huvuddrag betrak-
tades som funktionellt, vilket reducerade bredden i frågeställ-
ningar.116 

De förändringar som betraktades som särskilt angelägna 
rörde dimensionering, effektivisering och tydligare inriktning 
mot forskning och forskarutbildning. Den kritik som intressen-
ter kring den tekniska utbildningen formulerat under de närmas-
te åren fram till 1943 rörde bl.a. statsmakternas bristande re-
spons på näringslivets efterfrågan på ingenjörer. Såväl undervis-
ningens former som innehåll kritiserades. Minskning av antalet 
ämnen och differentiering av studierna i högre årskurser efterlys-
tes, liksom rationalisering av undervisningsmetodik. Näringsli-
vets inflytande, som ändå av hävd hade en framträdande plats, 
behövde stärkas ytterligare. 

En kommitté med företrädare för Svenska teknologföre-
ningen, Sveriges industriförbund och Tekniska samfundet i Gö-
teborg hade 1939 lagt fram synpunkter och kritik som i mycket 
pekade hän mot de perspektiv och förslag som utredningen 1940 
års sakkunniga för den högre tekniska undervisningen kom att före-
träda. Utredningens direktiv markerade oro för att undervisning-
en inte hade anpassats till internationell teknikutveckling och 
industrins behov. I den mån den större utredningens arbete före-
greps rörde det behovet av kvalitativa reformer av undervisning-
en, snarare än utbyggnad av antalet utbildningsplatser, något som 
de kommitterade från 1939 efterlyst. Det senare uteslöts givetvis 
inte, men där såg föredraganden inte tidpunkten väl vald att 
komma med preciserade anvisningar. Redan i direktiven marke-
rades behovet av samordning av de tekniska högskolornas resur-

 
116 SOU (1943:34:68ff ) 
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ser med andra civila och militära institutioners, ävenså deras 
ökade insatser genom teknisk forskning.117 

Den mycket långsiktiga ambitionen i de Malmska utred-
ningarna framgick även av betänkandet angående den högre 
tekniska undervisningen. I termer av utbildningsplatser föreställ-
de sig utredningen exempelvis en utbyggnad av de befintliga två 
tekniska högskolorna fram till 1970, från 450 till 700 platser, en 
uppskattning som skulle komma att överskridas redan 1955.118 I 
ljuset av hur långt planeringen sträckte sig och de önskemål som 
industrin uttryckt framstår förslaget som skäligen modest. En 
tredje teknisk högskola övervägdes men tankegången konkretise-
rades inte i betänkandet. 

Direktivens betoning på undervisningens organisation kom 
klart till uttryck i utredningens förslag. Kvalitativa bedömningar 
kring organisation och effektivisering upptog väsentligt utrymme 
i betänkandet.119 Något speglade väl detta de osäkra ekonomiska 
och politiska yttre villkor under vilka utredningen arbetade. Det 
låg närmare tillhands att förorda reformering och effektivisering 
av befintlig undervisningsorganisation, snarare än kostnadskrä-
vande utbyggnad. Den reservationen påverkar dock inte princi-
piell bärighet i utredningens förslag, vilka låter sig väl förstås i 
sammanhang med långvariga diskussioner kring ingenjörsutbild-
ningar. 

Näringslivsintresset för generalistaspekterna i ingenjörsut-
bildningen, uttryckt i de termer av balans mellan grundläggande 
och tillämpade ämnen som känns igen från 1800-talets och det 
tidiga 1900-talets reformer, hade framträdande plats också i ut-
redningens diskussion. En mer enhetlig ingenjörsutbildning 
eftersträvades inom den etablerade fyraårsramen. Ytterligare spe-
cialisering, hur viktig den än kunde vara, ansågs inte rymmas 
inom denna ram. Samtidigt gjorde teknologi- och kunskapsut-
veckling att kraven på specialistkunskaper ökade, men proble-
men med att inom ingenjörsutbildningarna tillgodose specialise-
ringsintresset bedömdes större än fördelarna: 

 
117 SOU (1943:34:72f ) 
118 Kommittén för högre teknisk utbildning i södra Sverige (1959:3) 
119 SOU (1943:34:153-258) 
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”Det har alltid varit en styrka hos de svenska högskole-
ingenjörerna, att de haft en gedigen, relativt omfattande 
grundläggande utbildning, och detta förhållande bör lämnas 
orubbat. De sakkunniga ha av denna anledning funnit det 
vara angeläget att gå fram med stor försiktighet i fråga om spe-
cialisering av utbildningen.”120 
I enlighet med etablerat mönster föreslogs de grundläggande 

ämnena fortsatt vara koncentrerade till de första årskurserna. För 
detta talade även samordnings- och effektivitetsskäl. Viss intro-
ducerande undervisning i de tillämpade ingenjörsämnena borde 
dock förekomma även under de inledande studieåren för att ge 
teknologerna någon uppfattning om vart studierna sammantaget 
syftade. Detta var en synpunkt som, utan att få stort mycket 
genomslag, framfördes under de följande decennierna. I huvud-
sak låg dock uppfattningen om ämnenas fördelning över tiden 
fast.121 Det nödvändiga inslaget av specialisering koncentrerades 
till sista, d.v.s. fjärde årskursen. Fördelningen av ämneskategorier 
över studietiden blev således den självklara basen också i en mo-
derniserad ingenjörsutbildning, och kontinuitet mellan en äldre 
och en modernare ingenjörsutbildning stod sig därmed. 

Nytt var däremot en för de tekniska högskolorna ökad beto-
ning på forskning och grundutbildningens kontakt med denna. 
Professorernas roll, med traditionellt stort ansvar för och med-
verkan i grundläggande utbildning, var under förändring. 

”Det kan icke undgås, att undervisningen vid högskolor-
na [...] måste omläggas efter delvis nya principer. Det kan så-
lunda exempelvis ej längre vara lämpligt, att en professor [...] 
får hela sin undervisning koncentrerad på utbildande av in-
genjörer; han måste också verksamt bidraga till utbildande av 
forskare och sörja för att det läroämne, vars målsman han är, 
vetenskapligt utvecklas genom [...] forskningsarbete. Då nu å 
ena sidan från industrien ställas berättigade krav på en förbätt-
rad ingenjörsutbildning, och å andra sidan de lika berättigade 
kraven på utbildning av forskare måste förutsätta en minsk-
ning i professorernas för ingenjörsutbildningen disponibla 
tid, uppstå synnerligen svårlösta problem. Dessa problems 

 
120 SOU (1943:34:155). Betoning tillfogad 
121 SOU (1943:34:77, 275) 
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lösning kompliceras ytterligare därav, att antalet studerande 
[...] måste väsentligen ökas, varigenom lärarnas personliga 
kontakt med de enskilda studerandena försvåras och under-
visningens effektivitet minskas.”122 
Under 1930-talet hade examinationsrätten fått ämnesmässi-

ga och institutionella konsekvenser för forskningsverksamheten, 
men totalt sett var de ändå begränsade. Professorerna skulle 
framledes få ansvar för en ökad forskning och på sikt föreställdes 
även möjligheten av särskilda forskningsprofessurer, en tanke 
som radikalt avvek från praxis dittills.123 Med förslaget till ökad 
betoning på professorernas ansvar för forskning och forskarut-
bildning följde risken för splittring i olika lärarkategorier, en 
fråga som ytterligare skulle aktualiseras från slutet på 1950-talet 
och framåt. 

I en summering av de föreslagna förändringarna enligt 
Malmska utredningarna och 1945 års universitetsberedning kan 
både nyheter och kontinuitet noteras. Nytt var den ökade beto-
ningen på ingenjörsutbildning i kontakt med forskning och fors-
karutbildning och med den en något modifierad roll för de tek-
niska högskolornas lärare. De tekniska högskolorna var bland 
annat som en konsekvens därav, på väg att inta en plats i forsk-
nings- och utbildningssystemet som mer liknade den som uni-
versiteten redan befann sig i. Den politiska styrningen av kun-
skapsproduktionen ökade under intryck av tidsläget, något som 
det i diskussioner kring den framväxande rådsorganisationen 
uttrycktes oro kring. 

 
Samverkan teknik och naturvetenskap 

 
Med ökat politiskt intresse för högre utbildning och forskning 
som instrument i modernisering av samhälle och ekonomi följde 
en ny syn på de tekniska högskolornas relation till andra forsk-
nings- och utbildningsanstalter. I synnerhet de tekniska utbild-
ningarnas samverkan med naturvetenskapliga discipliner hamna-

 
122  SOU (1943:34:153f ). Betoning tillfogad. Motsvarande förslag i SOU 
(1942:6:96). 
123 SOU (1942:6:104ff ) 
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de i fokus i 1940- och 50-talets utredningar. Teoretisering av 
ingenjörsutbildningarna hade under 1800-talet skett genom 
import av naturvetenskap och för ingenjörskårens professionali-
sering hade grundläggande naturvetenskap varit ett viktigt inslag. 
En under efterkrigstiden styrande föreställning för förhållandet 
mellan naturvetenskap, teknik och industriproduktion var den 
s.k. linjära modellen, tanken på en tämligen direkt, kausal kopp-
ling mellan grundläggande forskning och tillämpning i produk-
tionen.124 Dikotomin ”grundläggande” mot ”tillämpad” forsk-
ning påverkade också ambitionerna att vinna synergier mellan 
teknikvetenskap och naturvetenskap. I det sammanhanget till-
kom en syn på teknikvetenskap som instrument för påverkan på 
naturvetenskapens discipliner så att dessa skulle kunna göras mer 
produktionsinriktade. Denna utvidgade ambition kom till ut-
tryck i de utredningar som verkställdes i början på 1940-talet.125 

Avsaknaden av produktionsinriktade, konstruktiva kontak-
ter mellan teknik och naturvetenskap beklagades därför ur det 
perspektivet att de samlade forskningsresurserna behövde utnytt-
jas så effektivt som möjligt för industrins produktivitetsutveck-
ling. Om det rådde en generell brist på kunskapsöverföring och 
kontakter så var de tekniska högskolornas traditionella närings-
livsorientering i detta sammanhang av strategiskt värde. För 
spridning och utnyttjande av naturvetenskapliga rön inom uni-
versitetsforskningen och näringslivet kunde då ingenjörsveten-
skap och de tekniska högskolorna tjäna som brygga mellan na-
turvetenskap och industriell produktion. Om detta rådde det 
bred politisk samstämmighet om än med skilda motiv över hela 
den politiska skalan.126 Naturvetenskapliga forskningskommittén 
uttryckte tydligt tidens syn på samordningsbehovet: 

”Gränslinjerna mellan allmän naturvetenskap och tek-
nik, mellan grundforskning och målbunden forskning bli i 

 
124 SOU (1959:45:173); Weinberger (1997); Stokes (1997); Sörlin & Törnq-
vist (2000:89) 
125 SOU (1942:6) Allmänna uppgifter angående den tekniskt-vetenskapliga forsk-
ningsverksamhetens nuvarande läge m.m. samt SOU (1943:34) Betänkande med 
utredning och förslag angående den högre tekniska undervisningen. 
126 Sörlin & Törnqvist (2000:85f ) 
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våra dagar alltmer diffusa. Utvecklingens högt uppdrivna 
tempo har medfört, att tidsrymden mellan en grundläggande 
vetenskaplig upptäckt och dess tillämpning inom industrien 
och annan liknande verksamhet har krympt ihop, varigenom 
det nära sambandet mellan grundforskning, målbunden 
forskning och praktiskt utnyttjande kommit att framstå på ett 
mera konkret sätt än tidigare. Denna utveckling har medfört, 
att behovet av att åstadkomma intimare kontakt mellan de 
olika formerna för forskning och därmed sammanhängande 
verksamhet i hög grad accentuerats. En dylik kontakt är där-
för behövlig, icke bara för att så snabbt som möjligt överföra 
vunna arbetsresultat från en grupp till en annan utan också 
för att uppnå fördelen av den stimulerande inverkan de olika 
arbetsmiljöerna kunna utöva på varandra. 

Sverige hör till de länder, där skiljeväggarna mellan na-
turvetenskaplig forskning och undervisning å ena sidan och 
teknisk å den andra äro starkt markerade. I de anglosachsiska 
länderna utgör däremot utbildningen av ingenjörer och 
forskningen på det tekniska området ofta ett led även i uni-
versitetens verksamhet [...]. Det kan icke råda tvivel om att 
denna nära samhörighet mellan teknik och naturvetenskap 
har en betydelsefull andel i den effektivitet, som särskilt ame-
rikansk vetenskap visat, då det gällt att å ena sidan snabbt till 
det praktiska livet överföra forskningens resultat och å andra 
sidan till den vetenskapliga miljön överföra tekniska, ja in-
dustriella arbetsmetoder.”127 
1945 års universitetsberedning lät hänsyn som dessa, starkt 

bejakade och pådrivna av remissopinion, utmynna i förslag om 
inrättande av en naturvetenskaplig specialexamen. Syftet med 
denna var, utan att här gå in på utformning, att möjliggöra bre-
dare examina som kunde göra naturvetare mer attraktiva på ar-
betsmarknad och i industriell produktion. 128  Matematisk-
naturvetenskapliga sektionerna vid såväl Lunds som Uppsala 
universitet tillhörde de remissinstanser som lanserade egna eller 
bejakade förslag i denna riktning. Internationella jämförelser, 
t.ex. Schweiz, åberopades för att visa att Sverige var svagare på att 

 
127 Citat efter SOU (1949:54:225) 
128 SOU (1949:54:38). Förslaget om naturvetenskaplig specialexamen SOU 
(1949:54:207-266). 
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vidareföra naturvetenskaplig forskning och kompetens till när-
ingslivet.129 Ambitionen sökte näring i industriproduktionens 
förändrade villkor, där forskningsinslaget sedan flera decennier 
blivit allt större. En jämförelse mellan utredningarna från 1942-
43 respektive universitetsberedningens betänkande från 1949 
visar att ambitionen att via universitet och tekniska högskolor 
länka forskning till industriproduktion hade blivit tydligare. I de 
tidigare utredningarna tog detta sig uttryck i förslaget att öka 
forskningsvolymen vid de tekniska högskolorna. I den del som 
rörde förhållandet mellan teknik och naturvetenskap låg fokus i 
1949 års förslag istället på universitetens naturvetenskapliga ut-
bildningar. De tekniska högskolorna tänktes i det sammanhanget 
användbara för strategisk påverkan. Naturvetenskap skulle nyt-
tiggöras på bredare front med hjälp av de tekniska högskolornas 
etablerade inriktning. Bilderna kompletterar varandra. Från ett 
framväxande samordnings- och effektiviseringsbehov var dessa 
förslag angelägna och responsen från avnämare och andra intres-
senter blev positiv. Samtidigt gav betänkandet från 1949 indika-
tioner på att relativisering av fakultets- och disciplingränser inte 
var oproblematisk. Konkurrens kring rekrytering kunde dock 
befaras, i synnerhet som de mer arbetsmarknadsinriktade teknis-
ka utbildningarna skulle komma att prioriteras. Principiella 
skillnader i arbetssätt mellan tekniska högskolor och naturveten-
skapliga fakulteter uppfattades däremot inte som problematiska, 
snarare som konstruktivt befruktande. 

 
Det samhällsekonomiskt betydelsefulla blev således dels vad som 
kunde vinnas i termer av effektivare resursutnyttjande, dels vad 
som kunde förväntas uppstå av synergier och värderingsförskjut-
ningar i mötet mellan teknisk och naturvetenskaplig forskning. 
Det kan hävdas att det i denna fas, med den tekniska forskningen 
vid de tekniska högskolorna ännu relativt outvecklad, var den 
högre tekniska utbildningens ethos och förankring i praktisk in-
dustriell verksamhet som förväntades påverka den naturveten-

 
129 SOU (1949:54:209ff ) 
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skapliga forskningen.130 Dessa ambitioner hämtade näring ur en 
generell misstro mot en alltför idealistisk bildningssyn.131 

1927 hade Kungl. tekniska högskolan, som nämnts, fått 
disputationsrätt. Det innebar emellertid inte att forskningen 
ännu hade fått någon större omfattning. Svenska Teknologföre-
ningen, Industriförbundet och andra aktörer engagerade sig i 
slutet på 1930-talet i frågan om den alltför låga forskningsvoly-
men vid de tekniska högskolorna. Motiven var likartade det en-
gagemang som uppvisades i mitten på 1800-talet. Professionens 
status riskerade att naggas i kanten om den inte kunde leva upp 
till de allt vidare kraven på vetenskaplighet. I slutet på 30-talet 
avsåg kravet en modernare syn på vetenskaplighet: forskning, 
inte endast högre teoretiskt innehåll. En kommitté i Teknologfö-
reningen 1936 rekommenderade dels en generell ökning av 
forskningsvolymen, dels en reformerad roll för högskolornas pro-
fessurer. De var traditionellt nära knutna till grundutbildningen. 
Rekommendationen gick ut på att frigöra professurer för forsk-
ning och forskarutbildning.132 1939-40 följde riksdagsbeslut som 
i stora drag tillmötesgick opinionen hos intresseorganisationerna. 
Ståndpunkten bör uppmärksammas, i synnerhet i relation till de 
tekniska högskolornas tradition med professurernas höga med-
verkan i grundutbildningen, men också sett i förhållande till 
universitets- och högskoleutbildning generellt.133 

Det som i utredningar på 1940-talet hade haft karaktären av 
mer allmänna föreställningar om förhållandet mellan naturveten-
skap och teknik, fick successivt genomslag i den nationella forsk-
ningsorganisationen. Ett steg på vägen var att de tekniska hög-
skolorna inordnades under en gemensam Överstyrelse. Som 
nämnts hade redan 1929 ett kanslersämbete för de tekniska hög-
skolorna föreslagits. Syftet var att underlätta samarbete och sam-
ordning mellan högskolorna – KTH och Chalmers – samt kom-
munikationen med departementet. Den form som istället valdes 
och som började tillämpas från 1947 var en ”överstyrelse”. Skill-

 
130 SOU (1942:6:95ff ) 
131 Sörlin & Törnqvist (2000:88) 
132 SOU (1942:6:96) 
133 Weinberger (1997:99) 
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nad mellan respektive organisationsform – kanslersämbetet eller 
överstyrelse – var att den senare gav större utrymme för den så 
viktiga representationen av avnämarintressen.134 

Den syn på undervisning och forskning som förekommit i 
betänkandena från början på 1940-talet, visade sig också ha fäste 
i Överstyrelsen. Tillkomsten av en Överstyrelse med bred avnä-
marrepresentation gav utrymme för att på en nivå ovanför hög-
skolorna betrakta ingenjörsutbildningarnas form och innehåll 
från ett nationellt perspektiv, vilket – som det kan uppfattas i 
efterhand – pekade hän mot än mer genomgripande planering 
och samordning som skulle komma inom något decennium. I 
samband med remissbehandling av frågan om institutionell form 
för den naturvetenskapliga forskningen gjorde Överstyrelsen 
markeringar i full överensstämmelse med Malmska utredningar-
nas syn på behovet av integration mellan teknisk undervisning 
och naturvetenskaplig forskning: 

”Gränserna mellan den allmänt-naturvetenskapliga samt 
den tekniska forskningen och undervisningen har under sena-
re tid – såsom kommittén ock framhållit – kommit att bli 
alltmer flytande. Med den förläggning av forskning och un-
dervisning på här berörda områden till skilda lärosäten, som 
förekommer i vårt land, har därför behovet av ett nära sam-
arbete mellan de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 
och de tekniska högskolorna nu blivit särskilt framträdande. 
Vikten av ett dylikt samarbete i ett litet land som Sverige med 
dess begränsade personella och materiella resurser torde icke 
behöva närmare framhållas. Erinras må endast om den myck-
et dyrbara utrustning, som de härvid ifrågakommande forsk-
ningsinstitutionerna kräva.”135 
Överstyrelsen drog konsekvenserna av ovanstående resone-

mang så långt att man till och med kunde tänka sig examina som 
överskred fakultetsgränserna.136 Betoningen på en breddning av 

 
134 SOU (1943:34:348ff ) 
135 1948-05-20--21 Kungl. Överstyrelsen för de tekniska högskolorna. Pleni-
ärenden. Föredragningslista [AI:1] RA 
136 Den första styrelsen bestod av Preses, prof. em. Kreüger (f.d. rektor KTH), 
Dir. Engberg, Regeringsrådet Fransén, Dir. Gummesson, Högskolerektorn 
(CTH), prof. Hössjer, Dir. Sundblad, Övering. Tigerschiöld, Högskolerektorn 
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de tekniska högskolornas utbildning mot nya ämnesområden 
skulle under de närmaste åren komma att öka ytterligare. De 
överväganden kring teknikens och ingenjörernas roll i samhället 
som förekom då civilingenjörsutbildningarna diskuterades i bör-
jan på seklet, men som inte beretts plats i de Malmska utred-
ningarna, framträdde i början på 1950-talet med ny tyngd hos 
Överstyrelsen. I ett remissyttrande som rörde villkoren för till-
träde till högre tekniska studier gjorde man tydligt att de blivan-
de ingenjörernas ansvar inte stannade vid det rent tekniskt ingen-
jörsmässiga. Väl så viktigt som teknisk specialisering uppfattades 
i Överstyrelsen 1957 ”kravet på en mera gedigen humanistisk 
bildning hos studerandena” vara. Kravet aktualiserades utifrån ett 
perspektiv som tidigare berörts, nämligen ingenjörernas förvän-
tade positioner som ansvariga för forskning och teknisk utveck-
ling i näringslivet. Det ansvar som den nya ingenjörsrollen inne-
fattade medförde, enligt Överstyrelsen, ett behov av vidgade refe-
rensramar: 

”Ur de tekniska högskoleingenjörernas krets kommer 
nämligen i stor utsträckning såväl industriledare som veten-
skapsmän på skilda tekniska områden och det låge i sakens 
natur, att då naturvetenskap och teknik fått ett alltmera do-
minerande inflytande på samhällslivet och denna utveckling 
kunde förväntas fortgå, av dessa vetenskapers företrädare 
måste krävas en allmän kringsynthet, som endast en allsidig 
humanistisk skolning kunde giva.”137 
För att uppnå en bredare, mer humanistiskt och samhällsve-

tenskapligt informerad civilingenjörsutbildning såg Överstyrelsen 
behovet av nedtoning av disciplinära och institutionella gränser: 

”Den utomordentligt snabba utvecklingen inom de na-
turvetenskapliga och teknisk-vetenskapliga områdena under 

 
(KTH), prof. Woxén, Byråchefen Gunnar MacDowall. 1947-09-04 Kungl. 
Överstyrelsen för de tekniska högskolorna. Pleniärenden. Föredragningslista 
[AI:1] RA 
Rektorerna för Kungl. tekniska högskolan respektive Chalmers tekniska högsko-
la ingick i Överstyrelsen, men skulle 1948 komma att förlora rösträtt i denna, 
en markering av centralisering av planeringen kring de tekniska högskolorna. 
137 1952-12-09 Kungl. Överstyrelsen för de tekniska högskolorna. Pleniären-
den. Föredragningslista [AI:2] RA 
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de senaste decennierna har medfört, att de konventionella 
gränser, som en gång uppdragits mellan olika universitetsfa-
kulteter och högskolor, i nuvarande läge framstår som mindre 
ändamålsenliga, i den mån de kommit att utgöra ett hinder 
för ett rationellt utnyttjande av landets resurser i fråga om 
undervisning och forskning på hithörande ämnes områden. 
Detta gäller särskilt för de matematisk-naturvetenskapliga fa-
kulteternas [...] och de tekniska högskolornas vidkomman-
de.”138 
Det är värt att betona att detta framfördes i en församling 

sammansatt huvudsakligen av näringslivsföreträdare, alltså repre-
sentanter för de intressen som tekniska högskolor praktiskt taget 
alltid har satt i främsta rummet när prioriteringar kring organisa-
tion och utbildningars innehåll varit uppe till diskussion. Det 
utesluter inte allmänpolitiska eller ideologiska hänsyn, men det 
bör noteras för de senare sammanhang där de tekniska högsko-
lorna i ett annat historiskt läge och ideologiskt klimat kom att 
beklaga hur politisering av utbildningsdebatten påverkade deras 
utvecklingsmöjligheter. När synpunkterna stammat från närings-
livet förefaller det ha varit lättare att ta intryck. Exemplen från 
samlingen kring begreppet ”ingenjörsvetenskap” i början på 
1900-talet kan peka i den riktningen. Överstyrelsens övervägan-
den hade också principiell bäring på hur diskussionen om Lunds 
tekniska högskola skulle komma att föras några år senare, liksom 
på hur de tekniska högskolornas rekryteringsutrymme förändra-
des till det sämre från 1970-talet. 

 
Den samlade effekten av 1940-talets förändringar blev ett alltmer 
centralt reglerat och enhetligt utbildningssystem. Historiskt 
framvuxna ämnes- och institutionsgränser uppfattades i den pro-
cessen som problematiska för rationellt och effektivt utnyttjande 
av samlad kompetens och infrastruktur vid universitet och hög-
skolor. Kunskaps- och forskningsinnehållet i industriproduktio-
nen behövde öka för att möta internationell konkurrens. För-
sörjningsläge, internationella förebilder och politiskt samförstånd 

 
138 Skrivelse 1957-03-25 från Överstyrelsen för de tekniska högskolorna till 
universitetsutredningen. SOU (1959:45:313) 
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underlättade introduktionen av organisatoriska innovationer. För 
tekniska och naturvetenskapliga utbildningsinstitutioner ökade 
förväntningarna på samverkan och integration. De tekniska hög-
skolorna fick i uppdrag att öka sin forskningsverksamhet och att 
öka grundutbildningens forskningsanknytning. Naturvetenskap-
liga fakulteter och utbildningar ansågs lida brist på tillämpnings- 
och produktionsorientering. De tekniska högskolorna var i högs-
ta grad produktionsinriktade och en relativisering av institu-
tionsgränser var därför angelägen. Stora produktivitetsvinster 
ställdes i utsikt om sådana organisatoriska och ”kulturella” för-
ändringar kunde genomföras, och en sådan utveckling skulle 
anträdas under de följande decennierna. 

 
Högskoleutbyggnad 

 
Expansionen av utbildningssystemet under andra halvan av 
1900-talet har förlöpt i ojämn takt. Intensiva reformperioder har 
varvats med faser av konsolidering och utredningsarbete. Halv-
decenniet omedelbart efter kriget är exempel på en reformperiod. 
Åren 1957-67, i vilken Lunds tekniska högskola tillkom, var en 
annan. Även grundskole- och gymnasiereformer genomfördes, 
med följdverkningar för tillströmning till och utbyggnad av uni-
versitet och högskolor. Till förutsättningarna för utbyggnaden av 
högre utbildning hörde efterkrigstidens ekonomiska tillväxt och 
det allmänna undervisningsväsendets expansion.139 Detta yttrade 
sig till exempel genom förändring av antagningsvillkor och ge-
nom nya regleringar. Liksom i tidigare och senare perioder hade 
formerna för utbildningsplanering sin motsvarighet i en mer 
generell syn på offentlig förvaltning. Sociala motiv och arbets-
marknadshänsyn fick en mer framträdande roll i reformproces-
sen. Inom den nationella utbildningsplaneringen utvecklades 
från 1940-talet statistiska metoder för att uppskatta den s.k. 
”begåvningsreserven”, med vilket avsågs den andel av ungdoms-
kullarna som kunde tänkas motiverad för högre utbildning. Sär-

 
139 Marklund & Bergendal (1979:25); OECD (1995:100-110) 
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skild uppmärksamhet ägnades frågan om att öka ungdomars 
intresse för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.140 

Ungdomars studieval och skillnader i genomströmning mel-
lan olika utbildningar uppfattades i allt högre grad som ett pla-
nerings- och dimensioneringsproblem för utbildningssystemet, 
inom ramen för en samlad styrning av arbetsmarknad och sam-
hällsekonomi. Uppgiften blev då att styra ungdomar från de fria 
fakulteterna till de, enligt spridd uppfattning, samhällsekono-
miskt nyttiga yrkesutbildningarna. Frågan kan i ett längre histo-
riskt perspektiv erinra om äldre diskussioner om närande respek-
tive tärande verksamheter i samhället, på vilket det finns exempel 
från åtminstone så tidigt som 1700-talet.141 En förelöpare till 
avlänkningsdiskussionen kan spåras till 1930-talet. Under in-
tryck av den tidens kriser väcktes oro för att ungdomar utbildade 
sig till icke efterfrågade yrken. Redan i ett relativt begränsat ut-
bildningssystem − ekonomiskt och numerärt − hade således frå-
gan fått aktualitet. Med ökad utbildningsvolym och vidgat of-
fentligt intresse för dimensionering av utbildningssystemet fram-
stod problemet än tydligare. Även gymnasiereformer, höjd gene-
rell utbildningsnivå och ökad efterfrågan på universitets- och 
högskoleutbildning ökade frågans aktualitet. 

En för utvecklingen efter kriget viktig utredning kring till-
gång och efterfrågan på högre utbildning hade arbetat mellan 
1933 och 1935.142 Ofta formulerades problematiken i termer av 
antagning till fria fakulteter respektive spärrade utbildningslinjer, 
t.ex. läkar- och ingenjörsutbildningar. Bakgrunden var det fak-
tum att genomströmning och studieframgång vid de fria fakulte-
terna genomsnittligt var lägre. Det gjorde att styrning av studen-
ternas utbildningsval till de effektivare, spärrade linjerna aktuali-
serades. För denna styrning eller ”avlänkning” fanns det flera 
medel. Utbildningssystemet skulle i högre grad tillhandahålla 
yrkesinriktade utbildningsalternativ, vilket t.ex. innebar att tek-
niska gymnasieutbildningar prioriterades. Inom utbildnings-

 
140  Westling, Angsmark & Blomqvist (1997:57); Husén & Härnqvist 
(2000:14ff och 41) 
141 Murray (1988:19) 
142 Premfors (1984); Murray (1988:13) 
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väsendet skulle studie- och yrkesvägledning med mild övertal-
ning driva ungdomar mot vissa utbildningsvägar. Behörighets-
kraven till utbildningar var ytterligare ett instrument att systema-
tiskt påverka utbildningsvalen.143 Då ambitionen också var att 
sammantaget öka antalet studerande inom högre utbildning var 
det samtidigt viktigt att inte utestänga någon från utbildnings-
möjligheter. Redan i 1940-talets utredningar ventilerades frågan 
om att införa spärrar vid de fria fakulteterna. Tanken avvisades 
då, liksom senare i 1955 års universitetsutredning. Inte förrän 
efter ett par decennier, i slutet på 1960-talet, var man i utbild-
ningsplaneringen beredd att i styrningssyfte ta steget att införa 
spärrar på bred front. Då hade expansionen av utbildningssyste-
met gått långt utöver de ramar som man hade föreställt sig på 
1930- och 40-talet då principer för utbildningsutbyggnaden 
formulerades. 

Emellertid visade det sig svårt att åstadkomma styrning av 
studerande till de yrkesinriktade utbildningarna. Tillströmningen 
till de fria fakulteterna ökade och ställde planeringsansvariga 
inför problem. Det etablerade finansieringssystemet, där resurser 
med automatik följde tillströmning, gjorde situationen svårhan-
terlig även ekonomiskt. Automatiken i medelstilldelning till hög-
re utbildning kunde under en följd av år tillämpas då den följde 
den nationella ekonomins expansion.144 Avståndet mellan 1940-
talets prognoser och faktisk tillströmning till högre utbildning 
blev alltmer uppenbar. Såväl total dimensionering som sektorsvi-
sa bedömningar visade sig efterhand behäftade med grova under-
skattningar. De obalanser som systemet så småningom började 
uppvisa skapade därför åter grogrund för 1930-talets avlänk-
ningstanke och fick genomslag i universitetsutredningen från 
1955. Inom ramen för rådande planeringsideologi uppfattades 
just prognosinstrumenten som en kritisk faktor, där under föl-
jande decennier åtskillig ansträngning lades på kalibrering av 
efterfrågan och utbud. 

 

 
143 Murray (1988:19) 
144 Josefsson (1996:65) 
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Reformambition och obalanser i systemet drev fram ett samlat 
grepp på utbildningsplaneringen. En nationell samling kring 
ramarna för den högre utbildningen växte fram i mitten på 
1950-talet. Om utvecklingen från mitten av 1940-talet hade 
inneburit en första våg av utbildnings- och forskningssatsning, så 
kunde utvecklingen från mitten på 1950-talet uppfattas som en 
andra reformomgång. Principiellt viktiga linjer som dragits upp 
under 1940-talet fullföljdes inom 1955 års universitetsutredning, 
vilken utgjorde den centrala utredningen för 1960-talets utbild-
ningsexpansion. Kontinuiteten i hållning till övergripande forsk-
nings- och utbildningspolitiska frågeställningar var påfallande 
och universitetsutredningen kan i mycket uppfattas som en 
brådskande anpassning till politiska och ekonomiska realiteter 
snarare än som en kursändring. 

Ett ytterligare uttryck för brådska och nationell samling var 
den s.k. Rigolettokonferensen hösten 1955 med företrädare för 
politik, utbildningsväsende, näringsliv och fackföreningsrörelse. 
Då hade redan universitetsutredningen varit i arbete ett knappt 
halvår.145 Dessa och andra initiativ kring arbetsmarknad och 
högre utbildning togs i en anda av allmän reformism, underblåst 
av ekonomiska, politiska och demografiska förhållanden. Svensk 
industri gick på högvarv och behovet av allt större andel högut-
bildad arbetskraft växte. Politiskt var det en tid av socialdemo-
kratiskt regeringsinnehav, med stark och växande tilltro till pla-
nering och genomgripande reformer. Befolkningsstrukturen höll 
på att ändras. Stora ungdomskullar från 1940-talet började på-
verka planeringen i utbildningssystemets lägre stadier. Den högre 

 
145 Premfors (1986:14). ”Rigoletto” efter den lokal, en biograf, i vilken konfe-
rensen gick av stapeln. Universitetsutredningen tillsattes 1955-06-30. Samman-
sättning vid framläggande av betänkandet SOU (1959:45): Torgny Segerstedt, 
professor i praktisk filosofi Uppsala 1938-47, därefter i sociologi -1978, rektor 
Uppsala Universitet 1955-78; Sune Bergström, biokemist, professor i Lund 
1947-58 och vid Karolinska Institutet 1950-80, institutets rektor 1969-77; 
Sven Moberg, tjänsteman i Ecklesiastikdepartementet 1958-73, statssekreterare 
1963-67; Hjalmar Olson, tekn dr, VD AB Gustavsbergs fabriker 1937-69 samt 
1960-69 ordförande i organisationskommittén för LTH; Ingvar Svennilson, 
nationalekonom, professor vid Stockholms Högskola från 1947, prorektor 
1958-66. Ragnar Edenman ordf. 1955-57. 
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utbildningens institutioner skulle inom få år stå inför uppgiften 
att utbilda dessa ungdomar. 

Universitetsutredningens uppdrag var bredare formulerat än 
tidigare utredningar och inkluderade alla aspekter av högre ut-
bildning. Utbildningsaspekten var dock prioriterad framför 
forskningsverksamhet, inte minst vid jämförelse med 1940-talets 
utredningar.146 Det förringar inte det faktum att kontinuitet i 
perspektiv och principiella överväganden var betydande. Utred-
ningens övergripande uppgift var att dra upp riktlinjer för expan-
sion. Tillströmning till universitet och annan högre utbildning 
krävde planeringsinsatser av ny omfattning. Varje led av utbild-
ningsplanering, från läroverken, över utbildningsinstitutionerna 
till arbetsmarknad ansågs möjlig att finstämma och styra. För att 
åstadkomma konkretion i planeringsunderlag krävdes en upp-
fattning om samhällets efterfrågan på akademiskt utbildad ar-
betskraft. Prognostisering blev ett centralt verktyg, trots föregå-
ende decenniums misslyckande med denna uppgift. Matchning 
av näringslivets, den expanderande offentliga sektorns och en-
skildas utbildningsbehov pekade hän mot en kraftigt utbyggd 
byråkrati kring utbildningssystemet. 

Industrins intresseorganisationer medverkade i hög grad till 
framtagande av beslutsunderlag. Flera utredningar genomfördes 
på näringslivets initiativ. Den viktigaste av dessa var den som 
utfördes av den s.k. teknikerkommittén i Industriförbundets re-
gi.147 I arbetsfördelningen mellan universitetsutredning och tek-
nikerkommitté koncentrerade sig kommittén på behovsinventer-
ing inom industrin med särskilt fokus på efterfrågan på högre 
teknisk utbildning. Universitetsutredningens uppgift var att stå 
för planering av utbildningskapacitetens expansion. Tekniker-
kommitténs bidrag blev att utnyttja kännedomen om förhållan-

 
146 SOU (1957:24:11); Premfors (1984) 
147  Ledamöter Sveriges Industriförbunds teknikerkommitté: Lars Brising, 
Svenska Aeroplan AB, ordf.; K.G. Hjort, generaldirektör, Kungl. Väg- och 
vattenbyggnadsstyrelsen; Hugo Larsson, överdirektör, Försvarets forskningsan-
stalt; Nils Lundqvist, direktör, Sveriges Mekanförbund; Hjalmar Olson, direk-
tör, AB Gustavsbergs Fabriker; Sixten Ulfsparre, direktör, Mo och Domsjö AB; 
Gregory Ljungberg, civilingenjör, IVA (adjungerad); Hans Tysklind, civilingen-
jör, kommitténs sekr. 
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dena inom svenskt näringsliv för att genomföra en brett upplagd 
enkät om produktivitetsutveckling, utbildnings- och teknikerbe-
hov. Med dessa data, aggregerat för näringslivet som helhet, leve-
rerade kommittén en prognos på generellast möjliga, nationella 
nivå rörande teknikerbehovet under de två decennierna fram till 
1975. 

De sammantagna förväntningarna, givet antaganden om år-
lig tillväxt och samband mellan ”ingenjörstäthet” och produktivi-
tetsutveckling pekade hän mot en ökning av ingenjörer med 35 
till 70 procent. Antaganden och resultat byggde i hög grad på en 
förväntad eller önskad samhällsutveckling, vilket gav utrednings-
arbetet en betydande ideologisk potential. I kalkylerna, medgivet 
med hög grad av osäkerhet, inbegreps även sådana svårbestämba-
ra faktorer som rationalisering och strukturomvandling. En del-
förklaring till att tidigare försök till prognoser, exempelvis de på 
1940-talet genomförda, hade blivit överspelade så snart, antogs 
vara just bristande perspektiv kring näringslivets strukturom-
vandling, en problematik som accentuerades ytterligare genom 
den efterkrigstida högkonjunkturen och produktionsteknisk 
utveckling.148 Den ojämna utveckling av industribranscher som 
kunde noteras efter 1940-talet ledde även teknikerkommittén till 
rekommendationer kring hur framtida högre teknisk utbildning 
skulle byggas ut, i termer av balans mellan specialist- respektive 
generalistmomenten i ingenjörsutbildningarna. Svårigheterna att 
branschvis – motsvarande de tekniska högskolornas fackavdel-
ningar eller sektioner – planera för framtida utbildningsbehov 
gjorde generalistaspekten i ingenjörsutbildningarna allt viktigare, 
en utveckling som kan spåras tillbaka till mellankrigstiden.149 

 
148 Industriförbundet (1957:44) 
149 ”Sektion” kan ha flera innebörder: I snäv mening dels (1) beteckning på 
forskar-/lärarkår inom ett större ämnesområde inom en fakultet (t.ex. Kemitek-
nik) och då, efter de senaste decenniernas administrativa uppdelning av ansvar 
för forskning resp. utbildning, med ssk ansvar för forskning inom sitt ämnesom-
råde, dels (2) beteckning på studenternas studiesociala, linjeanknutna delorgani-
sation, i LTH-sammanhang en del av TLTH. I vidare mening och i dagligt tal 
kan ”sektion” också fungera som (3) sammanfattande beteckning på vad som 
tillhör forskning eller utbildning inom ett större ämnesområde, såsom personal, 
studenter eller byggnader. Här kommer framförallt (3) att användas, (1) endast 
 



85 

De tekniska högskolornas sektioner hade dittills fungerat 
som grundläggande enheter vid antagning till ingenjörsutbild-
ningarna. Parat med reglerad intagning och svårigheter att växla 
utbildningsspår gjorde detta att åtskilliga studenter riskerade att 
låsas vid en viss utbildning, med negativa konsekvenser för såväl 
studenter som utbildningssystem.150 Lösningen, enligt tekniker-
kommittén, låg i uppskjuten specialisering och i ökade över-
gångsmöjligheter mellan fackutbildningarna. Behovet av kraftigt 
ökad rekrytering ledde även i övrigt in teknikerkommittén på 
överväganden som hade bäring på universitetsutredningens upp-
drag. Påpekanden kring geografins inverkan på rekryteringsmöj-
ligheterna fann resonans i de initiativ som det skånska näringsli-
vet och Lunds universitet var på väg att ta och som vi återkom-
mer till, även om teknikerkommittén inte tog sig an frågan om 
en eventuell tredje teknisk högskola. Behovet av att tidigt i ut-
bildningsgången väcka intresse för tekniska studier och att för-
bättra möjligheterna till pedagogisk utbildning vid de tekniska 
högskolorna skulle komma att bli ett ofta uttryckt önskemål 
under följande decennier och från 1970-talet bli ett viktigt inslag 
i de tekniska högskolornas arbete med att bredda rekrytering till 
de tekniska utbildningarna. Teknikerkommittén betonade också 
det växande vidareutbildningsbehovet inom industrin, vilket 
även detta pekade hän mot ett vidgat uppdrag för de tekniska 
högskolorna. 

Då den expansion som skisserades gick långt utöver befintlig 
kapacitet blev organisationsfrågor av avgörande betydelse. Redan 
i utredningar under 1940-talet hade det tagits mer eller mindre 
för givet att ett kraftigt expanderande system skulle leda till kvali-
tetsproblem. Bevarad kvalitet och effektivitet under tryck av 
kraftig expansion, innebar motstridiga krav på organisationen. 
Ett viktigt avgörande rörde vilken grad av styrning som då var 

 
sparsamt och då torde det framgå av sammanhang, (2) knappast överhuvudta-
get. Det innebär t.ex. att när diskussioner i linje- eller utbildningsnämnder 
behandlas så kommer de att kunna refereras till som ”sektion” trots att de i 
formell mening inte är en del av (1). I LTH-sammanhang finns efter de senaste 
årens organisationsrevision inte ”sektion” (1) i någon formell mening. 
150 Industriförbundet (1957:45f ) 
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rimlig med hänsyn till studenters önskemål och till planeringens 
ambitionsnivå. Med de alternativ som uppfattades stå till buds, 
valdes ändå en relativt mild form av styrning. Prognoser och 
information, framförallt genom studie- och yrkesvägledning, 
föredrogs av utredningen framför mer handfasta åtgärder, som 
t.ex. reglerad antagning till utbildningar.151 

Ett viktigt problem blev finansieringen av de filosofiska fa-
kulteternas utbildningar, där tilldelning av medel från 1958 
skedde med direkt koppling till tillströmning.152 Förhållandet 
blev problematiskt, framförallt då tillströmningen till de huma-
nistiska utbildningarna ökade mest. Taget tillsammans med am-
bitionen att avlänka studenter till vad som uppfattades som mer 
samhällsnyttiga utbildningar, innebar denna s.k. ”universitetsau-
tomatik” att resurser mer eller mindre oreglerat strömmade till 
utbildningar vars arbetsmarknadsvärde av utbildningsplanering-
en uppfattades som begränsat. Universitetsautomatikens fortsatta 
existens var ett tecken på svårigheten att i utbildningsplaneringen 
göra upp med kvardröjande inslag trots uppenbara systemiska 
problem. 1960-talets uppgift för utbildningsbyråkratin kunde 
härefter uppfattas som ett försök att inte bara nätt och jämnt 
hålla jämna steg med utbildningsefterfrågan, utan att i planering-
en ta kommando över tillströmning genom mer ingripande me-
del än tidigare utredningar och reformer levererat. 

 
Ökad efterfrågan på utbildningsplatser och den allt hastigare 
utbyggnaden förde med sig att förhållandet mellan universitetens 
två uppdrag – forskning respektive utbildning – förändrades. En 
lösning på den ökade undervisningsbördan på universitetens 
lärare ledde i slutet på 1950-talet till införandet av en ny tjänste-
kategori, universitetslektorat, avsedd att tillgodose just undervis-
ningens behov. Professorerna skulle därmed kunna frigöras för 
forskning och forskarutbildning, en i synnerhet vid de tekniska 
högskolorna allt viktigare uppgift jämfört med förhållandena 

 
151 Lane & Fredriksson (1983:23) 
152 SOU (1992:1:53ff ); Westling, Angsmark & Blomqvist (1997:62) 
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före efterkrigstidens utbildningsexpansion.153 Uppdelningen var 
ett steg mot en ökad specialisering och differentiering mellan 
olika lärarkategorier inom den högre undervisningen. Därmed 
började en separation mellan forskning och undervisning som − 
parad med senare tillkomna inslag i samma riktning − skulle 
komma att upplevas som problematisk under följande decennier. 

De ansatser till relativisering av disciplinära och institutio-
nella gränser som förekommit åtminstone sedan början på 1940-
talet betonades ytterligare i universitetsutredningen. Föreställ-
ningen att det fanns vetenskapspolitiska och ekonomiska vinster 
att hämta i ett ökat inslag av tvärvetenskaplig samverkan tog 
form i spåren av andra världskrigets forskningssatsningar.154 Re-
dan i direktiven till utredningen markerades behovet av effektivt 
resursutnyttjande genom nytänkande kring institutionell sam-
verkan: 

“För att lösa de vetenskapliga institutionernas lokalfrå-
gor synes det [...], som om problemet måste angripas från nya 
utgångspunkter och med ett nytt grepp. Vi måste komma 
bort från det vanemässiga tänkandet: ett ämne, en professor, 
en institution. Med ett snävt institutionstänkande hinner vi 
förmodligen aldrig bygga i kapp med den erforderliga utveck-
lingen. De sakkunniga bör därför pröva, hur en samverkan i 
fråga om institutionslokaler skall kunna sättas i system mellan 
professorer och forskare i olika ämnen och även tillhörande 
olika fakulteter och högskolor. De tekniska högskolorna har i 
här berörda avseende kommit längre än universiteten, men 
framför allt torde de internationella erfarenheterna böra ut-
nyttjas.”155 
Det är tydligt att de skilda perspektiv vilka universitet re-

spektive tekniska högskolor företrädde, kunde utnyttjas kon-
struktivt under den fortsatta utbyggnaden av utbildningssyste-
met. Den sedan 1800-talet etablerade ordningen med utbildning 

 
153 Förslag om inrättande av universitetslektorat i SOU (1957:24). Murray 
(1988:61); SOU (1992:1:53ff ); Westling, Angsmark & Blomqvist (1997:62); 
HSV (1998:4S:9); Bauer et al (1999:46f ) 
154 T.ex. Levin & Lind (eds.) (1985); Klein (1990); Klein (1996); Weingart & 
Stehr (eds.) (2000) 
155 SOU (1957:24:11) 
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av civilingenjörer vid särskilda högskoleenheter, var föremål för 
omprövning, till en början endast försiktigtvis. I Göteborg, vid 
Chalmers och universitetet, kunde universitetsutredningen ta 
fasta på intressanta exempel på samarbete mellan teknisk respek-
tive matematisk-naturvetenskaplig fakultet: 

”Det är [...] av stort värde, att befintliga institutionslo-
kaler och akademiska lärarkrafter vid behov kan utnyttjas för 
undervisning, forskning och forskarutbildning även för andra 
examina eller andra verksamhetsfält än som ursprungligen 
motiverat institutionens eller lärarbefattningens tillkomst. 
Den genom utredningens initiativ sedan något år bedrivna 
undervisningen i ämnena fysik och kemi för filosofie stude-
rande vid Chalmers tekniska högskola är ett exempel på det 
slag av samarbete som utredningen härvidlag tänker på, och 
det är utredningens förhoppning att de erfarenheter som här 
vinnes skall bli till god ledning vid det fortsatta planlägg-
ningsarbetet för det högre utbildningsväsendets och forsk-
ningens expansion.”156 
Utbildning av naturvetare i kemi och fysik vid Chalmers 

tekniska högskola pekade hän mot förslaget att vid Uppsala uni-
versitet inleda utbildning av tekniska fysiker vid matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten, något som realiserades i mitten på 
1960-talet.157 Resonemangen bakom detta initiativ hade presen-
terats redan 1959 av universitetsutredningen: 

”Det föreliggande förslaget till ingenjörsutbildning vid 
den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten i Uppsala skil-
jer sig från civilingenjörsutbildningen vid de tekniska högsko-
lornas avdelningar för teknisk fysik huvudsakligen därigenom 
att utbildningen koncentreras till ett något mindre antal äm-
nen, vilka dessutom delvis skulle studeras successivt efter var-
andra. Den föreslagna utbildningen är sålunda icke lika den 
vid avdelningarna för teknisk fysik meddelade, men den fem-
åriga utbildningsgång som skisseras [...] är såvitt utredningen 
kunnat bedöma fullt likvärdig med en civilingenjörsutbild-
ning inom avdelning för teknisk fysik. Den femåriga studie-
gången torde tillåta ett något lugnare studietempo än det, 

 
156 SOU (1958:32:18) 
157 Borg (1968:4f ). Start 1962 som påbyggnadsutbildning. Status som civilin-
genjörsutbildning efter riksdagsbeslut 1965.  
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som förutsättes i de tekniska högskolornas studieplaner 
[...].”158 
Resonemanget bygger på ett konstruktivt utnyttjande av oli-

ka organisationsformer i systemet. Fördelarna med det skisserade 
förslaget uppfattades inte minst gynna Uppsala universitet, som 
därigenom skulle komma i kontakt med teknisk forskning och 
utbildning liksom universiteten i Stockholm och Göteborg och 
som, genom de förslag som utredningen lade för Lunds del, snart 
skulle komma att gälla på alla fyra universitetsorterna. Motiven 
bakom de initiativ till närmande mellan teknik och naturveten-
skap som på kort tid realiserades i såväl Uppsala, Göteborg som 
Lund var både ekonomiska och vetenskapsideologiska och båda 
parter, teknik respektive naturvetenskap, förväntades vinna där-
på: 

”[D]e matematisk-naturvetenskapliga fakulteternas ut-
byggnad måste även komma att få den formen, att ämnesre-
presentationen blir mera omfattande och rikare differentie-
rad. Om universiteten i framtiden skall kunna fylla sin upp-
gift för forskning och utbildning inom den matematisk-
naturvetenskapliga ämnessfären, måste man där ge represen-
tation åt ämnen och ämnesgrenar, vilka nu finns företrädda 
vid de tekniska högskolorna. De som utbildar sig till lärare i 
matematisk-naturvetenskapliga ämnen kommer att få som en 
av sina huvuduppgifter att undervisa blivande tekniker, och 
det blir därför allt mera nödvändigt att i ämneslärarutbild-
ningen även ingår sådana delar av matematiken, fysiken, ke-
mien etc., som är av särskild betydelse för tekniken. Förlägger 
man institutioner för teknisk forskning och utbildning till 
någon av de nuvarande universitetsstäderna Uppsala eller 
Lund, skulle man därmed på ett avgörande sätt förbättra uni-
versitetets resurser i fråga om ämneslärar- och forskarutbild-
ning inom de matematisk-naturvetenskapliga ämnesområde-
na. Samtidigt skulle man ge de tekniska ämnenas forskare och 
studenter bättre möjligheter till värdefulla kontakter med 
andra vetenskaper än de rent naturvetenskapliga eller teknis-
ka, t.ex. med ämnen som företagsekonomi, nationalekonomi, 
psykologi och sociologi.”159 

 
158 SOU (1959:45:274) 
159 SOU (1959:45:226) 
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Att sådan vikt lades vid jämbördighet mellan universitetsor-
terna och den roll samverkan mellan teknik och naturvetenskap 
spelade i sammanhanget, visar att förhållandena vid enskilda 
högskolor inte kan ses isolerat. Lösningen på det generella pro-
blemet – mer samverkan mellan teknik och naturvetenskap – 
kunde institutionellt hanteras på olika sätt. I Göteborg skedde 
det genom direkt samarbete mellan universitet och teknisk hög-
skola. För Uppsala universitets del föreslog universitetsutred-
ningen uppbyggnad av civilingenjörsutbildning i teknisk fysik 
vid matematisk-naturvetenskaplig fakultet, där fysiska institutio-
nen stod inför utbyggnad. Initiativet motiverades bl.a. i termer 
av att ge Uppsala universitet en anknytning till teknisk undervis-
ning som de andra universiteten redan hade eller stod i begrepp 
att få. Utebliven koppling skulle komma att innebära en konkur-
rensnackdel för Uppsala.160 I Uppsala skulle visserligen organisa-
toriskt samband mellan teknisk och naturvetenskaplig utbildning 
komma att saknas. Det kunde utifrån ämnestraditioner te sig 
problematiskt, men likväl menade man att fördelarna övervägde. 
Anknytning till universitetets vetenskapliga tradition fällde avgö-
randet. Samtidigt var detta en indikation på prioriteringen av 
tekniska utbildningar, även på ambitionen att med organisatoris-
ka innovationer bredda rekryteringsgrund.161 

 
Även om grundutbildning var universitetsutredningens fokus, så 
påverkade de tekniska högskolornas vidgade forskningsuppdrag 
bedömningen också av hur intern arbetsfördelning och organisa-
tion borde utvecklas: 

”Mot bakgrund av en allt snabbare teknisk utveckling 
måste ett stärkande av den tekniska forskningen i Sverige såväl 
inom som utom högskolorna anses vara ett första rangens in-
tresse. Härför fordras, att de högre tjänsterna vid de tekniska 
högskolorna icke överbelastas med undervisning till forsk-
ningsarbetets och forskarhandledningens nackdel.”162 

 
160 SOU (1959:45:275) 
161 SOU (1957:24:16ff ) och SOU (1959:45:270ff ). SOU (1959:45:177ff ) 
diskussion om utvecklingen av de fria fakulteterna. 
162 SOU (1958:32:49) Betoning tillfogad 
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Med ökad betoning på de tekniska högskolornas ansvar för 
forskning blev frågan om effektivt utnyttjande av lärarresurserna 
dock allt viktigare. Utvidgat uppdrag för de tekniska högskolor-
na krävde en omförhandlad balans mellan såväl undervisnings- 
och forskningsaktivitet som personalkategorier inom högskolan. 

”Detta kan icke ske utan en omorganisation av lärarsta-
ben vid de tekniska högskolorna, varigenom de högst kvalifi-
cerade lärarna befrias från en så stor del av undervisningen 
för civilingenjörsexamen och av ansvaret för denna undervis-
nings organisation, att de inom ramen för sin undervisning 
jämväl kan anslå tillräckligt utrymme för forskarhandledning 
och undervisning på [forskarutbildningen].”163 
Detta låg väl i linje med målen för de reformer som univer-

sitetsutredningen drog upp linjerna för. Lektorsreformen och 
ökad betoning på grundutbildning innebar en rörelse bort från 
den traditionella kopplingen mellan forskning och undervisning 
inom den högre utbildningen. Kommande reformer under föl-
jande år skulle ytterligare förstärka denna tendens.164 Samtidigt 
var rekryteringsläget problematiskt. Konsekvenserna av dessa 
förhållanden, förutsedda redan under 1940-talet, skulle komma 
att accentueras vartefter 1960-talet och reformer framskred. Vid 
LTH skulle i början på 1970-talet resursbrist och uteblivna un-
dervisningstjänster göra att man fick svårt att svara upp mot det 
utvidgade forskningsuppdraget. Samtidigt skulle det komma att 
uppfattas som ett mervärde att professorer i högre grad än vid de 
andra högskolorna medverkade i grundutbildningen. 

 
Fria fakulteter eller yrkesutbildning 
Tillströmningen till de fria fakulteterna hade under en följd av år 
kommit att betraktas som det främsta dimensioneringsproblemet 
vid utbyggnaden av universitet och högskolor.165 Med universi-
tetsutredningens fokus på grundutbildning blev frågan om olika 
utbildningsprograms rekrytering central. 1940-talets ansatser till 
prognostisering och långsiktig planering hade grovt underskattat 

 
163 SOU (1958:32:50). Även SOU (1958:32:99ff ) om introduktion av lektorat 
vid de tekniska högskolorna. 
164 Clark (1995:202f ); Marton (2000:67-81) 
165 SOU (1949:54:22f ) 
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faktisk efterfrågan. Planeringsverktyg hade inte blivit stort bättre 
sedan dess. Behov av utbildad arbetskraft och efterfrågan på ut-
bildning motiverade dock snara insatser för att öka antalet ut-
bildningsplatser. 1950-talets politiska och samhällsekonomiska 
klimat gav praktiskt och ideologiskt utrymme för ett samlat 
grepp på dimensionering av utbildningssystemet och sammanta-
get fanns det därför kraftfulla incitament för utbyggnad. De 
offentliga verksamheternas roll som arbetsgivare vidgades. Of-
fentlig efterfrågan på arbetskraft antogs kunna absorbera en ökad 
tillgång på universitetsutbildade och därmed ge stadga åt syste-
met, oavsett vad utfallet blev i den privata sektorn, en tanke 
sammanhängande med den keynesianska föreställningen om den 
offentliga verksamheten som regulator i samhällsekonomin. 

Frågan om vilka utbildningar som borde prioriteras återstod 
dock för universitetsutredningen. Även om ambitionsnivån var 
hög så gick det inte att tillmötesgå varje yttring av utbildningsef-
terfrågan. Avlänkningsmotivet har berörts tidigare: 

”Många ungdomar saknar bestämda utbildningsplaner, 
då de avlägger sin studentexamen eller väljer gymnasielinje 
och gymnasiegren. Flertalet ungdomar har säkerligen inte 
heller en så snäv intresseinriktning på någon viss utbildning 
att de inte kalkylerar med flera tänkbara alternativ.”166 
Avgörande för hur prioriteringar lades var en väl befäst före-

ställning om vilka utbildningar som var samhällsekonomiskt 
nyttiga. Dessa motsvarade de spärrade längre utbildningslinjerna, 
vilka inte heller följde den automatiska anslagstilldelning som 
gjort kostnadsutvecklingen inom universitetssektorn problema-
tisk. Det låg därför närmast till hands att markera viljeinriktning 
för de yrkesinriktade, spärrade utbildningarna och att satsa medel 
på dessa. Generella spärrar hade diskuterats redan på 1940-talet 
och den principiella hållning som då etablerats stod sig alltjämt 
tio år senare: 

”Utredningens ledamöter har kommit till den bestämda 
uppfattningen, att det ligger ett så stort värde i individens fri-
het att efter egen begåvning och eget intresse välja sin utbild-
ningsväg, att man som långsiktig riktpunkt för universitetspo-

 
166 SOU (1959:45:162) 
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litiken bör uppställa, att spärrar för inträde till olika utbild-
ningslinjer bör raseras.”167 
Denna uppfattning kunde fortfarande universitetsutred-

ningen alltjämt kosta på sig, men på några års sikt skulle den 
framstå som ohållbar. Trots att många av massutbildningens 
konsekvenser hade förutsetts redan på 1940-talet och att interna-
tionella förebilder gav möjlighet att förutse något av vad som 
väntade, så krävdes det uppenbarligen att effekter faktiskt visade 
sig innan de föranledde åtgärder. Värdet av prognoser kan då 
framstå som mycket begränsat. Genom utbyggnad av yrkesinrik-
tade utbildningar i kombination med studie- och yrkesvägled-
ning kunde en mild styrning av ungdomars utbildningsval ändå 
uppnås. De spärrade linjerna blev därmed det utbildningsområde 
där riktad utbyggnad kunde ske med ett relativt mått av över-
blick och framförhållning. Detta hade givetvis direkta konse-
kvenser för civilingenjörsutbildningarna. Sammantaget föreslog 
utredningen en generell utbyggnad med femtio procent under 
1960-talet. För de yrkesinriktade utbildningarna, i synnerhet 
civilingenjörslinjerna, var expansionen ännu större.168 

 
Behovet av ingenjörer och en tredje teknisk högskola 
För de tekniska högskolorna föreslogs en 80-procentig utbygg-
nad av antalet utbildningsplatser. Hösten 1959 hade Kungl. 
tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola en intag-
ningskapacitet på knappt 1000 platser. Till grund för universi-
tetsutredningens preciserade förslag lades den utredning som 
genomförts 1956-7 av Industriförbundets teknikerkommitté. 
Den hade rekommenderat en utbyggnad till cirka 1800 utbild-
ningsplatser, baserade på allmänt hållna uppskattningar av årlig 
produktivitetsutveckling inom näringslivet som helhet och på 
fördelning mellan olika yrkeskategorier. 169  Universitetsutred-
ningen gjorde dessa bedömningar till sina, liksom perspektivet 
att man agerade under starkt yttre tryck. De stora ungdomskul-
larna från 1940-talet var på väg att lämna gymnasierna och ut-

 
167 SOU (1959:45:181) 
168 SOU (1959:45:161ff ) 
169 SOU (1959:45:50ff ) 
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bildningsefterfrågan skulle därmed komma att öka kraftigt under 
de följande åren. Utbyggnaden borde enligt både kommitté och 
utredning vara fullföljd till 1965-66. Frågan var då om total 
volym, flexibilitet för framtida efterfrågan samt samordning med 
andra forsknings- och utbildningsinstitutioner kunde tillgodoses 
genom utbyggnad av existerande tekniska högskolor eller om 
teknikerkommitténs och universitetsutredningens slutsatser och 
krav motiverade tillkomsten av en tredje högskoleenhet. 

På kort sikt menade utredningen, med stöd av Kungl. Bygg-
nadsstyrelsen, att utbyggnad av existerande högskolor vore att 
föredra. Befintliga institutioner kunde för övrigt uppfattas i vida-
re mening än blott och bart de tekniska högskolorna. Med ut-
redningens relativiserande syn på ämnesgränser stod även univer-
siteten i princip till förfogande. En ny högskola bedömdes visser-
ligen initialt få svårt att rekrytera och att upprätthålla kvalitet i 
verksamheten, men en kort, intensiv uppbyggnadsfas kunde fälla 
den invändningen. Viktigare var bedömningen av befintlig ut-
bildningskapacitet vid de tekniska högskolorna och om denna 
omgående kunde anpassas till de nya förhållandena. Universi-
tetsutredningens detaljerade genomgång av förhållandena vid 
KTH och Chalmers gav vid handen att dessa inte räckte till för 
den projekterade utbyggnaden. Det blev därför nödvändigt att 
överväga alternativ.170 

Med konstaterandet att de etablerade tekniska högskolorna 
inte kunde byggas ut tillräckligt snabbt och med principiella 
hänsyn kring integration av utbildningssystemets enheter i bot-
ten, låg vägen öppen för alternativa lösningar och nya kombina-
tioner. Givet behovet av snar utbyggnad och civilingenjörsut-
bildningens etablerade upplägg med grundläggande matematik 
och naturvetenskap som grund för tillämpade tekniska ämnen, 
låg det nära till hands att samordna teknik och naturvetenskap 
på universitetsorterna, där matematisk-naturvetenskapliga fakul-
teter redan fanns. Under dåvarande förhållanden innebar det att 
valet stod mellan Uppsala och Lund, eller egentligen Uppsala 

 
170 SOU (1959:45:228ff ) 
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och kombinationen Lund-Malmö eftersom även regional när-
ingslivsstruktur påverkade övervägandena. 

Nu var former för utbyggnad inte blott en fråga att avgöra 
utifrån de tekniska högskolornas behov. Samordningen mellan 
tekniska högskolor och andra fakulteter lades också i vågskålen. 
De matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna i såväl Uppsala 
som Lund stod inför kraftig expansion. I forsknings- och utbild-
ningsplaneringen liksom från avnämarintressen hade, som disku-
terats tidigare, sedan flera år behovet av ökad samordning mellan 
naturvetenskap och teknik aktualiserats. Detta fick aktualitet när 
utbildningssystemet nu stod inför expansion och stora invester-
ingar.171 Den motivbild som formerats redan under 1940-talet, 
med ökad samordning mellan olika forsknings- och utbildnings-
institutioner, men som då inte hade lett till påtagliga resultat, 
konkretiserades nu i universitetsutredningens förslag. Den nya 
och avgörande faktorn var en nationellt samordnad, kraftfull 
utbyggnad av institutioner för högre utbildning, i kombination 
med en syn på forskningens och utbildningens former som beto-
nade samordning och relativisering av disciplinära gränser.172 
Nytt i förhållande till tidigare universitets- och högskoleutbygg-
nad var också att betrakta institutioner och utvecklingslinjer från 
ett så generellt perspektiv att de enskilda enheternas historia, 
traditioner och organiska framväxt blev av underordnad bety-
delse. 

 
Förberedande initiativ och utredningar 
Flera omständigheter gjorde att valet snart föll på Lund som ort 
för en tredje teknisk högskola. Utöver ovan redovisade motiv 
hade flera lokala initiativ tagits för att förmå statsmakter och 
utredningar att överväga ett sydsvenskt alternativ. Kommittéer 
och lokala utredningar hade under en följd av år sammanställt 
data kring regionens demografi och näringslivsstruktur. Redan 
1946 hade stadsfullmäktige i Malmö tillsatt en kommitté för att 
arbeta fram argument för en tredje teknisk högskola, möjligen 
under intryck av antydningar som en utredning 1943 hade und-

 
171 SOU (1959:45:224) 
172 SOU (1959:45:224) 
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sluppit sig.173 Malmökommittén existerade nominellt under det 
följande decenniet, utan att avsätta nämnvärda resultat. I början 
på 1950-talet hade kommittén hos Överstyrelsen för de tekniska 
högskolorna sonderat utsikterna till en tredje teknisk högskola 
placerad i Malmöregionen, men fått informellt besked om att en 
preciserad anhållan om utredning av frågan inte var välkom-
men.174 

”Överstyrelsens män voro tydligen rent rädda för frågan 
och [överstyrelsens byråchef ] MacDowall lät förstå, att det 
skulle vara ganska obekvämt om en hänvändelse i ärendet 
skulle riktas till Överstyrelsen med begäran om utredning, 
enär frågan då skulle bli officiell och tvinga till behandling. 
Rädslans orsak är givetvis att de befintliga högskolornas ut-
vecklingsprogram, som inte är på långt när genomfört, skulle 
störas och mycket komme att läggas på is i avvaktan på 
Malmöutredningen.” 
Utöver sådana taktiska överväganden, avleddes kommitténs 

initiativkraft också av bedömningar kring vilken typ av tekniker 
− ingenjörer, civilingenjörer eller andra − som industrin skulle 
komma att behöva i framtiden. Den ökade forskningsvolymen 
vid de tekniska högskolorna kunde uppfattas som ett problem. 
En synpunkt som framkom i de sonderingar som Malmös tek-
niska högskolekommitté gjorde, var oron för en överdriven aka-
demisering av ingenjörskollektivet, till den grad att det inte skul-
le kunna fullgöra sin roll i industrin: 

”De tekniska högskolorna synas allt mera bli härdar för 
forskarutbildningen, vilket kan komma att bli till men för 
dem som skola leda drift och företag inom näringslivet. Det 
kan komma att gå som skett inom lantbruksundervisningen: 
Lantbrukshögskolan utbildar folk till forskare, lärare och äm-

 
173 SOU (1943:34:74) 
174 Tekniska högskolekommittén av år 1946. Stadsfullmäktiges i Malmö kom-
mittéer [22. MSA 01271] Stadsarkivet, Malmö; Tekniska högskolekommittén 
tillsatt 1946-05-24. Sammansättning: Inge Erichs, bergsingenjör, generalkonsul, 
ordf.; Sixten Eriksson, bankdirektör; Sven Grönquist, byggnadsingenjör; S.A. 
Johansson, stadsfullmäktiges ordf.; Hans Malmsten, länsbostadsdirektör; Sten 
Olsson, byggnadsinspektör; T. Winzell, tekn. dir. 
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betsmän, men passar inte längre för människor som skola 
sköta gårdar.”175 
Sådana överväganden förde istället hän mot utbildning av 

tekniker i mellanställning, i utbildning och kvalifikationer under 
civilingenjörsnivå. I så fall skulle det för Malmös del legat när-
mare tillhands att utveckla det tekniska gymnasiet med någon 
form av påbyggnadsutbildning, en rekommendation som nådde 
utbildningsansvariga i Malmö från Överstyrelsen för de tekniska 
högskolorna. Något stöd för planerna på teknisk högskola i 
Malmö fick man således inte. 

 
Med tillsättningen av universitetsutredningen kom Malmökom-
mitténs arbete i nytt ljus, då tanken på en tredje teknisk högskola 
började få nationell förankring. Samtidigt fanns det ett starkt och 
växande intresse från regionens näringsliv för att få tillgång till 
forskning och utbildning på det ingenjörstekniska området. In-
vändningen från mitten på 50-talet om överdriven akademisering 
av tekniker hade därmed inte samma giltighet. Man sneglade på 
Västsveriges och Mälarregionens näringsliv och konstaterade att 
det ömsesidiga stödet mellan de tekniska högskolorna, inte minst 
den expanderande forskningsverksamheten, och respektive regi-
ons industri gav komparativa fördelar. Närvaron av en teknisk 
högskola gav långsiktigt gynnsamma effekter på rekryteringen till 
industrin: 

”Det visar sig att de studerande under utbildningstiden 
knyter kontakter i den landsända där högskolan är belägen, 
varför tillgången på färdigutbildade yrkesmän relativt sett blir 
god i närheten av utbildningsanstalten. En teknisk högskola i 
södra Sverige skulle därför bidra till en bättre fördelning av 
den högre tekniska arbetskraften i landet. Möjligheten att re-

 
175 1953-02-01 Brev från Henry Brahmer till Inge Erichs (avskrift). Tekniska 
högskolekommittén av år 1946. Stadsfullmäktiges i Malmö kommittéer [22. 
MSA 01271] Stadsarkivet, Malmö. Stadsfullmäktiges i Malmö kommittéer [22. 
MSA 01271] Stadsarkivet, Malmö. Brahmer hade för högskolekommitténs 
räkning tagit kontakt med ett antal aktörer i centrala positioner, för att utröna 
vilket stöd det på den nivån kunde finnas för det uppdrag som kommittén hade 
tilldelats. Gunnar MacDowall, byråchef vid Överstyrelsen för de tekniska hög-
skolorna. 
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krytera civilingenjörer till den skånska industrin skulle här-
igenom avsevärt förbättras.”176 
Om Malmökommitténs arbete varit lågintensivt under en 

följd av år så började nu en större krets representanter för regio-
nala intressen visa sitt engagemang, såsom Malmö stad, den 
skånska industrin representerad av Skånska Ingenjörsklubben 
(SIK) samt Lunds universitet. En brett sammansatt kommitté 
med namnet ”Kommittén för inrättande av en teknisk högskola i 
Sydsverige” tillskapades för att underbygga regionens argumenta-
tion för en teknisk högskola.177 En avgörande impuls för att 
förena dessa krafter till gemensam sak, förefaller ha varit ett be-
sök på Skånska Ingenjörsklubben av rektorn för Kungl. tekniska 
högskolan, Ragnar Woxén, hösten 1956. 178  I en detaljerad 
genomgång av svensk industris konkurrensläge, parad med inter-
nationella utblickar präglade av kalla krigsstämningar, därtill 
kritiska reflektioner kring rekryteringsläget för högre teknisk 
utbildning, målade han upp en bild av ett prekärt läge för ut-
bildning och industri. Situationen hade enligt Woxén skärpts 
p.g.a. en gymnasiereform som resulterat i att andelen utexamine-
rade från reallinjen, den väsentliga rekryteringsbasen för studen-
ter till de tekniska högskolorna, hade minskat. Bilden överens-
stämde väl med de slutsatser som universitetsutredningen var på 
väg emot, nämligen att det fanns en outnyttjad potential bland 
reallinjens studenter, vilka valde att gå vidare till andra utbild-

 
176 1958-10-31 Kansliets arkiv. Protokoll. Större akademiska konsistoriet vid 
Lunds universitet [1958. A2A:15] LUB 
177 Teodor Wintzell, civ. ing., dir. SSA, ordf. i kommittén; Yngve Falkland, civ. 
ing., VD Elektromekano; Sten von Friesen, prof. Fysik LU; Olof Härlin, civ. 
ing., avd. chef Kockums Mekaniska Verkstads AB; Gillis Johansson, fil. kand., 
studerande LU; Krister Kristiansson, doc. Fysik LU; Erik Larsson, prof. Kemi, 
f.d. prof. Organisk kemi och prorektor CTH; Olof Nauclér, civ. ing., VD 
Skånska Ättiksfabriken AB; Harald Nerman, civ. ing., filialchef ASEA; Fredrik 
Nilsson, agronom, prof. och rektor Alnarps lantbruks-, mejeri- och trädgårdsin-
stitut; Per Stenberg, civ. ing., dir. Kockums Mekaniska Verkstads AB, ordf. 
Skånska Ingenjörsklubben; Walter Wredenfors, civ. ing., dir. Skånska Cement 
AB; Axel Laudon, civ. ing., sekr. i kommittén 
178 Nerman (1986:25); Härlin (1987:105) 
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ningar än de tekniska.179 Inför en konkret fråga om en tredje 
teknisk högskola ställde sig Woxén visserligen avvisande, men 
uppmanade dem som likväl önskade driva frågan att sätta sig i 
kontakt med den pågående universitetsutredningen, vilket sked-
de: 

”Rektor Woxén vid KTH rekommenderade vid sitt be-
sök hos klubben den 19-10-56 att Malmö stadsfullmäktiges 
tekniska högskolekommitté uppvaktar den pågående universi-
tetsutredningen med sina synpunkter. Styrelsen har också ta-
git fasta på denna uppmaning och den 18.8. [1958] avsändes 
ett digert konvolut till universitetsutredningen med förslag att 
en teknisk högskola inrättas i Skåne, antingen i Malmö eller 
som teknisk fakultet i Lunds universitet. Förslaget åtföljes av 
en rätt diger statistisk bilaga, varav bl.a. framgår att medan 
procenten realstudenter av folkmängden i det tättbefolkade 
Skåne är ovanligt hög, så är procenten teknologer av realstu-
denter här nästan lägst i landet. En ‘teknisk begåvningsreserv’ 
förefaller därför att finnas här nere, och styrelsen anser att 
den bör tillvaratagas.”180 
Uttrycket ”begåvningsreserv” knöt an till en pågående na-

tionell diskussion och matchade väl universitetsutredningens 
inriktning. Woxéns egen rekommendation till lokalisering luta-
de, när han i sinom tid tog ställning, åt Malmö snarare än Lund. 
Motivet var att stödet från industrin då förväntades bli större, en 
erinran om vilka motiv som dittills hade dominerat utbyggnaden 
av teknisk utbildning. För att återvända till SIK-mötet 1956 så 
medverkade även Sten von Friesen, professor vid Lunds universi-
tet, som så småningom, liksom Woxén, skulle komma att ta aktiv 
del i uppbyggnadsarbetet med LTH. von Friesen förde fram 

 
179  1956-10-19 Anförande av Ragnar Woxén i Skånska ingenjörsklubben. 
Tekniska högskolekommittén av år 1946. Stadsfullmäktiges i Malmö kommit-
téer [22. MSA 01271] Stadsarkivet, Malmö. Även 1956-10-19 Sammanträde 
med Skånska Ingenjörsklubben. Protokoll [Protokoll 1955-1956] Arkiv, Skåns-
ka Ingenjörsklubben. 
Ragnar Woxén, 1905-1994, prof. Mekanisk teknologi KTH, rektor KTH 
1943-64, verkställande ledamot organisationskommittén för LTH 1960-1965, 
generaldirektör vid Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 1964-71 
180 Skånska Ingenjörsklubben . Meddelande nr 45, September - oktober 1957 
[Protokoll 1957-1958] Arkiv, Skånska Ingenjörsklubben 
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synpunkten att högre teknisk utbildning lämpligast organiserades 
som fakultet vid Lunds universitet, om än inte nödvändigtvis 
fysiskt lokaliserad till Lund. Det motiv som von Friesen begag-
nade var de stora likheterna mellan olika utbildningsgrenar vid 
teknisk högskola respektive universitet. 

De uppfattningar som Woxén respektive von Friesen gav ut-
tryck för 1956 skulle komma att åtfölja uppbyggnad och konso-
lidering av LTH under det kommande decenniet och därefter. 
Uppenbarligen var frågan svår att avgöra, också för centrala aktö-
rer i uppbyggnadsarbetet. Woxén skulle 1960 komma att dela 
von Friesens uppfattning om LTH som fakultet inom universite-
tet, för att mot slutet av 1960-talet åter inta den position som 
han gav uttryck för 1956.181 

 
Under de följande tre åren arbetade de regionala intressenterna 
fram ett underlag som blev ett viktigt bidrag till universitets-
utredningens betänkande 1959. Också Lunds universitet, med 
dess rektor Philip Sandblom i spetsen, engagerade sig i utred-
ningsarbetet, naturligt med tanke på att universitetet skulle 
komma att påverkas oavsett utfall.182 De förslag som hade for-
mulerats sammanfattades väl i en artikel i Sydsvenska dagbladet 
hösten 1957. Det handlade för det första om att locka fler real-
studenter i Sydsverige till tekniska utbildningar. Utbyggnad av 
KTH och Chalmers ansågs inte kunna utnyttja det samlade 
”elevmaterialet” eller ”begåvningsreserven” tillräckligt väl. För det 
andra behövde den skånska industrin bättre möjligheter till vida-
reutbildning av sina anställda. Slutligen förväntades en teknisk 
högskola leda till ökad samverkan med regionens industri kring 
forsknings- och utvecklingsprojekt.183 De former för samverkan 
mellan teknisk utbildning och näringsliv som den skånska kom-
mittén målade upp motsvarade väl vad som traditionellt före-

 
181 1960-07-05 LTH 1960-1969. Övr handl rörande Organisationskommittén. 
Anteckningar från organisationskommitténs för teknisk högskola i Lund (OK) 
2:a sammanträde, hållet i Stockholm, [F8:2] LUB. Woxén (1989:93)  
182 Härlin (1987:108f ). Philip Sandblom, 1903-2001, prof. LU, rektor Lunds 
universitet 1957-68. 
183 1957-10-26 Sydsvenska Dagbladet, ”Kamp för en skånsk teknisk högskola” 
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kommit kring teknisk utbildning på olika nivåer. Viktigt, inte 
minst för universitetet, var att undervisande personal och karri-
ärvägar korsade gränserna mellan undervisningsinstitutioner och 
företag. En vanlig ordning vid såväl tekniska läroverk som vid de 
tekniska högskolorna hade dittills varit att civilingenjörer efter en 
tids verksamhet i industrin kunnat återvända till högskolan som 
lärare. Detta karriärmönster minskade i betydelse under de senas-
te decennierna, vilket ledde till en förlust av kontakt mellan tek-
nisk undervisning och industriell praktik. 

 
Breddade utbildningar 
Lunds universitets matematisk-naturvetenskapliga ämnen hade 
ett stort behov av nybyggnation och förstärkning av utrustning. 
Upprustning av landets lärosäten hade skett under 1940- och 50-
talet, men universitetsledningen i Lund menade att det alltjämt 
fanns stora investeringsbehov. Framförallt var det för de fysiska 
och kemiska institutionerna som det uppenbarade sig möjlighe-
ter att ansluta universitetets upprustningsbehov till uppbyggna-
den av en teknisk högskola. Universitetets intresse hade flera 
bottnar, men samordning kring infrastruktur och utrustning var 
ett framträdande motiv, liksom mer innehållsliga och ämnesmäs-
siga aspekter: 

”Intresset för högre teknisk utbildning i södra Sverige 
beror för universitetets del bland annat på insikten att ett ut-
byte mellan tekniska institutioner och besläktade universitets-
institutioner för bägge parter berikar och stimulerar forskning 
och undervisning på ett värdefullt sätt. I jämförelse med lan-
dets andra akademiska lärosäten har Lunds universitet genom 
sitt läge betydligt sämre möjligheter till sådant utbyte. I våra 
dagar är de tekniska och de naturvetenskapliga ämnena star-
kare beroende av varandra än tidigare. Tekniska ämnen har i 
allt högre grad blivit inriktade på grundforskning medan 
samtidigt besläktade universitetsämnen blivit mera tekniskt 
orienterade. Det ligger helt i linje med utvecklingen att man 
på olika sätt bör söka minska klyftan mellan högre teknisk 
och akademisk forskning och utbildning. Av denna anledning 
är universitetet i Lund starkt intresserat att medverka vid till-
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komsten av en teknisk forsknings- och utbildningscentral i 
dess närhet.”184 
Av universitetets resonemang kan man dra slutsatsen att ve-

tenskapsideologiskt formulerade motiv för samordning mellan 
teknik och naturvetenskap hade stor betydelse för universitetet, 
med all sannolikhet större än för den tekniska högskolan, om nu 
en sådan jämförelse låter sig göras. Naturvetenskapernas ställning 
var givetvis något som bara kunde göras till föremål för själva 
universitetets prioritering. I den tid, slutet på 1950-talet, som vi 
här rör oss i fanns det knappast några fora för att föra, än mindre 
avgöra, diskussioner om prioriteringar över fakultetsgränser. Med 
1960- och 70-talets ökade formella samordning av teknik och 
naturvetenskap skulle det förhållandet ändras, men utsikterna till 
framgång påverkades även senare av djupt rotade skillnader mel-
lan utbildnings- och forskningsområden. 

Universitetet hävdade också att man skulle kunna erbjuda 
teknologstudenterna en värdefull akademisk miljö. En teknisk 
högskola kunde bidra till en breddning av de samlade utbild-
ningsmöjligheterna i Lund.185 Utöver det kommittéarbete som 
fokuserade på högre teknisk utbildning, pågick också utredning-
ar om en handelshögskola förlagd till Lund. Samordningseffekter 
mellan en teknisk högskola eller fakultet, en handelshögskola och 
övriga universitetet kunde bli stora. I frågan om en eventuell 
handelshögskola hävdade universitetet en linje som de etablerade 
universiteten återkommit till under det gångna halvseklets ut-
byggnad: 

”Den isolerade miljön vid en jämförelsevis liten högsko-
la kan lätt leda till en trångt facklig inställning och bristande 
intresse för politiska och sociala förhållanden. Genom kon-
takten med studenter av annan studieinriktning och genom 
studentaftnar och andra möjligheter, som en studentkår av 
Lunds studentkårs storlek erbjuder, skulle allmänorientering-

 
184 1958-10-31 Kansliets arkiv. Protokoll. Större akademiska konsistoriet vid 
Lunds universitet [1958. A2A:15] LUB. Även Tekniska högskolekommittén av 
år 1946. Stadsfullmäktiges i Malmö kommittéer [22. MSA 01271] Stadsarki-
vet, Malmö 
185 Nerman (1986:26); Härlin (1987:108f ) 
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en i hög grad befrämjas hos handelshögskolans studenter till 
stor gagn för deras framtida verksamhet.” 
Tankegången var i citatet visserligen inriktad på frågan om 

en handelshögskola men motsvarande kunde lika väl ha yttrats 
om en teknisk högskola. För universitetets del sågs ekonom- och 
civilingenjörsutbildningarna i ett sammanhang och som ett led i 
utvecklingen av det samlade utbildningsutbudet i Lund. Detta 
pekade även hän mot vad som ett decennium senare blev ett 
inslag i uppbyggnaden av Linköpings tekniska högskola (LiTH), 
nämligen kombinationen av tekniska och ekonomiska ämnen. 

”Det är av stor vikt, att handelshögskolan även får nära 
kontakt med en blivande teknisk högskola för södra Sverige. 
Behovet av arbetskraft med kombinerad teknisk och ekono-
misk utbildning framträder allt mera, och frågan om hur en 
sådan kombinerad utbildning skall möjliggöras bör upptagas 
till allavarligt [sic] övervägande. Den kombinerade utbild-
ningen bör [...] bestå av antingen civilingenjörsutbildning 
med kompletterande ekonomisk utbildning eller möjligen ci-
vilekonomutbildning med kompletterande utbildning i tek-
nologi.” 186 
I Linköping ledde denna uppfattning till inrättandet av ut-

bildningslinjen ”Industriell ekonomi”. KTH:s rektor Ragnar 
Woxén, som skulle komma att få uppdraget att leda uppbyggna-
den av LTH och som så småningom även i högsta grad var enga-
gerad i planeringen av LiTH, välkomnade kombinationen av 
ekonomi och teknik, och såg denna som ett framsteg mot en 
bredare, mer samhällsvetenskapligt kunnig teknikertyp. Några 
månader innan han tog sig an uppgiften att leda arbetet med att 
bygga upp Lunds tekniska högskola uttryckte han förhoppning-
en om en ny ingenjörstyp med bredare utbildningsmässig bak-
grund: 

”Kan då inte teknikern – eller låt oss säga den tekniska 
fakulteten – bli icke den felande länken, utan den förenande 
länken mellan ren vetenskap och humaniora? Kan icke en 
teknisk fakultet dels komma att berika de båda andra till sy-

 
186 Båda citaten: 1958-10-31 Kansliets arkiv. Protokoll. Större akademiska 
konsistoriet vid Lunds universitet [1958. A2A:15] LUB 
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nes skilda huvudområdena, dels också själv i hög grad bli be-
rikad från dem?”187 
Att Ragnar Woxén 1960, inför uppbyggnaden av Lunds 

tekniska högskola, reflekterade över ingenjörsutbildningarnas 
ställning i samhället var i linje med uppfattningar som han ut-
tryckt redan ett drygt decennium tidigare, i samband med Svens-
ka Teknologföreningens årsmöte 1947. Han hade då talat om 
risken för teknologernas förflackning och fackidioti. Woxéns 
syfte var att mana till ökat samhällsengagemang från ingenjörer-
nas sida, något som enligt hans uppfattning försvårades av deras 
brist på perspektiv utanför det omedelbart tekniska. Hans kritis-
ka funderingar 1947 bottnade i sin tur i en debatt inom en bred 
krets intressenter kring civilingenjörsutbildningarna.188 

Ragnar Woxéns uppfattning i detta skede var att den enda 
framkomliga vägen för att åstadkomma en fungerande civilin-
genjörsutbildning var att organisera denna som en teknisk fakul-
tet inom Lunds universitet. Woxén gjorde sig därmed till tolk 
och talesman för en syn på ingenjörsutbildningarna som tonade 
ned skillnaden mellan universitetsutbildning och civilingenjörs-
utbildning. Detta behöver inte uppfattas som blott en anpass-
ning till stundens krav på flexibilitet i expansionsfasen. Den 
torde ha varit väl förankrad, inte minst i näringslivets krav på 
bredare kompetens hos ingenjörerna, sådana de under lång tid 
kommit till uttryck t.ex. i Överstyrelsens för de tekniska högsko-
lorna diskussioner.189 

Kommittén för teknisk högskola kom fram till motsvarande 
slutsatser. Den menade att såväl praktiska som principiella förut-
sättningar pekade i riktning mot en hög grad av samverkan och 
rentav integration mellan utbildningarna vid universitet respekti-
ve teknisk högskola. Syftet skulle vara att undvika ”fackisolering” 
och att öka umgänget mellan utbildningarna.190 

 
187 1960-03-26 Ragnar Woxén i Dagens Nyheter. Rubrik: ”En teknisk Lundafa-
kultet” 
188 Richardson (1987:79ff & 92f ) 
189 1952-12-09 Kungl. Överstyrelsen för de tekniska högskolorna. Pleniären-
den. Föredragningslista [AI:2] RA 
190 1958-10-31 Större akad. konsistoriet vid LU. Kansliets arkiv. Protokoll 
[1958. A2A:15] LUB 
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Lunds studentkår hade måhända inte lika starka lojaliteter mot 
de regionala kommittéerna för handelshögskola respektive tek-
nisk högskola som universitetet och kunde därför framträda med 
än tydligare argument för placering av en teknisk högskola i an-
slutning till eller inom universitetet. Med anslutning dels till de 
vid detta laget alltmer etablerade föreställningarna om en out-
nyttjad rekryteringspotential i regionen, dels till universitetsut-
redningens betänkande Forskningens villkor och behov hävdade 
studentkåren behovet av ökad samverkan mellan olika ämnesom-
råden. Det handlade då inte om en ensidig anpassning av en 
teknisk högskola eller teknisk fakultet, det handlade i lika hög 
grad om att de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna be-
hövde mer influenser i termer av teknisk praktik och omvärlds-
anknytning. Mötet mellan å ena sidan en alltmer ämnesmässigt 
grundläggande och forskningsinriktad teknisk fakultet och, å 
andra sidan, en matematisk-naturvetenskaplig fakultet på väg 
mot större inslag av teknisk praktik uppfattades av studentkåren 
som helt riktigt. Att under sådana yttre villkor hävda en strängare 
ämnesmässig eller organisatorisk integritet uppfattade studentkå-
ren som kontraproduktivt.191 I grunden var studentkårens reso-
nemang således detsamma som motiverade universitetsledningen 
i Lund att engagera sig i lokaliseringen av en teknisk högskola till 
Lund. 

De argument för samverkan, samlokalisering eller relativise-
ring av institutionsgränser som framkom i universitetets och det 
regionala näringslivets inlägg korresponderade väl mot riktning-
en i universitetsutredningens kommande rekommendationer. 
Detta ökade givetvis utsikterna till framgång, och just därigenom 
speglades tidens allmänna forsknings- och utbildningspolitiska 
tendenser. Det fanns förvisso frågor kring vilka Lunds universi-
tet, Malmö stad och Skånska Ingenjörsklubben potentiellt skulle 
kunnat ha skilda uppfattningar, t.ex. placering av institutioner 
och specifika utbildningsmoment, men man vinnlade sig om att 

 
191 1958-11-06 Skrivelse från Lunds Studentkår till Universitetsutredningen 
(U55) Tekniska högskolekommittén av år 1946. Stadsfullmäktiges i Malmö 
kommittéer [22. MSA 01271] Stadsarkivet, Malmö 
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hålla en gemensam linje utåt för att inte minska kraften i argu-
mentationen. Rekommendationen från ”Kommittén för inrät-
tande av en teknisk högskola i Sydsverige” blev att förlägga en 
tredje teknisk högskola till Lund/Malmö, organiserad som tek-
nisk fakultet vid universitetet.192 Däremot tog kommittén inte 
ställning till förläggningsort. Utredningen behandlades av konsi-
storiet vid Lunds universitet hösten 1958 och överlämnades till 
universitetsutredningen. Överensstämmelsen mellan kommitténs 
perspektiv och universitetsutredningens var således god. Möjlig-
heterna att samtidigt kunna förstärka universitetets resurser låg 
väl i linje med utredningens direktiv. De argument för samord-
ning mellan teknik och naturvetenskap som hade kommit till 
uttryck i flera andra sammanhang föreföll att kunna tillgodoses 
bättre än i jämförbara alternativ. 

Frågan om förläggningsort – Lund eller delad Lund/Malmö 
– utföll till förmån för samlad förläggning till Lund. Flera fakto-
rer bidrog till avgörandet. Studieorganisatoriskt kunde civilin-
genjörsutbildningens uppdelning i tillämpade och teoretiska 
moment visserligen medge eller rentav motivera delad förlägg-
ning. I realiteten var dock inte uppdelningen så strikt att den 
uppvägde de problem med kommunikationer och splittrad un-
dervisning som studenterna skulle komma att konfronteras med. 
Kontakterna mellan olika ämnesområden skulle därtill försvåras, 
vilket utredningen i en samlad bedömning framhöll som avgö-
rande för rekommendationen samlad förläggning till Lund.193 

 
Organisation för uppbyggnad 
En central fråga lämnade dock universitetsutredningen oavgjord, 
nämligen den om organisatorisk status för den nya tekniska hög-
skolan. Även om senare utredningar skulle komma att lansera 
hybridlösningar så förelåg i princip två alternativ: LTH som 
fristående teknisk högskola eller som fakultet inom Lunds uni-
versitet. Lösningen på organisationsfrågan kunde möjligen upp-
fattas som implicit given av de diskussioner kring ämneskontak-
ter som förts såväl inom utredningen som i andra sammanhang: 

 
192 SOU (1959:45:264) 
193 SOU (1959:45:245ff ) 
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”Därest den nya organisationen för civilingenjörsutbild-
ning och teknisk forskning skall stanna inom Lunds universi-
tet, talar enligt [universitets]utredningens mening starka skäl 
till förmån för en lösning av det slag den skånska kommittén 
tänkt sig, nämligen att en teknisk fakultet bildas vid universi-
tetet och företrädarna för de med den matematisk-natur-
vetenskapliga fakulteten gemensamma ämnena ingår som le-
damöter av båda fakulteterna. Nu har emellertid universitets-
utredningen [...] ännu icke definitivt tagit ställning till de sto-
ra universitetsorganisatoriska frågorna och sålunda icke heller 
till frågan, huruvida en självständig teknisk högskola bör 
upprättas i Lund eller Lunds universitets uppgifter i stället 
utvidgas till att omfatta jämväl teknisk forskning och under-
visning. Utredningen föreslår nu endast, att civilingenjörsut-
bildningen i Lund provisoriskt igångsättes och att utbild-
nings- och forskningsorganisationens definitiva status avgöres 
senare i samband med ställningstagandet till universitetens 
och högskolornas organisation i stort.”194 
Att universitetsutredningen lämnade frågan om organisato-

risk ställning därhän i sina förslag, kan även tolkas så att den 
uppfattades som relativt underordnad i förhållande till de aspek-
ter av högskoleuppbyggnaden som faktiskt hade behandlats. I 
backspegeln skulle detta kunna uppfattas som ett förbiseende, 
men hängde samman med att ytterligare utredningsarbete åter-
stod. Utredningens uppdrag var inte avslutat med betänkandet 
Universitet och högskolor i 1960-talets samhälle utan en samlad 
bedömning av hela universitetsväsendets organisation förestod. 

 
I uppbyggnadsarbetet behövde flera intressen tillgodoses. Då 
flera aspekter av uppbyggnadsarbetet, t.ex. lärartillgång och lo-
kalfrågor, skulle komma att påverka matematisk-naturveten-
skapliga fakultetens villkor föreslogs att en organisationskommit-
té med hög andel företrädare för denna fakultet skulle leda arbe-
tet. I den del som rörde det praktiska uppbyggnadsarbetet var 
universitetet därmed väl företrätt. Högskolans funktion som 
fakultet, t.ex. i samband med tjänstetillsättningar, krävde en an-
nan viktning av intressen. Anknytning till de äldre tekniska hög-

 
194 SOU (1959:45:265) 
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skolorna och i synnerhet Kungl. tekniska högskolan blev här mer 
markerad som en konsekvens av behovet att tillgodose disciplinä-
ra intressen kring teknisk forskning och utbildning. Den form 
som organisationen fick bör ses i ljuset av vad som tidigare sagts 
om den tekniska forskningens status – att de tekniska högskolor-
nas forskningsuppdrag vid denna tid var under utvidgning. För 
att tillgodose rättsäkerhetsaspekter utökades fakulteten under 
uppbyggnadsskedet med ledamöter från KTH och Chalmers. 

I arbetsfördelningen inom och mellan dessa två instanser, 
organisationskommittén respektive den utvidgade tekniska fakul-
teten, skulle under 1960-talet de åsiktsskillnader bryta igenom 
som organisationsfrågor och den fortsatta utbyggnaden genere-
rade. Utrymmet för de tekniska högskolorna att generellt sett 
definiera sin uppgift, att självständigt förvalta problemformule-
ring, inflöt därmed som en del av LTH:s internorganisatoriska 
processer. Av detta följde en ideologisering av uppbyggnadsarbe-
tet som skulle komma att manifesteras i utdragna diskussioner 
kring organisationsfrågor. 

 
Regeringsbehandling och proposition 
Behandling i regering och efterföljande proposition följde uni-
versitetsutredningens rekommendationer. 195  Perspektivet var 
storskalig planering och ett samlat grepp på hela systemet för 
högre utbildning vilket gjorde att planeringsinstrumenten be-
hövde förbättras. Samtidigt framhölls i propositionen att pro-
gnosunderlaget i flera avseenden var bräckligt, inte minst när det 
gällde framtida ingenjörsbehov. Liksom i universitetsutredning-
ens betänkande betonades mjuka styrmedel, i form av yrkes- och 
studievägledning, framför t.ex. antagningsbegränsningar. Ung-
domskullarnas storlek och rörelse genom utbildningssystemet 
pockade på snara åtgärder med reglering av såväl utbud som 
efterfrågan på utbildnings- och arbetsmarknad. Trots i proposi-
tionen konstaterade brister i planeringsinstrumenten rådde allt-
jämt stor tilltro till möjligheterna att kalibrera utbildningssyste-
met. 

 
195 Regeringsproposition (1960:119) 
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Tyngdpunkten i utbyggnaden skulle ligga på de utbildningar 
som hade begränsad intagning. Tekniska och matematisk-natur-
vetenskapliga utbildningar stod inför kraftig expansion. Under-
visningssektorns och det alltmer forskningsberoende näringslivets 
efterfrågan var starkt styrande. Propositionens förslag till utbygg-
naden av högre teknisk utbildning motsvarade vad Industriför-
bundet och universitetsutredningen hade rekommenderat, sam-
tidigt som det betonades att det handlade om miniminivåer. På 
civilingenjörsutbildningarna skulle antalet platser ökas från unge-
fär 1000 platser 1960, till cirka 1850 nybörjare från och med 
hösten 1965. Av de befintliga institutionerna för civilingenjörs-
utbildning ansågs Chalmers kunna verkställa störst utbyggnad, 
men bedömningen var liksom i universitetsutredningen att det 
krävdes en tredje teknisk högskola för att tillgodose det totala 
utbildningsbehovet. 

Inte heller i fråga om placering av en tredje teknisk högskola 
avvek propositionen från dittills skisserade planer. Flera faktorer 
samverkade till avgörandet att placera den tredje högskolan i 
Lund. Naturvetenskapliga utbildningar avsågs liksom de tekniska 
genomgå kraftig expansion. Samordning kring infrastruktur och 
utrustning var särskilt angelägen i Lund, där den matematisk-
naturvetenskapliga fakultetens utbyggnad hade blivit eftersatt, 
något som framhållits av universitetet.196 Sett utifrån de tekniska 
utbildningarnas innehåll betonades ett ökat inslag av just grund-
läggande naturvetenskap. Samordning med naturvetenskap var 
också motiverad av tidsaspekten, d.v.s. behovet att få den tredje 
tekniska högskolan i drift snarast möjligt. Uppsala-alternativet 
framstod som mindre lämpligt p.g.a. närheten till Stockholm och 
KTH, med i stort sett sammanfallande upptagningsområde. 

Flera bedömningar hade betonat att den föreslagna ökning-
en av utbildningsplatser var att betrakta som en minimilösning, 

 
196 1960-02-13 Kansliets arkiv. Protokoll. Större akademiska konsistoriet vid 
Lunds universitet [1960. A2A:17] LUB. 
Samarbete mellan matematisk-naturvetenskaplig fakultet och en teknisk fakul-
tet/högskola betraktades som så avgörande att det kunde bedömas som tvek-
samt om det överhuvudtaget hade blivit någon LTH om inte denna förutsätt-
ning funnits. UHÄ (1983:13:213) 
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varför utrymme för ytterligare utbyggnad var betydelsefullt. Flex-
ibilitet i den fortsatta utbyggnaden pekade då i riktning mot 
Lund, som hade god tillgång till oexploaterad mark. Näringsli-
vets och sydsvenska kommuners gemensamt manifesterade in-
tresse för högre teknisk utbildning och det faktum att den tredje 
befolkningstätaste regionen dittills saknat sådan, talade till för-
mån för en skånsk lösning. 

Frågan om organisatorisk status för högskolan i Lund, dess 
formella plats i utbildningssystemet, lämnades olöst. I utred-
ningsarbetet hade alternativet fakultet inom universitetet varit i 
omlopp, med motivet att kontakter och ämneskonstruktioner 
över fakultetsgränser skulle ge den nya högskolan fördelar. När 
nu propositionen inte bekräftade den linjen var det i alla fall 
avsikten att frågan skulle avgöras inom högst två år från högsko-
lans start 1961. 197  Definitivt beslut kring organisationsform 
skulle emellertid komma att dröja till mitten på 1960-talet. 

Att utbildningsexpansionen inte var en fråga enbart eller 
främst om enskilda institutioners utformning utan skulle komma 
att påverka universitets- och högskolesystemet som helhet, var 
uppenbart och ingick i förutsättningarna redan tidigare. Det 
skulle dröja ytterligare fyra år innan universitetsutredningen 
levererade det betänkande kring generella organisationsfrågor 
som behövdes som underlag för beslut om LTH:s status. Med de 
stora förändringar och den kraftiga ökning av antal utbildnings-
platser som skedde under perioden, bl.a. som en konsekvens av 
universitetsutredningens övriga rekommendationer, måste detta 
uppfattas som en lång tid. För berörda institutioner, i synnerhet 
för Lunds tekniska högskola, var det alldeles uppenbart en besvä-
rande tidsutdräkt. Det innebar också att provisoriska lösningar 
hann befästas mer än vad som ursprungligen avsetts. 

 
Principskiften kring högre teknisk utbildning 

 
Med beslutet att placera högre teknisk utbildning i anslutning till 
ett universitet hade ett ideologiskt och symboliskt avsteg gjorts 

 
197 Regeringsproposition (1960:119:183) 
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från den praxis som dittills gällt vid etablering av teknisk utbild-
ning. Det offentliga, statliga inflytandet hade fått en helt annan 
dignitet än dittills. Såväl de tekniska högskolorna, KTH och 
Chalmers, som annan teknisk utbildning hade i hög grad tagit 
form med utgångspunkt i det regionala näringslivets behov. Uni-
versitetsstäderna Uppsala och Lund hade dittills aldrig kommit 
ifråga, då tekniska utbildningar mer kunde betraktas i samman-
hang med industrialisering och industripolitik än med den högre 
utbildningen.198 Det lokala näringslivets engagemang i plane-
ringen för LTH markerade förvisso kontinuitet med hur tekniska 
utbildningar dittills kommit till stånd. Placeringen av högre tek-
nisk utbildning i Lund signalerade emellertid en ny utbildnings- 
och näringspolitiskt motiverad betoning på teoretiskt innehåll i 
civilingenjörsutbildningarna, liksom det växande behovet av 
närhet till naturvetenskaplig forskning och utbildning. En bred-
dad och fördjupad offentlig reglering av utbildningsväsendet 
hade beretts ideologiskt i flera decennier. Förhållandena bakom 
tillkomsten av Lunds tekniska högskola signalerade att ett avgö-
rande steg tagits på denna väg. 

Formerna för högre teknisk utbildning uppvisade en hög 
grad av kontinuitet från Tekniska Institutets stadgar 1846 över 
de följande hundra åren. Teknisk utbildning i vidare mening, 
innefattande tekniska högskolor och tekniska läroverk, var en 
angelägenhet vars innehåll och institutionella former fram till 
mitten på 1900-talet hade dikterats av näringslivets behov. I nära 
samverkan mellan näringsliv och undervisningsinstitutioner 
formades en homogen intressegemenskap, en kulturell resurs som 
visade sig ha betydande stabilitet över tiden. Inom denna gemen-
skap formulerades tidigt en uppfattning om vilka utbildnings-
moment som borde betonas, i vilken sekvens teknologstudenter-
na borde inhämta ämneskunskaper och vilken roll som den ny-
utexaminerade civilingenjören förväntades inta i förvärvslivet. 
Tonvikt på grundläggande matematik och naturvetenskap i Tek-
niska Institutets, senare Kungl. tekniska högskolans, utbildningar 
var en respons på ökad specialisering och ökat kunskapsinnehåll i 

 
198 Lindqvist (1991:4) 
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industriproduktionen. Senare tillförande av samhällsvetenskapli-
ga utbildningsmoment svarade mot en utvidgad roll för ingenjö-
ren i produktionen. Ingenjörens ställning som specialist, vilken 
hade verkat definierande på 1800-talets ingenjörskår, förändrades 
och därmed även förväntningarna på yrkesrollen. Fram till 1930-
talet bestod mönstret med industri och högskolorna själva som 
huvudsakliga intressenter och aktörer kring civilingenjörsutbild-
ningarna. Tillkomsten av nya utbildningsanstalter och nya ut-
bildningslinjer var i mycket en återspegling av industriell utveck-
ling i respektive regioner. 

Den offentliga regleringen av allt vidare samhällsområden 
fick inom sektorn för högre utbildning ideologisk näring av en 
sedan 1930-talet framväxande uppfattning om kunskapsproduk-
tionens sociala roll. Balansen mellan intressenter kring högre 
teknisk utbildning förändrades när staten genom kontroll över 
resursflöden och tillströmning av studenter vidgade sitt inflytan-
de. Industriutvecklingen ställde också nya krav på forsknings-
verksamhet vid de tekniska högskolorna. Ideologiska och sam-
hällsekonomiska förhållanden samverkade under 1940-talet till 
att statsmakterna sökte ta initiativ på den tekniska forskningens 
och utbildningens område i högre grad än vad som dittills varit 
fallet. Som en konsekvens inordnades de tekniska högskolorna 
gradvis i en gemensam planering med övrig högre utbildning. 
Redan tillkomsten av en gemensam Överstyrelse för KTH och 
Chalmers 1947 visade vägen mot nya prioriteringar. 

Rationaliseringsmål motiverade samordning av de tekniska 
utbildningarna med universitetens naturvetenskapliga fakulteter. 
Detta skedde i olika grad på alla de fyra universitetsorterna. För 
de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna förväntades ett 
närmande till tekniska högskolor tillföra en nyans av nyttotän-
kande till en – som det kunde uppfattas – väl idealistisk kun-
skapssyn. Hänvisningar till amerikanska förhållanden med mind-
re distinkta gränser mellan naturvetenskap och teknik förekom 
som argument för att även i Sverige nedtona gränserna mellan 
ämnes- eller fakultetsområdena. 

För såväl tekniska som naturvetenskapliga fakulteter innebar 
nyordningen avsteg från etablerade organisations- och arbetsfor-
mer. Lunds universitet föreföll väl rustat att utnyttja de nya pla-
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neringsvillkoren. I motivbilden för universitetets engagemang 
förekom såväl ekonomiska som utbildningsideologiska övervä-
ganden. Universitetet hade ett stort investeringsbehov, inte minst 
för utrustning och lokaler inom de områden, kemi och fysik, där 
universitetets institutioner gränsade till tekniska discipliner. Man 
visade också följsamhet mot tidens tendenser när man bejakade 
det naturvetenskapliga områdets nytta av ökad samverkan med 
tekniska utbildningar. Utbildningsideologiskt ansågs naturveten-
skaplig forskning vid Lunds universitet behöva högre grad av 
anknytning till teknisk forskning och utbildning. Övriga univer-
sitetsorter i landet hade runt 1960 tillgång till teknisk forskning 
och utbildning i någon form, i Göteborg och Stockholm med 
tekniska högskolor, i Uppsala visserligen i mindre format. Kon-
kurrens- och balanshänsyn talade för att Lund åtminstone fick 
något av motsvarande. 

Lunds universitets aktiva engagemang var avgörande för att 
inom snäva ekonomiska villkor och tidsramar kunna verkställa 
uppbyggnaden av en tredje teknisk högskola. Universitetet hade 
tillsammans med andra lokala aktörer verkställt utredningar i 
inledningen av den process som ledde fram till beslut och ge-
nomförande. När frågan fördes upp på universitetsutredningens 
bord och planeringen gradvis konkretiserades, övergick initiativet 
till myndigheter och departement, med andra prioriteringar. 
Integrations- och samordningsaspekter, principiella såväl som 
praktiska, fick allt större tyngd i utbildningssystemet som helhet, 
och frågan om lundaorganisationen avgjordes i den andan.199 
Formellt sett hölls visserligen frågan om långsiktig organisation 
för Lunds universitet och Lunds tekniska högskola öppen, men 
att så skedde var inte så mycket en fråga om hänsyn till den loka-
la situationen, än mindre till den lokala opinionen vilken noga 
räknat knappast existerade vid denna tid. Hela utbildningssyste-
met befann sig i snabb förändring och statsmakterna gjorde stora 
ansträngningar för att ta ett samlat, centralt grepp. Att frågan om 
LTH:s ställning inte ansågs angelägen nog för att avgöras redan i 
de utredningar, propositioner och beslut som runt 1960-61 led-

 
199 Hermanns & Teichler (1983:12-14) 



114 

de fram till högskolans tillkomst, visar att en problematik som 
från Lunds horisont skulle komma att överskugga flera decenni-
ers verksamhet, från den nationella planeringens perspektiv blott 
var en detalj, om än med principiella implikationer. Detta är 
något av bakgrunden till de följande kapitlen. 



115 

3. Uppbyggnad av LTH, 1960-1969 
 
 
 
 
 

Expansion och pluralism 
 

Med 1955 års universitetsutredning och efterföljande politiska 
beslut hade en reformering av det svenska utbildningsväsendet 
inletts, med motsvarighet i flera jämförbara västliga industrilän-
der. Studenttillströmningen hade sedan 1940-talet vida överträf-
fat prognoser och avmattning var inte i sikte. Med vidgad rekry-
teringsbas och ökat studentantal förändrades studentpopulatio-
nens sammansättning. Nya kategorier studenter med andra erfa-
renheter och krav på utbildningsorganisationen fick tillträde till 
högre utbildning. Detta i sin tur ställde nya krav på organisation, 
personal och infrastruktur. Politiska reformmål och ökad efter-
frågan på högre utbildning förändrade utbildningsorganisatio-
nens uppdrag i samhället. Spänningar inom utbildningssystemet 
ledde till intensiva diskussioner kring utbildningarnas form och 
innehåll, vilket fick en slags kulmen med studentoroligheter i 
flera länder under några år i slutet på 1960- och början på 1970-
talet. Demografiska förändringar och förbättrad levnadsstandard 
bildade, som Göran Blomqvist påpekat, bakgrund till proteströ-
relserna. Från en till synes trygg utsiktspunkt, mitt i efterkrigs-
boomen och med avstånd till katastroferna under seklets första 
hälft, gavs förutsättningar för uppbrott från traditionella värde-
ringar, i synnerhet inom universitetsvärlden.200 

Eftergift eller konfrontation i mötet mellan politik och aka-
demi skilde mellan olika länder och utbildningssystem, också 
mellan institutioner. Protestvågen ebbade förvisso ut men efter-
lämnade ett i många avseenden reformerat utbildningssystem, 
bl.a. en omförhandlad balans mellan olika yrkeskategorier inom 
universiteten, en utveckling med internationella motsvarighe-

 
200 Blomqvist (1998) 
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ter.201 I Sverige genomfördes s.k. försöksverksamhet med nya 
samarbetsformer, ”FNYS”, med ökad medverkan av studenter 
och anställda.202 Taktiken kunde uppfattas som en kompromiss 
och ett försök att desarmera spänningar, men med begränsade 
praktiska konsekvenser. Olof Ruin har påpekat som ett speciellt 
drag i svensk politik att söka involvera oppositionella krafter i 
beslutsprocessen.203 Att göra studenterna delaktiga i den högre 
utbildningens styrning kan kanske tolkas i den andan. Vid LTH 
och övriga tekniska högskolor fanns det de som menade att stu-
denternas medverkan i interna utredningar och diskussioner 
redan var av en sådan kvalitet och omfattning att nationella initi-
ativ inte tillförde något av värde.204 Detta vare en uppfattning 
som väl framförallt framfördes av lärare – att döma av studenter-
nas engagemang och uttryck i andra sammanhang, utanför sam-
manträdesrummen, var meningarna säkert delade. 

Externa aktörer fick ökat inflytande, bl.a. genom representa-
tion i universitetens styrande organ. I flertalet industriländer 
ökade statsmakternas reglering av institutionerna för högre ut-
bildning. Allt sammantaget omfördelades makt inom utbild-
ningssystemet, med motstrategier från de grupper som ansåg sig 
ha förlorat i inflytande. I vilken riktning gick då denna omför-
delning? Internationellt var den dominerande trenden ökad cent-
ralisering till nationell nivå.205 Samtidigt blev maktfördelningen 
mer diffus och svåröverblickbar inom utbildningssystemet. Olika 
personalkategorier inom universiteten ställdes mot varandra. Ett 
äldre system med professorer och fakulteter som självklart nav i 
verksamheten, ersattes av en mer förhandlad maktdelning. Nya 

 
201 Daalder (1982); Halsey (1992) 
202 1968-11-13 Sektionen för arkitektur. Sektionsprotokoll [1968-1969. A1:3] 
Arkiv, A-huset, LTH, LU; 1970-05-22 Sektionen för teknisk fysik. Protokoll 
[A1:2] Juridiska enheten, LU; 1970-12-18 och 21 Protokoll. Styrelsen för 
Kemicentrum [1970. A1A:3] Administrativa enheten, KC, LTH, LU; 1971-11-
10 Förvaltningen 1964-1977. Protokoll. Tekniska fakulteten vid Lunds univer-
sitet [1971. A9AA:2] LUB 
203 Ruin (1982:338ff ) 
204 1972-01-24 Sektionen för maskinteknik. Sektionsprotokoll [1969-1973. 
A1:1] Adm. enh., M-huset, LTH, LU 
205 Teichler (1988:20-21) 
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strukturer lades till existerande, ofta med bristande integration 
mellan nytt och gammalt. Relationen mellan forskning och un-
dervisning förändrades. Prioritering av utbildningsuppdraget led-
de i praktiken till nedtoning av forskningsuppdraget. För vissa 
kategorier lärare och forskare innebar detta i sin tur förändrade 
och möjligen osäkrare karriärvägar inom utbildningssystemet.206 
Taget tillsammans med höjd reformtakt ledde det till en utbredd 
osäkerhet kring utbildningssystemets utveckling och aktörernas 
roller i processen.207 

Utbildningssystemen utvecklades mot ökad pluralism och 
diversifiering. Ambitionen att förbättra utbildningsmöjligheterna 
inte bara för vissa ålderssegment – de från läroverk eller gymnasi-
er nyutexaminerade – utan också i form av livslångt lärande, 
signalerade en rörelse bort från det homogena elituniversitetet. 
Allt senare utbildningsval, ökade övergångsmöjligheter och kom-
pensatoriska åtgärder för att hantera skillnader i förkunskaper 
och studietakt ledde till större spridning inom studentkollektivet. 
Vilka institutionella uttryck en ökad heterogenitet inom den 
högre utbildningen tog sig, varierade från land till land.208 I Sve-
rige gick man långt i ambitionen att hantera floran av motstridi-
ga krav och intressen inom ett enhetligt utbildningssystem. In-
ternationellt var det vanligare med stratifiering och diversifiering 
mellan institutioner som strategi för att hantera alltmer hetero-
gena krav. 

Utifrån samhällsekonomiska motiv lades åtskillig vikt vid att 
söka styra över studenter från generella teoretiska utbildningar 
till mer yrkesinriktade. Teknik och tillämpad vetenskap var enligt 
etablerad doktrin den grund på vilken välstånd byggdes, vilket 
ställde krav på generell utbildningsnivå men också, uppfattades 
det, på koncentration på vissa kunskapsområden. Universiteten 
blev också allt viktigare som politiska verktyg för samhällsrefor-
mer utöver rent utbildningsrelaterade.209 Åtskilliga var de pro-
blem som skulle lösas genom forskning och höjd utbildningsni-

 
206 Neave & Rhoades (1987:225-6 och 237-40); Eurich (1981:121ff ) 
207 Neave & Rhoades (1987:211-2) 
208 Teichler (1988:31ff ); Bargh, Scott & Smith (1996:14-15) 
209 Bargh, Scott & Smith (1996:14-15) 
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vå, en utveckling som skapade rader av motstridiga förväntningar 
på utbildningssystemet. Krav på ökad effektivitet under intryck 
av den ökade tillströmningen ledde till allt större utbildningsen-
heter med utbildning ibland i närmast industriell skala fjärran 
från den relativt täta kontakt mellan lärare och studenter som 
kännetecknat det äldre universitetet.210 När utbildningssystemen 
längre fram under 1960-talet råkade i kris berodde det till väsent-
lig del på att institutionella strukturer inte utvecklats i fas med 
studenttillströmningen. Uppdämda reformkrav skulle på kort tid 
– alltför kort tid för att kunna absorberas av institutioner och 
system – realiseras i konkurrens med andra verksamheter och 
samhällssektorer.211 

 
Fokus på undervisningens behov medförde en förändrad balans 
mellan universitetens och högskolornas två huvuduppgifter – 
undervisning och forskning. Ett uttryck för detta var tillkomsten 
av universitetsfilialerna, utan fasta forskningsresurser. Med fokus 
på grundutbildningens expansion och behov följde att allmänna 
organisationsfrågor kom att inta en central roll i den politiska 
och administrativa styrningen.212 Central styrning ökade, inte 
minst genom universitetsreformen 1964, en fortsättning på den 
utveckling som hade inletts genom riksdagsbesluten 1960 och 
som bl.a. innebar att administrativa resurser förstärktes, lokalt 
såväl som centralt – en faktisk omständighet bakom klagomålen 
på tilltagande byråkratisering.213 På nationell nivå tillkom uni-
versitetskanslersämbetet (UKÄ) vilket fick en utvidgad plane-
ringsroll jämfört med den tidigare universitetskanslern.214 Till-
komsten av UKÄ och dess roll i systemet var ett utslag av en i 
Sverige vid denna tid generellt höjd ambition inom offentlig 
administration.215 Kanslern hade tidigare utsetts av lärosätena 
och fungerat som dessas talesman gentemot statsmakterna, men 

 
210 Rothblatt (1997:38-43) 
211 OECD (1983:74); OECD (1987:8-9) 
212 Premfors (1986:20) 
213 Premfors (1984) 
214 SOU (1963:9:357-368) 
215 Ruin (1991:48ff ) 
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skulle efter reformen 1964 utses av regeringen. Tack vare en hög 
grad av självständighet kom UKÄ att få en viktig roll i den fort-
satta utformningen av högre utbildning i Sverige. 

För de tekniska högskolorna medförde tillkomsten av UKÄ 
att Överstyrelsen för de tekniska högskolorna, sedan drygt två 
decennier nationellt samordnande organ för de tekniska högsko-
lorna, upphörde. Nyordningen var en markering av att de tek-
niska högskolorna var på väg att inordnas i ett alltmer enhetligt 
utbildningssystem. I strävan att genom samverkan mellan ut-
bildningsenheter effektivisera resursutnyttjande var relationen 
mellan naturvetenskapliga och tekniska enheter av särskilt intres-
se. Utöver ekonomiska och praktiska skäl gavs även principiella 
motiv för samordning mellan teknik och naturvetenskap. I linje 
med ambitionerna alltsedan 1940-talet, att göra de naturveten-
skapliga utbildningarna mer produktions- och näringslivsoriente-
rade, noterade statsrådet i proposition 1963 flera då aktuella 
initiativ i samma riktning: 

”Det är tydligt, att det mot slutet av 1960-talet kommer 
att bli lättare för olika grupper av arbetsgivare att anställa na-
turvetenskapligt skolad personal än att finna tekniskt utbil-
dad arbetskraft. Med hänsyn härtill synes det förutseende att 
mer än hittills ge utbildningen vid matematisk-natur-
vetenskapliga fakulteterna en inriktning som underlättar 
verksamhet i näringsliv och förvaltning. Det experiment som 
startat i Uppsala med civilingenjörsutbildning inom den ma-
tematisk-naturvetenskapliga fakulteten samt den överbrygg-
ning av gränserna mellan teknik och naturvetenskap, som 
påbörjats i Göteborg och Lund och planeras i Stockholm, är 
exempel på en utveckling, som synes böra fullföljas och på-
skyndas.”216 
Relationen mellan naturvetenskapliga och tekniska utbild-

ningsinstitutioner var således under omgestaltning. Utbildnings-
institutionerna underordnades en alltmer genomgripande plane-
ringsideologi. I linje med avlänkningsambitionen kunde naturve-
tenskapliga utbildningar uppfattas som rekryteringsbas för tekni-

 
216 Regeringsproposition (1963:172:49) 
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ker.217 Efterfrågan på naturvetare förväntades öka, inte endast 
inom näringslivet utan också inom andra sektorer, i synnerhet 
undervisningen på alla nivåer. Med betoning på näringslivets 
behov skulle undervisningssektorn på några års sikt riskera att bli 
underförsörjd på arbetskraft.218 

Sammanlänkningen av ett universitets naturvetenskapliga 
utbildningar med en teknisk högskola eller teknisk fakultet, så 
som situationen var på väg att utvecklas i Lund, uppfattades som 
en möjlig väg att öka rekryteringen till tekniska utbildningar. Att 
man från de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna såg 
saken annorlunda säger sig självt. Överstyrelsen för de tekniska 
högskolorna, sitt särskilda ansvar för civilingenjörsutbildningarna 
till trots, såg risken för obalanser och menade även den att sys-
tematisk rekrytering av civilingenjörer ur naturvetarnas led riske-
rade att ge underskott i andra sektorer, exempelvis inom under-
visningsyrkena. 219  Att konkurrens om studenter och avlänk-
ningsambitioner avspeglades också i den lokala diskussionen i 
början av 1960-talet måste uppfattas som en komplicerande 
omständighet i strävan till integration och samarbete mellan de 
tekniska respektive naturvetenskapliga fakulteterna. 

 
Att bygga en teknisk högskola 

 
Utredningar och beslut om utbyggnad av den högre utbildning-
en hade från mitten av 1950-talet skett under intryck av motsva-
rande utveckling i övriga industriländer efter andra världskriget. 
Reformarbetet genomfördes under återkommande uttryck för 
brådska. Uppbyggnaden av Lunds tekniska högskola verkställdes 
i en anda av högt ställda ambitioner. Samtidigt medförde 1960-

 
217 1961-04-17 LTH 1960-1969. Övr handl rörande KC. Gemensam skrivelse 
från Skånes Handelskammare, Lunds universitet och Skånska Ingenjörsklubben 
till Organisationskommittén för LTH [F9:4] LUB 
218 1961-04-11 LTH 1960-1969. Övr handl rörande KC. Särskilt yttrande från 
Erik Larsson ang. kemiteknisk vidareutbildning av universitetskemister [F9:4] 
[F10:1] LUB. Erik Larsson, prof. Kemi LU, f.d. prof. organisk kemi CTH samt 
f.d. prorektor CTH 
219 1962-02-08 Kungl. Överstyrelsen för de tekniska högskolorna. Pleniären-
den. Föredragningslista [AI:7] RA 
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talets fortsatta expansion att planering och prognoser för den 
högre utbildningen kom på skam. Nya initiativ togs och myn-
digheter tillkom i akt och mening att ta kommando över till-
strömningen av studenter, fördelningen av resurser och personal 
på olika utbildningsområden. 

De tekniska högskolorna hade dittills haft en relativ själv-
ständighet i förhållande till övrig högre utbildning, men det 
förhållandet skulle komma att ändras. LTH:s uppbyggnadsfas 
1960-69 skuggades av osäkerhet kring fortsatta planeringsvillkor, 
om den nya högskolan skulle inordnas i Lunds universitet eller få 
ställning som självständig högskola. Flera frågor hölls vilande i 
avvaktan på avgörande av statusfrågan. Samtidigt söktes former 
för att ge LTH en identitet i anslutning till traditionen från 
Kungl. tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola. 
Såväl lärare som studenter vid LTH engagerade sig under de 
första åren starkt i den processen. Den självsyn som då grundla-
des skulle komma att starkt påverka LTH:s utveckling också efter 
uppbyggnadsfasen. 

 
Organisationskommitténs uppdrag och arbete 
Universitetsutredningen 1955 hade i sitt förslag till utbyggnad av 
den högre tekniska utbildningen lämnat frågan om definitiv 
organisationsform för Lunds tekniska högskola öppen och det 
blev även propositionens linje.220 Den organisation som skulle 
starta 1961 var i linje därmed avsedd som en interimistisk lös-
ning, i avvaktan på beslut tänkt att fattas under första halvan av 
1960-talet.221 Om LTH skulle bli teknisk högskola, organisato-
riskt likställd med KTH och Chalmers var en öppen fråga. I det 
förberedande arbetet omtalades högskoleprojektet till och med 
som ”den s.k. tekniska högskolan i Lund”, vilket korrespondera-

 
220 SOU (1959:45); Regeringsproposition (1960:119) 
2211961-04-17 Lunds tekniska högskola 1960-1969. Övriga handlingar rörande 
organisationskommittén. Förslag till stomplan utarbetat av verkställande leda-
moten (Woxén) [F8:1] LUB. 
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de mot den vacklan som kännetecknat processen såväl före som 
under uppbyggnadsarbetet.222 

Att döma av propositionens behandling av frågan om orga-
nisationsform var avsikten att definitivt beslut skulle fattas inom 
två år räknat från starten 1961.223 Att organisationsfrågan inte 
behandlades utförligare i förarbeten och proposition kan för-
modligen tas till intäkt för att den inte uppfattades som särdeles 
brännande i sammanhanget. Att de direkt medverkande i upp-
byggnaden såg frågan från en annan vinkel var givet. Inom den 
lokala organisationen i Lund kunde dröjsmål och flera års oviss-
het uppfattas som ett hot som hängde över uppbyggnadsarbe-
tet.224 

Under uppbyggnadsskedet svarade en organisationskommit-
té för övergripande planering och löpande administration. 
Kommitténs befogenheter gick utanpå de som normalt tillkom 
en högskoleledning, något som hade förutsetts och efterlysts i 
upptakten till dess tillsättning.225 I organisationskommittén in-
gick akademiska företrädare, med viss tyngdpunkt på Lunds uni-
versitet, näringslivsrepresentanter samt representanter för depar-
tement och i uppbyggnaden engagerade statliga verk.226 Hur 
representation och fördelning mellan sakkunskap och företrädare 
för olika intressen skulle gestalta sig i planläggningsskedet var 
föremål för avvägningar. Lundaprofessorn Sten von Friesen me-

 
222 Citat från 1961-01-23 LTH 1960-1969. Övr handl rörande Organisations-
kommittén. Protokoll. A1 [F8:2], [F8:8] LUB 
T.ex. Ragnar Woxén i Dagens Nyheter 1960-03-26, Rubrik: ”En teknisk Lun-
dafakultet” 
1967-04-04 UKÄ. TeB. Handlingar. Ang. högskolornas administrativa organi-
sation [F1:5] RA. TeB 76/67 
223 Regeringsproposition (1960:119:183) 
224 Broberg (1987:134) 
225 1960-02-13 Kansliets arkiv. Protokoll. Större akademiska konsistoriet vid 
Lunds universitet [1960. A2A:17] LUB, §14 
226 Organisationskommittén tillsattes 1960-06-03. Ledamöter: Hjalmar Olson, 
dir., ordf.; Ragnar Woxén, prof. rektor KTH, verkställande ledamot; Sten von 
Friesen, professor, LU; Torsten Gustafson, professor, LU; Axel Laudon, dispo-
nent; Lars Lindmark, avdelningschef; Ragnar af Malmborg, byggnadsråd; Sven 
Moberg, avdelningschef; Nils Gralén, professor, CTH; Åke Pleijel, professor, 
LU; Lars Ingvar, byrådirektör , sekreterare.  
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nade att Lunds universitet borde vara kraftigt representerat då 
man därifrån skulle komma att få ”obekväma sig mycket” inför 
den nya organisationen. Ragnar Woxén, rektor vid KTH sedan 
1943 och verkställande ledamot i organisationskommittén, intog 
motsatt hållning och förordade en starkare representation från de 
tekniska högskolorna.227 Att döma av slutlig fördelning av leda-
möter kan man dra slutsatsen att den linje som von Friesen gav 
uttryck för vann företräde. Den arbetsordningen hade stöd i 
såväl förarbeten som propositionen inför uppbyggnaden av 
LTH.228 Det var en naturlig konsekvens av att tillkomsten av 
Lunds tekniska högskola inte enbart var en fråga om utbyggnad 
av högre teknisk utbildning, utan därtill förväntades bli av avgö-
rande betydelse för utvecklingen av universitetet. Från universite-
tets utgångspunkt, givet bl.a. ett trängande lokalbehov och vissa 
fakultetsgemensamma institutioner, kunde inrättandet av LTH 
uppfattas som en utbyggnad av Lunds universitet. Så fick man 
exempelvis fakultetsgemensamma institutioner för matematik, 
kemi och fysik – en ordning som skulle komma att påverka sena-
re diskussioner kring universitetets och högskolans organisation. 

Ärendehanteringen under uppbyggnadsfasen, under organi-
sationskommitténs och verkställande ledamotens ledning, skedde 
under mer informella former än vad som skulle visa sig möjligt 
när LTH så småningom övergick i fortvarighetstillstånd. Organi-
sationskommitténs och den lokala administrationens improvise-
rade arbetsformer skulle senare bli något av en referensram ut-
ifrån vilken byråkratisering och centralism kunde kritiseras. Ock-
så kontakterna med nationella instanser upplevdes som långt 
smidigare än den byråkrati som många inom universitet och 
högskolor senare skulle komma att beklaga.229 

 
Organisationskommittén tillsatte i sin tur under hösten 1960 ett 
antal subkommittéer, för de fackavdelningar eller sektioner som 

 
227 1960-09-13 Lunds tekniska högskola 1960-1969. Övriga handlingar röran-
de organisationskommittén. Anteckningar från organisationskommitténs för 
teknisk högskola i Lund sammanträde i Stockholm [F8:2] LUB 
228 Regeringsproposition (1960:119:184) 
229 Ingvar (1986b:48) 
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skulle utgöra högskolans grundorganisation. Subkommittéerna 
hade att ta ställning till dels lokala förutsättningar, dels existe-
rande och planerad verksamhet vid de andra tekniska högskolor-
na. Deras arbete skulle utmynna i en detaljerad plan, en s.k. 
stomplan, för uppbyggnaden, ett arbete som avslutades vid hal-
vårsskiftet 1961. Därefter skulle de stå till förfogande för organi-
sationskommitténs fortsatta arbete. I direktiven inför uppbygg-
naden preciserades uppgiften: 

”Det konstaterades att subkommittéernas huvuduppgift 
är att utarbeta läro- och timplaner, avge förslag till lärarbe-
fattningar samt att ta ställning till erforderliga lokalers unge-
färliga storlek och huvudsakliga utrustning. Som princip skall 
härvid gälla att den s.k. tekniska högskolan i Lund icke skall 
göras identiskt lika vare sig med KTH eller CTH utan kvali-
tativt likvärdig. Detta innebär att professur i vissa ämnen kan 
komma att förefinnas endast vid en av de tre högskolorna lik-
som att forskningscentra med olika inriktningar kan uppbyg-
gas. Vid sina avvägningar måste subkommittéerna sålunda 
beakta nuvarande och planerade anordningar vid de två be-
fintliga högskolorna.”230 
Subkommittéerna var sammansatta av industri- respektive 

högskoleföreträdare, vilka skulle tillföra arbetet sakkunskap inom 
fackavdelningarnas eller sektionernas område.231 Ragnar Woxén 

 
230 1961-01-23 Lunds tekniska högskola 1960-1969. Övriga handlingar röran-
de organisationskommittén. Protokoll A1 [F8:2], [F8:8] LUB  
231  Subkommittéerna i den ordning (F-E-M-V-A-K) som fackavdelningar-
na/sektionerna kom i verksamhet: 
Teknisk fysik (F): Ragnar Woxén, sammankallande; Göran Borg, prof. KTH; 
Sten von Friesen, prof. LU; Olle Hedebrant, civ. ing. Sandvikens AB; Nils-
Henrik Lundquist, civ. ing. FOA; Sven Moberg, avd. chef ; Åke Pleijel, prof. 
LU; Nils Svartholm, prof. CTH; Torsten Gustafson, prof. LU 
Elektroteknik (E): Ragnar Woxén, sammankallande; Bertil Agdur, prof. KTH; 
Bertil Bjurel, civ. ing., Kungl. Telestyrelsen; Martin Fehrm, generaldir. FOA; 
Christian Jacobaeus, LM Ericsson; Sven Moberg, avd. chef 
Maskinteknik (M): Ragnar Woxén, sammankallande; Gustav Boestad, prof. 
KTH; Erik Gabrielsson, Nordiska Värme- och Ventilations AB; Ingvar Jung, 
Turbin AB de Laval; Sven Moberg, avd. chef ; Alde Nilsson, ASEA; Per Sten-
berg, Kockums Mekaniska 
Väg- och vattenbyggnad (V): Ragnar Woxén, sammankallande; Erik Dahlberg, 
arkitekt; Harald Ekström, övering.; Mejse Jacobsson, tekn. dr.; Kjell Magnus-
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var ordförande även i subkommittéerna, vilket gav honom avgö-
rande inflytande över planläggning och uppbyggnadsförlopp. 
Kontinuiteten från de tekniska högskolorna, framförallt från 
KTH, kunde tillgodoses genom sådana personella, senare även 
organisatoriska, förhållanden. Samtidigt skulle subkommittéerna 
ha respektive ämnesområdens nationella utveckling för ögonen. 
Med det följde att de tre högskolorna förväntades skilja sig åt i 
strategiska avseenden, en del antydda redan i förarbeten. 

Organisationskommittén hade givetvis som främsta uppgift 
att åstadkomma snabb igångsättning av verksamheten i Lund. 
Någon möjlighet att direkt påverka utveckling och prioriteringar 
vid KTH eller Chalmers fanns inte, det låg utanför organisa-
tionskommitténs mandat. Åtminstone två förhållanden gjorde 
emellertid att organisationskommitténs överväganden likväl 
kunde ha konsekvenser för utvecklingen av hela området för 
högre teknisk utbildning. Dels var politiska överväganden fram-
trädande i kommittéarbetet. Det manifesterades bl.a. genom 
Sven Mobergs, avdelningschef vid Ecklesiastikdepartementet, 
deltagande. Dels var det till stor del samma krets akademiska 
representanter och industriföreträdare som medverkade i såväl 
nationella policyformulerande utredningar som i subkommitté-
arbetet för LTH. De personer som denna väg var direkt engage-
rade i uppbyggnaden av LTH tillhörde i stor utsträckning en 
krets som även var djupt involverade i nationell forsknings-, 
utbildnings- och industripolitik. Sammanlänkning, personellt 
och ideologiskt, mellan LTH-projektet och centrala politikområ-
den gav en tyngd åt frågor som dök upp under uppbyggnaden. 
Målformulering för den nya högskolan skedde i ett kontext som 
gjorde att alla förslag med något mått av principiellt intresse 

 
son, tekn. lic.; Sven Moberg, avd. chef; Anders Wärnfeldt, civ. ing.; Georg 
Wästlund, prof.; David Österberg, prof. 
Arkitektur (A): Ragnar Woxén, sammankallande; Ebbe Borg, länsarkitekt; Erik 
Dahlberg, arkitekt; Gunnar Henriksson, prof.; Mejse Jacobsson, tekn. dr.; Sven 
Moberg, avd. chef ; Ulf Snellman, byggnadsråd 
Kemiteknik (K): Ragnar Woxén, sammankallande; Sven Brohult, prof.; Karl-
Evert Flinck, dir.; Sture Fronaeus, prof.; Nils Gralén, prof. CTH; Erik Larsson, 
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Ulfsparre, dir. 
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lades fram med blicken på hur detta kunde tolkas eller tillämpas i 
utbildningssystemet i övrigt. 

Formuleringen att de tekniska högskolorna skulle vara ”lik-
värdiga men därför icke identiska” återkom i flera samman-
hang.232 Uttrycket har refererats i åtskilliga senare sammanhang 
och hade uppenbarligen betydande retorisk tyngd. För den nya 
högskolan uppfattades den som en kvalitetsgaranti. Vilket inne-
håll det skulle fyllas med var däremot inte lika givet. Med nära 
anslutning till förhållanden vid KTH kunde det uppfattas så att 
LTH åtminstone organisatoriskt skulle bli nära nog en kopia av 
föregångaren.233 

När det kom till prioriteringar kring utbildningarnas och 
forskningens innehåll ter sig saken annorlunda. Kretsen av intres-
senter och aktörer vidgades i förhållande till vilka som varit en-
gagerade i diskussioner kring organisationen. Principiella frågor 
med större räckvidd fördes upp på dagordningen. Tidshorisonten 
för t.ex. forskningens inriktning var en helt annan än för relativt 
lätthanterliga organisationsfrågor. Betoning på likheter eller 
skillnader högskolorna emellan har skiftat beroende på aktörer 
och sammanhang. Samtidigt som överensstämmelsen var bety-
dande låg det i den nationella planeringens och resurshushåll-
ningens intresse att åstadkomma viss profilering mellan de tre 
högskolorna. Den ambitionen kom, med utbildningssystemets 
expansion och diversifiering, att ytterligare accentueras. De föl-
jande årens och decenniernas diskussioner om LTH:s inriktning 
och utformning kan uppfattas som en fråga om vad som kunde 
avses med ”likvärdig” och med vilka motiv man eventuellt kunde 
avvika från den norm som traditionen förmedlat till den nya 
tekniska högskolan. Att de tre tekniska högskolorna väl i drift 
inte var identiska var uppenbart, men hur skulle likvärdig status 
bedömas? 

 
Med tillsättningen av organisationskommittén 1960 påbörjades 
den egentliga uppbyggnaden av Lunds tekniska högskola. Sub-

 
232 Citat: Stomplan I (1961:7). Även: Ingvar (1986a:12); Woxén (1986:22); 
Broberg (1987:129); Woxén (1989:92) 
233 Broberg (1987:130) 
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kommittéerna arbetade under Ragnar Woxéns ledning hösten 
och vintern 1960-61 upp underlag för utformningen av de sex 
fackavdelningar eller sektioner som högskolan skulle bestå av. 
Redan tre veckor efter organisationskommitténs tillsättning hade 
Woxén lagt fram detaljerade förslag till läroplaner och tjänster 
vid den nya högskolan.234 Denna snabba hantering var endast 
möjlig genom kommittéarbetets utgångspunkt i förhållandena 
vid Kungl. Tekniska Högskolan, där Woxén varit rektor sedan 
1943. Ragnar Woxén uppmärksammade i slutfasen av subkom-
mittéernas arbete särskilt KTH-representanternas medverkan, 
vilket återigen indikerar kontinuiteten lärosätena emellan.235 

Ett faktum av betydelse för förankring i system och tradi-
tion, t.ex. i termer av ”likvärdig”, var att den krets av personer ur 
vilken den blivande tekniska högskolan kunde rekrytera lärar-
krafter till betydande del var verksamma vid eller utexaminerade 
från KTH. Samtidigt avspeglades i organisationskommitténs 
sammansättning efterkrigstidens nya planeringsförutsättningar 
och vidgade intressekrets. Sven Moberg medverkade i samtliga 
subkommittéers arbete, vilket innebar att insyn och politisk på-
verkansmöjlighet var framträdande i planeringsprocessen. Mo-
berg kan här personifiera en politisk viljeinriktning i högskoleut-
byggnaden, också under den fortsatta planeringen under 1960-
talet, då bl.a. som ordförande i 1963 års universitets- och hög-
skolekommitté.236 Han skulle i ett senare skede även komma att 
sitta som ordförande i 1963 års universitets- och högskolekom-
mitté, som tog vid efter 1955 års universitetsutredning. 

En annan länk till de etablerade tekniska högskolornas tradi-
tion var det förhållandet att Kungl. tekniska högskolans konsi-
storium, utökad med ledamöter från Chalmers och LTH, under 

 
234 1965-09-17 Sydsvenska Dagbladet 
235 1961-04-17 Lunds tekniska högskola 1960-1969. Övriga handlingar röran-
de organisationskommittén. Förslag till stomplan utarbetat av verkställande 
ledamoten (Woxén) [F8:1] LUB 
236 SOU (1965:11); Woxén (1989:94); 2001-04-02 Stig Borglin, muntligt 
meddelande. Borglin, prof. Värme- och kraftteknik LTH 1965-92, dekanus 
tekniska fakulteten 1975-83 Redogörelse bl.a. i Moberg (1972) för de principer 
som underbyggde reformarbetet. 
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de första åren hanterade LTH:s tillsättningsärenden.237 Motivet 
var att tillgodose krav på sakkunskap och rättsäkerhet under en 
inledande period då antalet ordinarie tjänsteinnehavare i Lund 
skulle komma att vara för litet. Under processens gång hade frå-
gan varit aktuell om matematisk-naturvetenskapliga fakulteten i 
Lund skulle kunna fullgöra detta uppdrag i inledningsskedet. 
Emellertid avvisades den lösningen med invändningen att speci-
fika teknikvetenskapliga hänsyn inte skulle komma att bli till-
räckligt representerade, en markering av att rågången mellan 
teknik- och naturvetenskap inte kunde relativiseras hur långt 
som helst. 

Det var, kan man hävda, en skäligen homogen grupp som 
kom att utgöra den första omgången lärare, installerade 1965.238 
Vid 20-årsfirandet 1981 gjorde Bertram Broberg, den först till-
satte professorn vid LTH, reflektionen att de första 28 professo-
rerna i medeltal var födda i februari 1924 och med relativt liten 
statistisk variation kring detta datum.239 De flesta hade sin ut-
bildning vid Kungl. tekniska högskolan och som grupp kan de 
betraktas som en produkt av den kultur som de tekniska högsko-
lorna utgjorde fram till den moderna massutbildningens genom-
brott. Också i andra avseenden skulle den nya högskolans homo-
genitet och intressegemenskap komma att betonas under de föl-
jande åren, som ett sätt att förhålla sig till organisationsdiskus-
sioner och reformer. 

 
Organisationskommitténs och subkommittéernas arbete under 
1960 och -61 ledde fram till publicering av en s.k. stomplan med 

 
237 Stomplan I (1961:5) 
238 Nevander (1986:71) 
239 ORDO 5/1981. Bertram Broberg, ”Med LTH från starten”. Bertram Bro-
berg, prof. Hållfasthetslära LTH 1961-90, dekanus tekniska fakulteten 1965/66  
ORDO startades 1965 och tänktes fungera som TLTH:s motsvarighet till Lunds 
studentkårs Lundagård. Under några år från starten gjorde den också det, med 
huvudsakligen TLTH.anknutet material. I början på 1970-talet blev den peri-
odvis, beroende på redaktion snarare än TLTH-ledning, forum för kritisk sam-
hällsdebatt. Från slutet på 1970-talet kom ORDO istället att huvudsakligen 
ägnas presentation av forskningsprojekt vid LTH, för internt och externt bruk. 
Delsing (1986); ORDO, nr. 4/1986 
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detaljerade anvisningar för tjänstesammansättning, infrastruktur 
och utrustning. De ansvariga betraktade då dessa handlingar som 
så viktiga att sprida till en vidare krets att de även gavs ut på 
tyska och engelska.240 Även under åren efter uppbyggnadsfasen 
refererades i många sammanhang till stomplanerna. Bertram 
Broberg uttryckte dokumentets status i LTH-traditionen: 

”Varenda kvadratmeter, lärartjänst, biträdestjänst, var-
enda travers osv var inprickad i ett tidsschema [...]. Allt fanns 
upptecknat i ett litet häfte, som gick under namnet Stompla-
nen, och som LTH:s lärare vid behov refererade till långt in 
på 70-talet som den odiskutabelt sakrosankta LTH-
likaren.”241 
De sex sektioner som i full verksamhet skulle utgöra den nya 

högskolans grundstruktur tillkom i en ordning som motiverades 
av utrustningsbehov, samarbete med matematisk-naturveten-
skapliga fakulteten och utsikter till viss självförsörjning på un-
dervisande personal i slutfasen av högskolans uppbyggnad. Med 
dessa hänsyn i botten tillkom sektionen för teknisk fysik först. 
Denna civilingenjörsutbildning betraktades alltsedan tillkomsten 
vid KTH 1932 som den mest generalistinriktade, med störst 
betoning på matematik och teoretiska ämnen.242 Utbildningens 
inriktning hade då varit ett svar på industrins ökade behov av 
forskningsinriktad personal. Den generalistkompetens som tek-
nisk fysik-utbildningen tillförde industrin var även av stort värde 
för de mer fackinriktade utbildningarna vid de tekniska högsko-
lorna och i detta sammanhang i synnerhet vid uppbyggnaden av 
LTH.243 

 
Till de överväganden som organisationskommittén hade att göra 
hörde resursutnyttjande och möjligheterna att maximera under-
visning i relation till tillgängliga tjänster. Utbildningarnas form 

 
240 Ingvar (1986b:40). Den första stomplanen skulle komma att följas av ytter-
ligare två, för kemi- respektive livsmedelsteknik, vilka realiserades sist i upp-
byggnaden. 
241 ORDO 5/1981. Bertram Broberg, ”Med LTH från starten”. Bertram Bro-
berg, prof. Hållfasthetslära LTH, dekanus tekniska fakulteteten 1965/66 
242 SOU (1943:34:31); Althin (1970:37f ) 
243 Regeringsproposition (1960:119:172) 
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och innehåll var en central uppgift i organisationskommitténs 
arbete. Ragnar Woxén presenterade tidigt i processen förslag till 
läroplaner som i huvuddrag anslöt till förhållandena vid KTH, 
men anpassade till profileringsbehovet för respektive högskolor. 
Balansen mellan olika utbildningsmoment i civilingenjörsutbild-
ningarna var ett viktigt inslag när läroplaner för den nya högsko-
lan skulle utarbetas. Ragnar Woxén framhöll som vägledande för 
subkommittéernas arbete den ökade betoningen på grundläg-
gande teoretiska moment.244 Med detta markerades fortsättning-
en på civilingenjörsutbildningarnas fortgående generalisering − 
en utveckling som låg i linje med det tidiga 1900-talets tidigare 
beskrivna kompromiss kring utbildningsinnehåll, sedan dess 
formulerat i termer av ”ingenjörsvetenskap”. 

Erfarenheterna från KTH och Chalmers var ett väsentligt 
ingångsvärde för planeringen vid LTH. Avdelningsråd vid KTH 
och subkommittéer i LTH:s uppbyggnadsarbete hade samma typ 
av sammansättning – högskole- och näringslivsföreträdare – och 
hade i respektive sammanhang att göra likartade bedömningar. 
Näringslivets efterfrågan och krav på utbildningarna matchades 
mot högskolans prioriteringar. Vid KTH hade exempelvis ut-
bildningen i kemiteknik utsatts för granskning ett par år tidigare, 
den första genomgripande översynen sedan 1940-43. Industri- 
och högskolerepresentanter vid avdelningsrådet för kemiteknik 
var eniga om att utbildningen behövde reformeras i riktning mot 
större andel generella och naturvetenskapliga moment. Enligt 
avdelningsrådet svarade förslaget mot en internationell trend, 
inspirerad inte minst av amerikanska erfarenheter.245 Motsvaran-
de synpunkter fann resonans i arbetet med att utforma utbild-
ningar och sektioner vid LTH och korresponderade mot de tan-
kar som motiverat placering av LTH i anslutning till Lunds uni-
versitet. Avseende civilingenjörsutbildningarnas innehåll menade 
organisationskommittén således att behovet av specialister inom 
respektive fackområden minskade. I linje därmed lade man större 

 
244 1960-09-12 LTH 1960-1969. Övr handl rörande Organisationskommittén. 
Anteckningar från organisationskommitténs för teknisk högskola i Lund sub-
kommittéers sammanträde i Stockholm [F8:2] LUB 
245 1958-04-23 Lärarkollegiets protokoller [AII:96] Huvudarkiv. KTH 
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betoning på generalistaspekterna i utbildningarna, liksom man 
hade gjort något år tidigare vid KTH.246 

Sven Moberg visade sig genomgående representera en från 
etablerad praxis vid de tekniska högskolorna friare hållning. Han 
talade i subkommittéarbetet bl.a. om att man i reformarbetet 
”glömmer [att] skala av det gamla”. Moberg menade att studen-
terna vid den nya högskolan i högre grad än vid de äldre högsko-
lorna borde kunna bedriva sin utbildning genom egenstudier. 
Detta kontrasterade mot den bundna undervisning som var 
norm vid KTH och Chalmers, om än sedan decennier ifrågasatt. 
Moberg visade också intresse för koordinering av tekniska och 
ekonomiska utbildningar, med bäring, som det kan uppfattas, på 
ekonomiingenjörsutbildning av det slag som senare skulle realise-
ras i Linköping. Denna fråga hade sin upprinnelse och motsva-
righet i diskussioner vid KTH och Ragnar Woxén anslöt sig till 
Mobergs synpunkter. Moberg betonade i det sammanhanget 
också behovet av att frigöra sig från valda delar av organisations- 
och undervisningsformer vid de äldre tekniska högskolorna.247 
Nyanserna i de refererade övervägandena visar att det på den 
politiska nivån fanns flera typer av önskemål om att modifiera 
utformningen av den nya högskolan i förhållande till de äldre 
högskolorna. 

 
Utrustning och byggnader 
En likartad flexibel inställning präglade också övervägandena 
kring den nya högskolans infrastruktur och utrustning. Kungl. 
tekniska högskolan och Chalmers hade vuxit fram organiskt 
genom att nya verksamheter adderats till befintliga. Med möjlig-
het att överblicka helheten från början tog organisationskommit-
tén initiativ till lösningar med samtidigt större enhetlighet och 
flexibilitet än vid KTH och Chalmers.248 Ett nytt inslag i upp-

 
246 Stomplan I (1961:9) 
247 1960-10-25 Lunds tekniska högskola 1960-1969. Övriga handlingar röran-
de organisationskommittén. Anteckningar från sammanträde med organisa-
tionskommitténs för teknisk högskola i Lund subkommitté för avdelning M 
[F8:2] LUB. Även citat från Sven Moberg. 
248 Stomplan I (1961:39); Stomplan II (1963) 
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byggnaden av LTH var också s.k. extern placering, relativt fristå-
ende från övriga utbildningsinstitutioner och stadsbebyggelse. 
De nya universitet, högskolor och universitetsfilialer som tillkom 
under 1960- och 1970-talet kom att bli ytterligare exempel där-
på. 

Universitetets institutionsbyggnader för naturvetenskaper 
hade i Lund alltsedan 1800-talet placerats i ett stråk som sträckte 
sig ut från stadens centrum. LTH placerades i förlängningen på 
detta område, på mark som kommunen ställt till förfogande. 
Idag har verksamheter tillkommit på ömse sidor om LTH och 
infogat den i ett sammanhang som signalerar nya organisations-
villkor exempelvis i termer av utökade externa kontakter, men i 
uppbyggnadsskedet framstod campusområdet som mycket av-
skilt. Motiv för placeringen fann näring i den optimistiska syn på 
civilingenjörsutbildningarnas expansion som kännetecknade hela 
universitetsutredningens arbete. Med tillgång till stora oexploate-
rade landområden, flexibla lösningar i byggandet och växande 
efterfrågan på utbildning, gavs det utrymme för en dubblering av 
den verksamhetsvolym som projekterades runt 1960-61. Samti-
digt förelåg ett arkitektoniskt sammanhang med universitetet. 
Universitetet hade redan under 1940-talet inlett en utbyggnad i 
samma riktning som LTH kom att placeras. Den s.k. Medicinar-
längan hade tillkommit några år tidigare och utgör nu, tillsam-
mans med ytterligare en serie byggnader, en materiell förbindelse 
med det äldre universitetsområdet. Denna utbyggnad hade skett i 
samarbete med samma arkitekt, Klas Anshelm, som fick uppdra-
get att rita den tekniska högskolan.249 Detta samband, uppfattat 
som uttryck för relationen mellan universitet och högskola, note-
rades av iakttagare i den tid då LTH byggdes upp: 

”Rött tegel skall det tydligen vara när det gäller en tek-
nisk högskola. På universitetssidan tycks smaken vara lite mer 
varierad. Detta har dock synbarligen inte vållat några svårare 
problem på den här kanten, ty här går även universitetsinsti-
tutionerna i rött. Detta kan tas som symbolik men behöver 
inte nödvändigtvis betyda något särskilt. 

 
249 Qvarnström (1998)  
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Om symboliken godtas, så svarar den mot den utomor-
dentligt starka tendens till samgående mellan universitetet 
och högskolan som är karakteristisk för den moderna forsk-
nings- och utbildningsstaden Lund. 

Här samsas man [...] inte endast om institutioner utan 
också om professorer och studerande. I själva verket är det 
faktiskt ännu inte klart om högskolan skall förbli en själv-
ständig läroanstalt eller om den skall ingå som en teknisk fa-
kultet i universitetet. I praktiken fungerar högskolan i dag 
både som fri institution och som fakultet.”250 
Vad nu den tekniska högskolans byggnader och deras placer-

ing än signalerade i förhållande till någon tidsanda så uppvisar 
den yttre gestaltningen ett tydligt sammanhang med den utbygg-
nad som redan sedan något decennium genomförts av Lunds 
universitet. Åtskilliga tongivande byggnader i 1940- och 50-talets 
expansion hade ritats av Klas Anshelm. I själva verket uppvisar, 
som konstvetaren Jan Torsten Ahlstrand påpekat, den lundensis-
ka universitetsmiljön ”en historisk och geografisk kontinuitet 
som är enastående i sitt slag och som arkitektonisk helhet 
unik”.251 Samtidigt som denna kontinuitet är tydlig, represente-
rade dock de nya byggnaderna för den tekniska högskolan något 
nytt i den lundensiska miljön, såväl genom skala som genom 
långt driven funktionalism. Jämfört med det successivt utbyggda 
universitetet kunde LTH, enligt någon bedömare, sägas represen-
tera en ”teknokratisk nutidsarkitektur som inte har med känslan 
att göra, som endast följer funktionerna”.252 Plats och arkitektur 
signalerar något av tidens uppfattning och förväntning kring vad 
en institution bör representera. 253  Byggnadernas och LTH-
områdets gestaltning kunde uppfattas som kongenial − effektiv 
och funktionell − utifrån den självuppfattning som LTH höll på 
att utveckla. Platsen, markområdet Pålsjö ängar i utkanten av 
staden Lund, framstod som en ”tabula rasa” för realisering av 
1950-talets utbildnings-, planerings- och tekniksyn. 

 
250 1965-01-24 Svenska Dagbladet. Arne Karsberg 
251 Ahlstrand (1978). Jan Torsten Ahlstrand, museichef Skissernas museum – 
Arkiv för dekorativ konst, Lund 
252 1966-02-06 Dagens Nyheter. Eva v Zweigbergk 
253 Rothblatt (1997:88f ) 
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Huvudprincipen för fördelning av lokaler blev att varje sek-
tion skulle inhysas i en egen byggnad. I de inledande diskussio-
nerna och i Anshelms tidiga skisser placerades byggnaderna rela-
tivt samlade, men med det så småningom tillkomna kravet att 
varje sektion skulle kunna utökas med etthundra procent blev 
placeringen istället gles, med isolerade huskroppar utströdda på 
åkrarna norr om Lund.254 Verksamheter med gemensamt eller 
kompletterande utrustningsbehov placerades i anslutning till 
varandra. Planeringen innefattade även institutioner och avdel-
ningar tillhörande universitetet, i synnerhet för fysik- och kemi-
ämnena. Med detta följde att infrastruktur och utrustning för 
den tekniska högskolan i hög grad även var en angelägenhet för 
universitetet.255 Redan 1960, i yttrande över ett betänkande från 
universitetsutredningen, hade Lunds universitet hävdat sina in-
tressen och uttryckt oro för att dess lokalbehov riskerade att 
komma på undantag.256 Den enhetlighet och generalitet i bygg-
nadernas utformning som följde av övergripande program liksom 
arkitekten Klas Anshelms estetik, har blivit det kanske första som 
slår betraktaren vid ett möte med Lunds tekniska högskola. 
Denna enhetlighet, men samtidigt flexibilitet, har också medver-
kat till att LTH och dess byggnader kunnat anpassas till successi-
va verksamheter, ytterst till nytta för hela universitetets integra-
tion och funktionalitet i senare faser. 

 
Forskningens krav – och undervisningens 
De tekniska högskolornas roll i det nationella forskningslandska-
pet var under utveckling sedan mellankrigstiden. Redan från 
början var dock utbildningsmomentet prioriterat i uppbyggna-
den av LTH, vilket påpekades av Sven Moberg i organisations-
kommitténs arbete.257 Denna hållning kan uppfattas stå i kon-

 
254 Svedberg (1986:108) 
255 Ingvar (1986a); Aurivillius & Wickberg (1986) 
256 1960-02-13 Kansliets arkiv. Protokoll. Större akademiska konsistoriet vid 
Lunds universitet [1960. A2A:17] LUB 
257 1960-10-27 Lunds tekniska högskola 1960-1969. Övriga handlingar röran-
de organisationskommittén. Anteckningar från sammanträde med organisa-
tionskommitténs för teknisk högskola i Lund subkommitté för avdelning E 
[F8:2] LUB 
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trast till förarbeten, där det istället betonades att expansion av 
universitetens utbildningskapacitet inte fick ske på bekostnad av 
forskningsuppdraget. 258  I det forcerade planeringsarbetet var 
även frågan hur tillräckliga lärarkrafter skulle kunna uppbådas. 
Ansatser till att åstadkomma resultat och tjänster genom att ned-
prioritera kvalifikationskrav och nivå på undervisningstjänsterna 
förekom. Ragnar Woxén varnade för utsikten att man höll på att 
åstadkomma en alltför ”epabetonad” högskola, med vilket han 
avsåg att undervisningstjänsterna riskerade att hamna på en för 
låg volym för att ge högskolan status i paritet med övriga teknis-
ka högskolor.259 

Detta kan indikera att politiska och högskolemässiga be-
dömningar skiljde sig åt rörande hur avvägningen mellan forsk-
ning och grundutbildning borde se ut vid LTH. Frågan hade sin 
motsvarighet i generella diskussioner under hela utbildningsex-
pansionen. I planeringen av Kemicentrum några år senare skulle 
den uppfattningen komma att uttryckas i termer av högre grad 
av koppling mellan forskning och undervisning för de tekniska 
högskolornas del, jämfört med universitetets matematisk-
naturvetenskapliga fakultet.260 Frågan uppmärksammades också 
av den tekniska fakultetsberedningen inom UKÄ. Då uppfatta-
des det som ett växande problem att kopplingen mellan forsk-
ning och undervisning hade försvagats.261 Sammantaget ledde 
krav på snabb uppbyggnad till en problematisk balans mellan 
tjänster för undervisning respektive forskning. Utbildningsex-
pansion och krav på många utbildningsplatser per lärartjänst 
hade sitt pris. Skillnader i forskningspotential riskerade att upp-

 
258 SOU (1958:32:41ff ) 
259 1960-08-23 Lunds tekniska högskola 1960-1969. Övriga handlingar röran-
de organisationskommittén. Anteckningar från OK’s petitakommittés 1:a sam-
manträde, hållet i Stockholm [F8:2] LUB 
260 1967-06-21 Lunds tekniska högskola 1960-1969. Övriga handlingar röran-
de Kemicentrum. K-sektionens yttrande (undertecknat Smith) till organisa-
tionskommittén, med anledning av expertgruppens för KC:s organisation för-
slag (1967-05-12) [F9:7] LUB 
261  1966-04-18 UKÄ. Fakultetsberedningen för de tekniska vetenskaperna 
(TeB). Handlingar. PM ang. framtidsplanering för de tekniska högskolorna 
[F1:3] RA. TeB 67/66 
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stå mellan tillämpade och grundläggande ämnen, där de senare 
prioriterades i termer av resurser.262 Konsekvenserna vid LTH 
visade sig bl.a. i ett underskott på lektorstjänster.263 En ovanligt 
hög nivå på professorernas medverkan i grundutbildningen eta-
blerades vid LTH och blev norm långt in på 1990-talet.264 Sam-
tidigt innebar det en brist på handledarresurser för forskarut-
bildning, något som skulle komma att påpekas i slutet på 60-
talet.265 Så uppfattat förefaller den ordning som etablerades vid 
LTH, som en respons på omedelbara krav på snabb uppbyggnad, 
att gå på tvärs mot strategiska ambitioner alltsedan 1940-talet, 
vilka snarare gick ut på att koncentrera professurernas arbete till 
forskning och forskarutbildning.266 

 
Teknologkultur – förmedling av tradition 

 
Vid Kungl. tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola 
hade under årens lopp en kvalificerad studentorganisation vuxit 
fram för studentsociala och –fackliga frågor. I Lund fanns, som 
på andra universitetsorter, studentkår, nationer och en hel rad 
andra sammanslutningar för studenter. Före LTH:s start 1961 
fanns i Lund givetvis inget av organisationer eller sammanslut-
ningar som vände sig till ingenjörsstudenterna just i deras egen-
skap av sådana. I utredningsarbetet var detta ingen framträdande 
fråga, men i den mån den ägnades någon uppmärksamhet förut-
sattes det vanligen att de redan etablerade studentorganisationer-
na i form av studentkår, Akademiska Föreningen och studentna-

 
262 1968-03-19 UKÄ. TeB. Handlingar. Protokoll. Arbetsgruppen för långsiktig 
planering av utbildnings- och forskningsresurser vid de tekniska högskolornas 
V-sektioner [F1:8] RA. TeB 117/68. Jfr. SOU (1958:32:99ff ) om balans mel-
lan tjänstekategorier i grund- resp. forskarutbildning. 
263 1968-02-07 Sektionen för teknisk fysik. Protokoll [A1:1] Juridiska enheten, 
LU 
264 2001-04-17 Rune Kullberg, muntligt meddelande. Rune Kullberg, univ. 
lektor LTH, ordf. i utbildningsnämnder för Elektroteknik, Teknisk fysik och 
Datateknik 
265  1968-10-23 UKÄ. Fakultetsberedningen för de tekniska vetenskaperna 
(TeB). Handlingar. Protokoll URM [F1:9] RA. TeB 158/68 
266 SOU (1943:34:153) och SOU (1942:6:96) 
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tioner också för teknologstudenterna kunde utgöra basen i stu-
dentlivet. Att inget specifikt i förväg planerades för teknologerna 
kunde, utifrån olika perspektiv företrädda i planeringsarbetet, 
betraktas som antingen en avsedd tingens ordning, eller som ett 
förbiseende. 

Nationslivet förväntades, t.ex. enligt Sven Moberg i organi-
sationskommittén, ge teknologstudenterna det mått av ”mänskli-
ga kontakter” som rimligen kunde begäras.267 Motsvarande upp-
fattning hade redan före den egentliga planeringsprocessen ut-
tryckts av universitetsledningen i Lund: 

”Vid en förläggning av högskolan till Lund kan den 
tekniska högskolans studenter på ett naturligt sätt inlemmas i 
Lunds studentkår. De får då använda Akademiska Förening-
ens lokaler och något särskilt kårhus behöver ej byggas för de-
ras räkning. 

Viktigare är emellertid att teknologerna kan utnyttja re-
dan befintliga studentsociala institutioner [...]. 

För att undvika fackisolering inom en studentkår är 
kontakten mellan studenter av olika studieriktningar viktig, 
vilket också talar för en förläggning av den tekniska högsko-
lan till Lund.”268 
Sådana uttryck var ett återkommande tema i argumentatio-

nen för placering av en tredje teknisk högskola i Lund. Vid in-
vigningen av Lunds tekniska högskola hösten 1961 försäkrade 
organisationskommitténs ordförande, Hjalmar Olson, ”de tek-
niska noviserna att de kommit in i ett spännande äventyr. Här i 
Lund har ni [...] alla möjligheter att bli verkliga humanister. Det 
är viktigt även för civilingenjörer så att de inte ensidigt absorbe-
ras av tekniskt och ekonomiskt tänkande.”269 Betraktat enbart 

 
267 1960-10-25 Lunds tekniska högskola 1960-1969. Övriga handlingar röran-
de organisationskommittén. Anteckningar från sammanträde med organisa-
tionskommitténs för teknisk högskola i Lund subkommitté för avdelning M 
[F8:2] LUB 
268 1958-10-31 Kansliets arkiv. Protokoll. Större akademiska konsistoriet vid 
Lunds universitet [1958. A2A:15] LUB 
269 Citat ur Svenska Dagbladet 1961-10-04, sign. ”WERP”. Även refererat i 
1961-10-04 Sydsvenska Dagbladet 
Hjalmar Olson, 1902-1990, dir., ordf. organisationskommittén LTH, ordf. 
Tekniska fakultetsberedningen/UKÄ 
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utifrån den situation i vilket detta uttalades skulle Olsons utta-
lande kunna föras upp på kontot för festretorik, som en reverens 
till Lunds universitet, men betraktat utifrån den diskussion om 
breddning av civilingenjörsutbildningarna som i en rad sam-
manhang hade förts sedan flera decennier, kan det också uppfat-
tas som uttryck för en genuin förhoppning. Emellertid förefaller 
den förhoppning som Hjalmar Olson gjorde sig till tolk för att 
ha stannat just vid allmänna uttalanden. Det samlade intrycket 
blir att medvetenhet om skilda traditioner mellan universitet och 
tekniska högskolor visserligen var hög – på ett plan handlade 
viktiga inslag i högskoleutbyggnaden i hög grad just om att göra 
upp med äldre mönster – men att etablerade föreställningar kring 
civilingenjörsutbildningar och ingenjörskultur trots det inte för-
väntades avsätta några spår i studenternas aktiviteter och organi-
sationer. Möjligen rådde alltför stora förväntningar på att kunna 
skapa något radikalt nytt i högskoleutbyggnaden, när ett mått av 
kontinuitet istället borde ha förutsatts eller förutsetts. Det skulle 
snart visa sig att starka krafter verkade för att till LTH vidareföra 
traditioner från KTH och Chalmers. 

 
En kommitté bestående av fem studenter, två teknologstudenter 
från vardera KTH och Chalmers samt ordföranden i Lunds stu-
dentkår, tillsattes för att förbereda mottagandet av den första 
kullen av ingenjörsstudenter.270 Uppgiften var att se till att det 
fanns en fungerande organisation för de första kullarna teknolo-
ger som skulle påbörja studier vid LTH. Resultatet av student-
kommitténs arbete blev grundandet av Teknologsammanslut-
ningen vid LTH (TLTH). Denna skulle ta hand om de stude-
randesociala uppgifter som annars föll på studentkårerna.271 Det 
markerades visserligen att TLTH, p.g.a. det oklara läget kring 
högskolans framtida ställning, inte skulle ha karaktären av en kår, 

 
270 1961-02-20 Lunds tekniska högskola 1960-1969. Övriga handlingar röran-
de organisationskommittén. Protokoll från organisationskommitténs för teknisk 
högskola i Lund sammanträde [A3A:1+F8:1] LUB.  
271 1999-11-25 Hjalmar Fries, muntligt meddelande. Fries var 1961 kårordfö-
rande vid KTH och en av de två studeranderepresentanterna från KTH i stu-
dentkommittén. 
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men TLTH:s stadgar och den samverkan som senare utvecklades 
mellan TLTH och kårerna vid de tekniska högskolorna gjorde att 
TLTH:s uppdrag, oavsett formaliteter, kunde tolkas mer eller 
mindre brett.272 

Strävan att etablera egna, från universitetet skilda, former för 
teknologstudenternas studiesociala arbete kan förstås utifrån flera 
perspektiv. Studier vid de tekniska högskolorna hade sedan 
1800-talet karakteriserats bl.a. av en hög grad av bunden under-
visning. Samtidigt som denna erfarenhet förenade över sektions- 
och ämnesgränser var det, bortsett från vissa inledande teoretiska 
ämnen, inte mycket som ämnesmässigt framstod som gemen-
samt. Det kan visserligen hävdas att ingenjörsämnena har en 
gemensam teoretisk kärna, men sett till relativt utrymme i re-
spektive fackutbildning framstår denna kärna ändå som begrän-
sad. Avsaknad av en sådan kärna gör det desto mera angeläget att 
söka skapa gemenskap och sammanhållande värden på ett socialt 
plan, samt att avgränsa formerna för det studentsociala gentemot 
övriga studenter. Att man föll tillbaka på traditioner som sedan 
decennier etablerats vid de äldre tekniska högskolorna framstår 
också som följdriktigt, givet studentkommitténs sammansätt-
ning. Lundateknologernas nära kontakter med kollegerna vid 
KTH och Chalmers blev allt tätare under 1960-talet och forma-
liserades i en samarbetsorganisation för de tekniska högskolorna, 
preliminärt kallad ”SOFT”, vilken från 1970 övergick i organisa-
tionen Reftec.273 De första tydliga uttrycken för denna koppling 
till de äldre högskolornas traditioner kom dock inte förrän i 
samband med starten för den andra årskursen, hösten 1962. 

 
Ett integrativt perspektiv på LTH:s ställning i Lund kom även 
till uttryck i fråga om vilka typer av lokaler som ingick i de ur-
sprungliga byggnadsplanerna. Utrymmen för studentsociala 

 
272 1967-09-20 Teknisk Tidskrift, nr. 34. Osign. artikel.  
273 1967-09-19 och 1967-10-19 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Sty. 1967] 
Arkiv, TLTH. 
RefTeC, uttolkad ”Referensgrupp för Teknis och Chalmers”. Från 1971-08-24 
egennamn Reftec. Samarbetsorgan för de tekniska högskolornas studentkårer 
och motsvarande. 
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aktiviteter ingick inte. Istället fick teknologstudenterna under 
åtskilliga år hålla till godo med lokaler som för tillfället stod 
oanvända, även skyddsrum och källarutrymmen.274 Då LTH-
studenterna inte fick rätt att konstituera en egen studentkår fick 
de följaktligen inte heller tillgång till eget kårhus. För fester och 
andra sociala arrangemang gavs de istället, på arkitekten Klas 
Anhelms initiativ, möjlighet att bygga om en lada i utkanten av 
högskoleområdet, invigt 1965 och döpt till Loftet. Iordningstäl-
landet fick stöd av donationer från det skånska näringslivet och 
invigdes vederbörligen av landshövdingen. 275  Anshelm skulle 
några år senare i en intervju klargöra att organisationskommittén 
hade varit väl medveten om att man höll en spartansk nivå på 
utrustningen, men att det när det gällde sociala utrymmen var ett 
avsiktligt val: 

”I den kommitté som arbetare [sic] fram stomplanen för 
LTH, var ju alla medlemmarna före detta teknologer [sic], så 
man var väl medvetna om vilka behov som fanns, men man 
ansåg att högskolan endast skulle innehålla undervisnings och 
kontorslokaler. Fritidslokaler ansåg man att AF skulle stå 
för.”276 
Av såväl ekonomiska som ideologiska motiv var avsikten att 

teknologerna skulle inlemmas i befintlig studentsocial verksam-
het i Lund. Betoning på integration, gemensamma intressen, fora 
och lokaler var också den hållning som Lunds studentkår skulle 
inta såväl i inledningsskedet som under de följande två decenni-

 
274  På exempelvis Kemicentrum inhystes den studentsociala verksamheten 
provisoriskt i skyddsrum: 1967-10-16, 1967-12-04 och 1968-09-02 KCS. 
Protokoll [1967-1969. A1A:1] Adm. enh., KC, LTH, LU. Bristerna uppmärk-
sammade ännu 1997, se LTH (1997:2) för yttrande från utbildningsnämnden 
för Kemiteknik 1997-01-14. 
275 1965-02-12 Arbetet och Skånska Dagbladet, 1965-10-02 Sydsvenska Dagbla-
det, Skånska Dagbladet och Arbetet. Detta var inte första gången regionens 
företag engagerade sig i LTH-studenternas studiesociala villkor. 1963 hade 
exempelvis medel ställts till förfogande för en kuratorstjänst: 1963-02-27 
Skånska Dagbladet. 
276 Citat ORDO Maj 1974. Förhållandet även uppmärksammat i 1961-10-23 
Lundagård. Organ för Lunds Studentkår. Nr. 9. Årg. 42. 
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erna.277 Längre fram, under 1960- och 70-talet, skulle LTH-
studenterna, som en konsekvens av den planeringen tvingas till 
en rad provisorier och omflyttningar mellan lokaler på högsko-
lans område. För teknologstudenterna framställdes denna under-
låtenhet i sin tur ofta nog som njugghet riktad mot teknologerna 
specifikt, vilket i sin tur spädde på känslan av att inte vara väl-
komna till universitetsstaden Lund. Betraktat i efterhand fram-
står detta som ett av flera sätt genom vilka principiella och prak-
tiska nationella planeringsförutsättningar bidrog till att hälla grus 
i det lokala maskineriet. Med en annan syn på förhållandet mel-
lan teknisk högskola och universitet hade tolkningsriktningen 
kunnat te sig annorlunda, inte minst i ett senare skede under 
1960- och 1970-talet då medelstillströmningen började mattas 
och utrymmet för självständigt initierad förändring uppfattades 
som krympande. 

 
Mötet med Lund 
I oktober 1961 kom den första kullen teknologstudenter till 
Lund. Det rörde sig om trettio teknisk fysik-studenter. Att ut-
byggnad och antagning började med denna utbildning motivera-
des dels med att inslaget av grundläggande matematisk-
naturvetenskapliga ämnen var störst på teknisk fysik, dels att 
teknologerna från denna utbildning förväntades medverka som 
assistenter i utbildningen av övriga teknologer – ett upplägg som 
svarade mot de teoretiska generalistämnenas inplacering tidigt i 
utbildningarna. 

Teknologstudenternas tidiga kontakter med universitetssta-
den Lund var trevande, med vissa rent negativa inslag. En rad 
uttryck för detta skulle komma att förmedlas under följande år, 
med inslag som skapade och förstärkte en självbild hos teknolog-
studenterna i termer av utanförskap i förhållande till övriga stu-
dentkategorier. Bakomliggande realiteter är svåråtkomliga. Vissa 
berättelser eller typer av berättelser kom i omlopp och återgavs i 
lundateknologernas informationsblad och tidningar. Avsikten är 
inte att här avgöra vilken faktisk grund det fanns för förmedling 

 
277 1961-10-04 Skånska Dagbladet. Erik Owers, ordf. Lunds studentkår 1961-
62 
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av sådana berättelser, för härvarande syften räcker det att konsta-
tera att dessa uttryck förekom och att de bildade grund för en 
traderad uppfattning om den första lundensiska teknologgenera-
tionens möte med Lund. Ett antal faktorer, en del av till synes 
trivial natur, samverkade till intrycket av en start med onödiga 
komplikationer. 

Ett första steg på denna krokiga väg var att den egentliga 
presentationen av Lunds tekniska högskola först skedde i Stock-
holm och att den först efterföljande dag uppmärksammades 
genom en anspråkslös ceremoni i Lund: 

”[D]en stockholmska organisationskommittén [hade] 
alldeles glömt bort att meddela universitetet i Lund att man 
tänkte inviga sin Lundaavdelning på tisdagen. 

Rector magnificus Philip Sandblom hade, snäll som han 
är, infunnit sig ändå i föreläsningssalen kl 11 på förmiddagen, 
fast han först på morgonen hade fått reda på att det skulle bli 
invigning. I Lund var man litet förvånad över att styresmän-
nen för den nya högskolan – eller tekniska fakulteten, vilket 
är ännu inte bestämt – hade föredragit att presentera sina 
planer på högskola först vid en konferens i Stockholm på 
måndagen och sedan en i Malmö på tisdagseftermiddagen, 
men helt glömt bort att tala om för lundensarna att man 
tänkte infinna sig och börja sin verksamhet.”278 
Tekniska högskolan var ännu inte i formell mening en del av 

universitetet och ansvar för förberedelser låg på organisations-
kommittén. Organisationskommittén ansvarade enligt eget åta-
gande själv för att inför den preliminära invigningen initiera 
kontakter med universitetet.279 Det stod också klart att ceremo-
nin i oktober 1961 inte betraktades som invigning i egentlig 
mening, något som skulle bli av först 1965.280 Episoden med 
det, som det skulle komma att tolkas, svala mottagandet från 

 
278 1961-10-04 Dagens Nyheter. ”Glömska invigare hälsade första 30 till tredje 
Teknis”. Motsvarande även i 1961-09-29--10-05 Lunds Veckoblad; 1961-10-03 
och 04 Arbetet; 1961-10-04 Dagens Nyheter 
279 1961-02-20 Lunds tekniska högskola 1960-1969. Övriga handlingar röran-
de organisationskommittén. Protokoll från organisationskommitténs för teknisk 
högskola i Lund sammanträde [A3A:1+F8:1] LUB, §30 
280 1961-10-04 Svenska Dagbladet 
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universitetets sida skulle inför senare studentgenerationer komma 
att uppfattas som ett tecken på en generellt avvaktande hållning 
till den nya högskolan.281 Givet universitetets ansträngningar att 
få en teknisk högskola placerad i Lund, och utbildningsideolo-
giska motiv i samma riktning, borde det ha framstått som en 
långsökt förklaring. Likväl tog de negativa förväntningarnas 
tolkningsmönster tidigt form och kom att prägla såväl studenters 
som lärares syn på relationen till universitetet. Tolkningen info-
gades i en berättelse som befann sig på kontrakurs med hela ut-
bildningssystemets allt tydligare inriktning mot samverkan och 
integration. Bertram Broberg, LTH:s först utnämnde professor, 
skulle under de följande decennierna artikulera en uppfattning 
om universitetets distanserade hållning till den nya högskolan 
som fann resonans också hos studenterna: 

”Jag fick således redan från början klart för mig, att vi 
var efterlängtade och välkomna från den skånska industrin, 
medan vi möttes med en illa maskerad motvilja av universite-
tet, och i den mån vi där accepterades var det helt uppenbart 
som något nödvändigt ont.”282 
I studenttidningen Lundagård presenterades de nya studen-

terna hösten 1961 i termer som betonade deras särart i förhål-
lande till övrigt studentliv. Tidningen lyfte också fram teknolo-
gernas homogena intressegemenskap, grundad i utbildningarnas 
form och tradition. Teknologerna framställdes som ”en helt ny 
typ av studerande” som kommit ”till den gamla lärdomssta-
den”.283 Eventuell ambition från teknologerna att höja närvaro 
och aktivitetsnivå inom kår och studentföreningar torde därtill 
ha dämpats på grund av flera faktorer. Dels var de ännu fåtaliga 
samt fullt upptagna med att påbörja studier och utveckla former 
för sin egen verksamhet, dels präglades diskussionerna i student-
kåren vid denna tid av en riksomfattande kritik mot toppstyr-

 
281 ORDO Nr. 5/1981; Bergkvist (1986) 
282 Broberg (1987:131). Bertram Broberg, prof. Hållfasthetslära LTH 1961-90, 
dekanus tekniska fakulteteten 1965/66 
283 1961-10-23 Lundagård. Organ för Lunds Studentkår. Nr. 9. Årg. 42 
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ning och bristande demokrati i nationer och kårer.284 För den 
relativt fåtaliga skara teknologstudenter som kommit till Lund 
fanns det till synes goda skäl för en avvaktande hållning. 

I en diskussion ett halvår senare vände sig en företrädare för 
studentkåren vid universitetet mot de uttryck för isolationism 
som uppfattats från teknologernas sida. Bakgrunden var Lunds 
studentkårs hävdande av modellen med gemensam kår, inklude-
rande teknologstudenterna. Ambitionen till en sådan organisa-
tion hade från såväl universitet som studentkår funnits med se-
dan tidigt i planeringsprocessen. Rykten hade kommit i omlopp 
där det framstod som om studentkåren önskade tvångsansluta 
teknologerna. Detta hade väckt starkt negativa reaktioner från 
teknologerna, men vice ordföranden i studentkåren kritiserade 
reaktionerna: 

”Bakgrunden är ju känd. Vi har 30 teknologer i Lund, 
som snart är färdiga med sitt första läsår. Studentkåren har 
haft ett angenämt samarbete med dem, men fortfarande är 
det ovisst, om de i framtiden skall bli en fakultetsförening el-
ler en egen studentkår. Detta beror till en del – inte fullstän-
digt – av om de kommer att läsa vid en teknisk fakultet eller 
en självständig högskola.”285 
Frågan framställdes som avhängig det definitiva avgörandet 

av organisationsform för tekniska högskolan, men oavsett for-
mella grunder så var kåren principiellt inriktad på bred represen-
tation. Kårrepresentanten uppfattade att teknologerna hade en 
föreställning om en ”speciell teknologanda, som måste vårdas 
och skyddas mot främmande inflytande”. Om detta stämde så 
var hållningen, enligt inlägget, oförenlig med studentkårens ge-
nerella strävanden. Visserligen, medgav studentkåren, präglades 
teknologernas studievillkor av ett stort inslag bunden undervis-
ning, men också övriga studentkategorier skulle i princip kunna 
hävda sina respektive villkor som grund för särbehandling. Istäl-

 
284 1962-03-20 Lundagård. Organ för Lunds Studentkår. Nr. 3. Årg. 43 Ru-
brik: ”Förtroendekris” samt 1962-05-25 Lundagård. Organ för Lunds Student-
kår. Nr. 6. Årg. 43. 
285 1962-05-03 Lundagård. Organ för Lunds Studentkår. Nr. 5. Årg. 43. Ru-
brik: ”Teknologerna vid skiljevägen” 
Per Block, vice ordf. i Lunds studentkår. 
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let hävdade studentkåren behovet av samling och enighet kring 
gemensamma intressen. 286 

 
Lunds studentkår hävdade således gemensamma intressen för alla 
studenter, oavsett fakultets- eller institutionstillhörighet. Samti-
digt hade den av organisationskommittén initierade student-
kommittén, bestående av en majoritet teknologstudenter från 
KTH och Chalmers, tillsammans med LTH-studenter tagit initi-
ativ som kunde föra i motsatt riktning. Våren 1962 bildades 
”Teknologsammanslutningen vid Lunds tekniska högskola” 
(TLTH), vilken skulle företräda teknologerna såväl gentemot 
lokal högskole- och universitetsorganisation som nationellt, i 
förhållande till studentkårer vid övriga lärosäten. Hans Bergkvist, 
TLTH:s ordförande 1963, menade i tillbakablick att LTH:s lära-
re och teknologstudenter ”var beslutna att på alla sätt söka göra 
LTH, dess undervisning och dess kamratanda likvärdiga med vad 
KTH och Chalmers kunde erbjuda.”287 Medlemskap i TLTH var 
frivilligt, men sammanslutningen sökte i flera omgångar under 
de följande åren erhålla formell status − innefattande exempelvis 
obligatorium − motsvarande nationernas, samtidigt som man 
under en följd av år drev frågan om att få grunda en egen stu-
dentkår för LTH-studenterna. 

Betraktat som arbetsfördelning mellan tillgängliga student-
organisationer i Lund ägnade sig TLTH i praktiken åt sådana 
uppgifter som annars ankom på nationerna. Sociala aktiviteter, 
med eller utan direkt koppling till själva studierna, utgjorde ba-
sen i verksamheten. Anslutningsgrad bland LTH-studenterna var 
trots frivillighet överlag hög, även om engagemang skiftade mel-
lan utbildningslinjer eller sektioner. Nationellt arbetade TLTH 
som relativt jämställd part tillsammans med kårerna vid Kungl. 
tekniska högskolan respektive Chalmers. Vid grundandet av 
TLTH liksom under följande år stod det klart att kontakterna 

 
286 1962-05-03 Lundagård. Organ för Lunds Studentkår. Nr. 5. Årg. 43. Ru-
brik: ”Teknologerna vid skiljevägen” 
Per Block, vice ordf. i Lunds studentkår. 
287 1962-03-14 Teknologsammanslutningen vid LTH. Protokoll [TM 1962] 
Arkiv, TLTH. Citat: Bergkvist (1986:94). Även Kindahl (1993:90) 
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med KTH- och Chalmersstudenterna betydde mycket för att 
förankra lundateknologerna i de traditioner och umgängesformer 
som utvecklats vid de äldre högskolorna. Utrymmet att göra så 
ökade tack vare dröjsmålet med att avgöra LTH:s ställning som 
en del av Lunds universitet eller ej. 

 
Ritualer och symboler 
Vid såväl Kungl. tekniska högskolan som Chalmers var det tradi-
tion att i någon form inviga de nyantagna studenterna i tekno-
loggemenskapen.288 Ritualer och traditioner av detta slag, ofta 
framvuxna under lång tid, signalerar något av hur aktörerna vill 
uppfatta sig själva och betraktas av omgivningen.289 Inför väl-
komnandet av de nya teknologstudenterna 1962, så kallad noll-
ning, hade studentkommittén och det första årets teknisk fysik-
studenter utarbetat former för mottagandet som utgjorde en 
sammansmältning av KTH- och Chalmers-studenternas reperto-
ar. Möjligen innehöll den lundensiska varianten av nollning mer 
från Chalmeristtraditionen, med dess något yvigare uttryck, än 
från KTH:s motsvarighet. 

Från Chalmers och KTH tillresta teknologer medverkade 
1962 och följande år till att föra en tradition vidare till lunda-
teknologerna. Om teknologerna såg fram emot detta med positi-
va förtecken, så gavs det i press och bland enskilda akademiska 
företrädare i Lund uttryck för en mer skeptisk eller rent negativ 
hållning till de stundande nollningsarrangemangen.290 I Kvälls-
posten uttrycktes saken tillspetsat: ”[Teknologerna] är ett folk för 
sig och nu skall vi se ifall de kan underordna sig vårt sätt att leva 
i Lund. De är alldeles för uppkäftiga och bär sig åt som om de 
ginge på KTH.”291 Det handlade i detta skede snarast om negati-
va förväntningar och förutfattade meningar kring vad nollnings-

 
288 Om nollning, se Hagman (1987) och Ek-Nilsson (1999:66ff ) 
289 Rothblatt (1997:81f ) 
290 1962-10-12 Sydsvenska Dagbladet; 1962-10-12 Kvällsposten. Gunnar Ber-
gendal och Carl Hyltén-Cavallius, lärare verksamma vid Lunds universitet. 
1962-10-19--25 Lunds Veckoblad. Peggy von Gegerfelt 
291 1962-10-05 Kvällsposten. Signaturen ”Popcorn” 
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arrangemangen skulle komma att bjuda omgivningen på. Även i 
Skånska Dagbladet kom motsvarande farhågor till uttryck: 

”De 30 teknologer som började i Lund i fjor hade inga 
äldre kamrater som kunde skända dem – stackarna. Vi gissar 
därför att skändningen blev dubbelt intensiv när de tog igen 
skadan på den nyanlända andra årskullen på 80 teknologer, 
som på fredagen invigdes i gemenskapen, bl.a. med s.k. 0-
ning. De samlades på Stortorget och tågade via Kungsgatan 
upp till AF där de leddes genom källarnedgången på baksidan 
till källarvåningen. De stora runda brickor som de burit om 
halsen med namn och fack angivna lämnades vid en ‘spärr’ 
varefter man tågade in till supén där Tingsryd skänkt sitt väl-
komna bidrag och där efter hand gemenskapen beseglades.”292 
Då föga var omedelbart bekant i Lund om teknologupptå-

gens karaktär kan man utgå ifrån att de negativa förväntningarna 
härrörde från teknologarrangemang sådana de var kända från de 
andra tekniska högskolorna, i synnerhet kanske Chalmers i Gö-
teborg. Enligt Boel Berner hade chalmeristerna utvecklat, jämfört 
med KTH, mer provokativa former för den utåtriktade och i 
staden synliga studentverksamheten. Nollningen är kanske bara 
det mest iögonenfallande uttrycket för teknologstudenternas iver 
att skapa och manifestera sammanhållning. Nollningen vid KTH 
kan tolkas i etnologiska termer, som ett sätt för teknologerna att 
förhålla sig distanserat till studiernas monotoni. Till den ändan 
kan ritualerna bl.a. innefatta drift med traditionellt akademiska 
symboler och handlingar.293 Syftet är att skapa en gemensam 
erfarenhetsbas och delade värderingar över generationer av tek-
nologer, men kan av de som så önskar tolkas i negativa termer. Å 
ena sidan borde denna studentikosa lek kunna uppfattas som i 
bästa fall framåtsyftande eller åtminstone oförarglig. Å andra 
sidan ville aktörer i det här specifika sammanhanget, Lund i bör-
jan på 1960-talet, just markera gränser. Det gällde på ömse sidor 
– det akademiska, etablerade Lund likaväl som teknologerna. Att 
skillnaderna överbetonades snarare än nedtonades är alldeles 
tydligt. Teknologernas nollning och omgivningens reaktioner på 

 
292 1962-10-13 Skånska Dagbladet. Osign. Notis. ”Tingsryd” – i detta sam-
manhang ett bryggeri. 
293 Törnkvist & Ek-Nilsson (1994:8, 18) 
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denna infogades i ett tolkningsmönster som även inbegrep andra 
centrala händelser och processer under de första årens uppbygg-
nad. 

När det gällde yttre tecken och attribut för teknologgemen-
skapen förefaller i synnerhet chalmeristernas tofsbeprydda mössa 
− i Lund istället utformad som en hybrid med den traditionella 
lundamössan och presenterad i samband med lundakarnevalen 
1962 − att ha förknippats med busliv.294 Lundagårdsredaktionen 
valde att uppfatta mössan som utslag av ett ”behov av att slå vakt 
om sin egenart, att inte drunkna i studentmängden [...]. Man 
försöker i största allmänhet att skapa en teknologtradition i 
Lund.”295 

Med import av ett urval ritualer från Chalmers och KTH 
valde LTH-teknologerna symboliskt att dels ansluta till en tek-
nisk högskoletradition, dels – åtminstone indirekt – ta avstånd 
från det övriga akademiska Lund. Teknologerna understöddes 
och uppmuntrades härtill av såväl organisationskommittén, vil-
ken tog initiativ till formeringen av en teknologdominerad stu-
dentkommitté under de första åren, som den nya högskolans 
lärare. 

 
För att gardera sig mot negativa förväntningar på nollningen 
hävdade TLTH-ansvariga att man avsåg att hålla en lägre profil 
än vid motsvarande arrangemang i Göteborg och Stockholm.296 
Till det som dock var tacksamt att rapportera från nollningen 
hörde, såväl 1962 som senare, uppgifter om ymnig alkoholförtä-
ring, inte minst ölhävning. 

”[I]nnan aftonen var slut hade nedresta chalmerister 
demonstrerat hur ölhävning går till. Avsikten är att tömma 
flaskan på på kortaste möjliga tid och att hinna svälja undan. 
Det ser lättare ut än det är, och man fick där förklaringen till 

 
294 Berner (1996:103f ). Även Chalmers studentkår 80 år (1984). Beslut om 
utformning på LTH-teknologernas mössa, se 1962-04-11 Teknologsamman-
slutningen vid LTH. Protokoll [TM 1962] Arkiv, TLTH. 
295 Lundagård. Organ för Lunds Studentkår, nr. 10, 1962, Årg. 43. Sten Hen-
riksson, rubrik: ”Möte med Truls”. 
296 1962-10-02 Sydsvenska Dagbladet 
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varför så många hade klätt sig i oömma kläder – somliga hade 
t o m overall. Öl har nu en förmåga att spruta, ibland.”297 
I tillbakablick ett par decennier senare kunde vidareföring av 

just alkoholkultur alltjämt framstå som ett väsentligt inslag i 
nollningen. ”Vi fick bland annat lära oss att man skulle dricka öl 
och ordna gasquer”, erinrade sig en av de första lundateknolo-
gerna.298 Att teknologers sociala aktiviteter inbegrep hög alko-
holkonsumtion var nu inget nytt, och lundateknologerna måste i 
detta fall själva bära något ansvar för att en viss bild av deras 
umgängesformer spred sig. Att acceptera formerna syntes så 
självklart 1962 att det föll sig naturligare att utse särskilt ansvari-
ga för hanteringen av oönskade bieffekter, snarare än att söka 
minska dessa.299 Ett par år senare hade TLTH-aktiva insett något 
av problemets vidd, åtminstone i termer av hur det fick teknolo-
gerna att framstå i allmänhetens ögon. Festverksamheten ansågs 
då behöva en översyn innan ”[...] Truls befäster sitt dåliga rykte 
då det gäller hans festande och offentliga uppträdande i detta 
sammanhang”.300 

 
När det väl kom till kritan förefaller emellertid inte lundatekno-
logernas arrangemang ha motsvarat de negativt ställda förvänt-
ningarna.301 I studenttidningen Lundagård menade man att nol-
leupptågen i stort sett hade liknat vilken novischfest som helst. 
Tidningen sökte i anslutning till nollningen hösten 1962 inta en 

 
297 1962-10-13 Sydsvenska Dagbladet. Osign. artikel. 
298 1987-02-11 Sydsvenska Dagbladet. Inger-Lena Lamm, första kvinnliga tek-
nologstudenten vid LTH. Motsvarande även i Lamm (1987) 
299 1962-06-07 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Sty. 1962] Arkiv, TLTH. 
Anskaffande av ”spypåsar”. 
300 1964-08-22--23 Styrelsen för TLTH. Sommarkonferens. Protokoll. [A2. 
Sty. 1964] Arkiv, TLTH. ”Truls”, med kvinnlig motsvarighet ”Trula”, kallas 
LTH-teknologerna. Har i sin tur motsvarighet i namn med liknande använd-
ning vid KTH − ”Osquar” och ”Osqulda”, respektive Chalmers − ”Emil” och 
”Emilia”. Beslut om lundateknologernas ”namn”: 1962-05-18 Teknologsam-
manslutningen vid LTH. Protokoll [TM 1962] Arkiv, TLTH 
301 1962-10-13 Sydsvenska Dagbladet. Osign. artikel. Rubrik: ”‘Nollor’ blev 
‘ettor’ utan någon pennalism” 
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mellanposition där förvisso teknologernas riter och symboler 
kritiserades: 

”Så har då första årskullen i sin iver att bilda traditioner, 
och i sin idéfattigdom helt enkelt tagit efter vad man gör vid 
CTH och KTH. Det hela är liksom tänkt med en totalt bris-
tande känsla för vad som är gångbart i den här stan. Lund har 
sett studentupptåg av alla sorter från de gigantiska karneva-
lerna till det vanliga oväsendet från en full student och tyckte 
nog mest att det här var fantasilöst. Nollbrickorna är varken 
symptom på pennalism eller larv utan ett patetiskt uttryck för 
bristande traditioner. [...] Teknologerna kunde inte ha valt ett 
bättre sätt att alldeles i onödan reta upp folk. Det torde vara 
möjligt att foga in teknologerna i Lund på ett smidigare sätt 
utan att de för den sakens skull behövde mista sin självkänsla. 
Syntetiska traditioner blir sällan lyckade. Ta det lite lugnare 
och traditionerna skall komma av sig själv.” 
Redaktionen för Lundagård förefaller att ha haft ambitionen 

att relativisera och nedtona skillnaderna mellan teknologer och 
andra studentkategorier. Till det syftet kritiserade man också 
attityder och fördomar bland universitetets studenter: 

”Teknologerna har kommit till Lund. Om ingen vetat 
det förr har de flesta säkerligen kunnat konstatera det genom 
att betrakta novischteknologerna, tidigare iakttagbara genom 
en lätt utklädnad. [...] Det är ett känt faktum att det finns 
studenter som inledningsvis haft svårt att anpassa sig till lun-
dalivet. Det är också ett känt faktum att det finns folk i Lund 
som uppträder som något slags intellektuella översittare i 
kraft av en eller annan termins vistelseförsprång. Det kan 
hända att alltför många teknologer träffat alltför många av 
dem. Om teknologerna skulle ha vänligheten att bortse från 
denna elit, finns det anledning förmoda att studentkåren 
glömmer bort pappskivorna [s.k. nollebrickor]. Anpassningen 
ökar därefter mycket kraftigt och alla lever lyckliga i det gam-
la [AF-]Huset.”302 
Intrycket av förväntningar kring nollningen 1962 och dess 

utfall, blir att det på ömse sidor fanns en beredskap att tolka 
mötet mellan det akademiska Lund och teknologstudenterna i 
negativa termer. Studentkårens företrädare hävdade redan här en 

 
302 Lundagård. Organ för Lunds Studentkår, 1962, nr. 10, Årg. 43. 
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linje som skulle komma att gälla också under följande år, nämli-
gen att skillnader studentkategorierna emellan varken reellt var 
eller borde framställas som så oöverstigliga att de skymde en mer 
fundamental studentgemenskap. Med fortskridande integration 
av utbildningsväsendet blev den hållningen bara än mer marke-
rad under följande år. 

 
Tolkningsmönster 
Under de följande åren på 1960-talet skulle dock de negativa 
stämningarna komma att återuppväckas och bearbetas i flera 
omgångar, i synnerhet i anslutning till höstterminernas introduk-
tion av nya LTH-studenter. Ett tolkningsmönster för teknolo-
gernas relation till övriga Lund hade skapats och med det en 
repertoar av associationer, vilka kunde utnyttjas för att mobilisera 
opinion närmast reflexmässigt. 

Återkommande kritik mot formerna för nollningen blev nå-
got av en följetong i pressen − en sorts ritual i sin egen rätt − 
som tacksamt rapporterade om de överdrifter som befarades eller 
faktiskt inträffade.303 Lika rutinmässigt gick företrädare för Tek-
nologsammanslutningen vid Lunds tekniska högskola (TLTH) 
ut och sökte förekomma eller dämpa negativa skriverier.304 Såväl 
företrädare för studentkår som för TLTH sökte gjuta olja på 
vågorna genom att pedagogiskt förklara och motivera teknolo-
gernas plats i det akademiska Lund genom deras särskilda ritualer 
och symboler. Det kunde då exempelvis heta att Lund, som 
”gammal högborg för akademisk kultur”, hade haft svårt att ta 
till sig en ”nymodighet” som ”teknologbegreppet”.305 En typ av 
händelse framstod som särskilt tacksam att återberätta till stöd 

 
303  Exempelvis 1963-10-03 Sydsvenska Dagbladet, 1966-10-17 Sydsvenska 
Dagbladet. Osign. notis, 1966-10-17 Arbetet, 1967-10-09 Sydsvenska Dagbla-
det. Osign. artiklar. Rubriker: ”Hänsynslösa nollor vid LTH-regattan” och 
”Sjöslag i LTH-dammen”, 1968-09-23 Sydsvenska Dagbladet. Artikel sign. 
”Ilena”. 
304 1963-10-03 Sydsvenska Dagbladet, med tillbakavisande av påståenden om 
pennalism i samband med nollningen 
305 Lundagård. Organ för Lunds Studentkår, nr. 15, 1964, Årg. 45. 



152 

för påståenden om konflikt och motstånd i det akademiska 
Lund, nämligen de s.k. tofsklippningarna: 

”Då teknologerna för fyra år sedan dök upp bland aka-
demikerna i Lund, kyldes lundaandan ned några grader. Ett 
på båda sidor känslobetonat och följaktligen överilat hand-
lande blev följden därav. Som exempel kan nämnas den i vis-
sa kretsar så vådligt populära tofsklippningen.”306 
Även om en del av dessa återkommande berättelser lät ana 

en närmast epidemisk omfattning av övergrepp och därför får 
ifrågasättas på grund av överdrift, finns likväl skildringar som 
bekräftar åtminstone enstaka incidenter: 

”De första sommarmössorna invigdes i maj [1962], och 
vi kunde alltså begå vår första Lundakarneval iklädda dessa, 
som det visade sig, upphetsande symboler. Det blev nämligen 
populärt i vissa kretsar att ‘klippa tofsar’, och en gång på AF 
blev jag nästan avklippt halsen i stället för tofsen. (Om jag 
tittade riktigt noga, kunde jag länge urskilja ärret på halsen; 
tur att det inte tog längre in!)”307 
Med sådana exempel, utförligt eller antydningsvis återkom-

mande i teknologsammanslutningens tidningar och diskussioner, 
odlades en stämning som betonade utanförskap och svårigheter 
att mötas över institutionella gränser. 

 
När teknologsammanslutningen 1965 började ge ut ORDO, den 
första publikation som vände sig till LTH-teknologerna specifikt, 
så var motsättning och konflikt med universitet och övriga stu-
denter det mest iögonfallande temat redan i det första numret. 
Vid denna tid började frågan om den tekniska högskolans fort-
satta organisatoriska ställning i förhållande till universitetet att 
bli alltmer brännande. I premiärnumret, utkommet oktober 
1965 lagom till ankomsten av en ny årskurs teknologstudenter, 
utvecklades på framträdande plats, under rubriken ”Organisation 
i amöbaform”, en polemisk och kritisk allegori över organisa-
tionsförhållandena i Lund. Signalen till nyanlända och andra 
teknologer torde inte ha varit förfelad. I produktions- och före-

 
306 ORDO. 1965, nr. 2 
307 Lamm (1987) 
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tagsmetaforer målades bilden av universitet och teknisk högskola 
som oförenliga institutioner upp: 

”Problemet är följande: I en liten stad i Skåne fanns bl.a. 
en fabrik som tillverkade underkläder. I Småland fanns det en 
liten fabrik som tillverkade strumpor. Man beslöt att organi-
sera ihop dessa firmor och kunde på så sätt få en större och 
mer konkurrenskraftig klädeskoncern. 

I den lilla staden i Skåne fanns också en spikfabrik. Den 
gick bra men var inte så stor och hade inte så stor konkur-
renskraft. Ändock slog man inte ihop den med klädesindu-
strin. 

Varför? Den låg ju till och med i samma stad. 
Lösningen på problemet är enkel. 
Orsaken ligger i att ingen av firmorna kan dra nytta av 

den andra, och framför allt, organisationen för dessa två helt 
skilda industrier skulle bli oerhört tungrodd. [...] 

Idag lever somliga här i Lund i den fantastiska villfarel-
sen att en sådan sammanslagning ändock skulle vara bra. 

Sammanslagningen gäller Lunds Tekniska Högskola och 
Lunds Universitet.” 
Skribenten utvecklade därefter det uppfattade orsakssam-

manhanget bakom nationella och lokala överväganden, i termer 
som snarast lät ana konspiration och dolska avsikter. Bristande 
insikt och förståelse från universitetsledningen utmålades som ett 
hot mot kvaliteten i LTH:s verksamhet. I synnerhet föreställdes 
teknologstudenterna bli förlorande part, ”[m]en de har förstås 
inget ord med i det rävspel som kanske får deras utbildning att 
bli någonting helt annat än vad det kunde ha blivit.” Resone-
manget utmanade i en känslosam appell till dem det angick och 
som kunde öva inflytande över frågans avgörande, att inte slå 
samman universitet och högskola. ”Vid alla teknologers goda 
makter hoppas vi att de som avgör vårt öde inser detta. Vi vill ha 
en fristående högskola.”308 Uttryck som dessa var inte isolerade, 
men inte heller oemotsagda. 

Ett år senare, 1966, uttalade en annan skribent i ORDO sin 
skepsis mot särartstänkande och överbetoning på olika ”andor” i 
umgänget mellan skilda studentkategorier i Lund. 

 
308 ORDO. Organ för TLTH. 1965, nr. 1. Patrik Skantze 
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”Hos svenska teknologer av alla tider har en teknolog-
anda satts väldigt högt, och det finns ingen anledning varför 
detta inte även skulle gälla dagens teknologer. Vad en sam-
mansvetsad kår betyder i PR-värde torde stå klart för var och 
en. Att en god kamratanda väsentligt kan underlätta studier-
na är väl också en välbekant företeelse. 

Lundateknologerna sågs från början med misstro av öv-
riga inbyggare i Lund, såväl studenter som icke-studenter. 
Framför allt avsikten att införa teknologanda och symboler 
för denna var inte alls populär hos somliga, så när teknolog-
mössan kom till Lund var reaktionen inte helt positiv. Det 
hände att tofsar blev avklippta och till och med att mössor 
blev förstörda. [...] [K]änslan av gemenskap teknologer emel-
lan stärktes.” 
Samtidigt som denna sammanhållning framhölls som något 

i huvudsak positivt manade författaren att inte låta ”teknologan-
dan eller sektionsandan gå till överdrift” samt att inte ”skämma 
ut Truls i Lund”.309 

 
Intressegemenskap och effektivitet 
LTH-teknologernas strävan att markera mot övriga studenter i 
Lund konkretiserades från mitten på 1960-talet och ett par de-
cennier framåt genom arbetet att ge teknologsammanslutningen 
TLTH status som egen kår. Fröet till en uppseglande konflikt 
kunde spåras tillbaka till den tidiga uppbyggnadsfasen i början 
på 1960-talet. Lundateknologernas tidning ORDO sökte 1968 
lyfta fram kontinuiteten mellan de första årens samling kring 
gemensamma värderingar och den diskussion som åren 1966-69 
sköt fart kring frågan om LTH:s framtida ställning i utbildnings-
systemet: 

”När teknologsammanslutningen bildades 1962 fanns i 
Lund 30 teknologer, och när den stadga, som i stort fortfa-
rande gäller, antogs av terminsmötet på våren 1963 torde an-
talet ha varit ungefär 100. Dessa E- och F-teknologer levde 
och verkade i en miljö, som i stort måste betraktas som ogäst-
vänlig, och sammanslutningens första verksamhet inriktades 

 
309 ORDO 1966, nr. 1. Roland Thapper, informationschef TLTH. Rubrik: 
”Om andor”. 
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på att svetsa samman teknologerna till en homogen grupp 
och underlätta umgänget med högskolan. Denna något isola-
tionistiska inställning tillsammans med en stark påverkan 
från Chalmers och, kanske framför allt, Tekniska Högskolan i 
Stockholm studentkår gjorde, att stadgan mera fick karaktär 
av studentkårsstadga än av en stadga för en frivillig före-
ning.”310 
Två typer av argument framfördes för att teknologerna skul-

le tillåtas bilda egen kår, dels frågan om positionering gentemot 
övriga studentsammanslutningar, dels anslutning till högskole-
ledningens parallella arbete för att ge LTH status som egen hög-
skola. Den förra linjen rörde lokala förhållanden i Lund. Initialt 
framställdes som ett delmål att ge TLTH obligatorisk status mot-
svarande studentnationerna, formellt utformad som ”fakultetsfö-
rening”. TLTH ansåg att egen obligatorisk förening skulle kunna 
ge bättre studiesocialt stöd till teknologerna, givet en uppfattning 
om speciella villkor i studiearbetet, vilka då inte kunde hanteras 
av exempelvis nationerna.311 Lunds studentkårs deputerade tog 
1966 upp frågan till diskussion. Teknologerna lanserade en mo-
dell med fakultetsförening, men vann inte gehör. Studentkårens 
ledning ansåg att obligatoriestatus var ett undantag i svensk or-
ganisationsväsende och därför borde användas med restriktivitet, 
att lokal arbetsfördelning mellan nationer och kår var hävdvun-
nen och välfungerande, samt att kåren trots allt kunde företräda 
teknologernas intressen. 

Det går också att i kårledningens argumentation spåra upp-
fattningen att utbildningsväsendets generella utveckling pekade 
hän mot ökat samarbete och integration av studentorganisatio-
nerna, snarare än mot uppdelning. TLTH underkände student-
kårens bild av relationen mellan teknologstudenter å ena sidan, 
studentkår och nationer å den andra.312 

 
310 ORDO 1968, nr. 4. Mats Lindén, chefredaktör för ORDO. Kursiv i original. 
311 1966-09-03--04 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Sty. 1966] och 1967-
02-14 [A2. Sty. 1967] Arkiv, TLTH 
312 ORDO 1966, nr. 4. Ledare författad av Leif Steen. 
Lundagård. Organ för Lunds Studentkår, nr. 14, 1966, Årg. 47. Lars Dahlberg 
(ordf. Lunds studentkår) och Thomas B Johansson (v. ordf.). Rubrik: ”Vart går 
Truls?” 
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Även universitetets konsistorium avvisade tanken på en sär-
skild, ”obligatorisk studentsammanslutning” för LTH-
studenterna. Konsistoriet hävdade argumentet att det gavs två 
skilda principer för medlemskap i obligatorisk studentorganisa-
tion. I Uppsala och Lund grundades tillhörighet, åtminstone i 
princip, på de studerandes hemort. I Göteborg och Stockholm 
användes fakultetstillhörighet som kriterium. Teknologstuden-
ternas önskemål gick enligt konsistoriet på tvärs med den i Lund 
tillämpade principen, vilket förutsågs leda till formella gräns-
dragningsproblem. 313  Motsättningen mellan teknologer å ena 
sidan, studentkår och universitetsledning å den andra, befäste 
bara ytterligare teknologernas självbild i termer av särart och illa 
tillgodosedda intressen. 

Den andra och kompletterande argumentationslinjen rörde 
den tekniska högskolans ställning gentemot externa intressen och 
avnämare. Teknologstudenternas hållning var i dessa avseenden 
en återspegling av den som högskolans ledning, senare fakulte-
tens, markerade för att LTH skulle ges status som egen högskola i 
paritet med KTH och Chalmers. Utrymme att med klarare profil 
gentemot avnämare, näringslivet marknadsföra högskolan foku-
serades. Överensstämmelse mellan TLTH:s och högskoleledning-
ens argumentation manifesterade en mer utvecklad intressege-
menskap mellan studenter och lärare vid LTH än vad som vid 
denna tid, slutet av 1960-talet, var vanligt inom utbildningssy-
stemet. Motsvarande kunde sägas om de andra tekniska högsko-
lorna. ”Homogenitet” och ”homogen intressegemenskap” var 
återkommande nyckelord för de tekniska högskolornas själv-
syn.314 Enhetlig utveckling, samsyn och samarbete inom infor-
mella nätverk i en rad gemensamma frågor har varit känneteck-
nande för de tekniska högskolorna315. Det har gjort att de teknis-
ka högskolorna har kunnat uppfattas närmast som ett varumärke, 

 
313 1966-12-01 Konsistoriet LU. Förvaltningens arkiv 1964-1977. Protokoll 
[1966. A1A:6-7] LUB 
314 1967-11-13 UKÄ. TeB. Handlingar. Protokoll. TeB 10/1967 [F1:6] RA. 
TeB 147/67; 1972-01-24 Sektionen för maskinteknik. Sektionsprotokoll 
[1969-1973. A1:1] Adm. enh., M-huset, LTH, LU 
315 UHÄ (1991:21:4f ) 
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där avvikelser från mönster och norm blir en utspädning av va-
rumärket, där till och med formen på namnet har tillmätts bety-
delse.316 I ljuset av detta kunde tilltagande ”heterogenitet” i ut-
bildningssystemet av LTH framställas som ett problem för såväl 
inre värdegemenskap som externa kontakter, i förhållande till 
industrin och till de övriga tekniska högskolorna: 

”Fakulteten vill speciellt betona att det inte kan innebära 
någon vinst att öka storleken av en organisation och samtidigt 
öka dess heterogenitet.” [...] 

”Fakulteten ansluter sig också till åsikten att yttersta vikt 
måste fästas vid högskolans relationer till de andra tekniska 
högskolorna och till näringslivet. Utvecklingen går nu mycket 
snabbt mot en ökning av forskningsenheternas storlek. För 
den tekniska forskningen och utbildningen leder detta till 
nödvändigheten av att samordna resurserna vid landets samt-
liga tekniska högskolor. [...] Den samordning av verksamhe-
ten vid landets tekniska högskolor, som således är nödvändig, 
måste i hög grad underlättas, om de har en likartad struktur 
och organisation.”317 
Med denna typ av argument, framförda också av teknolog-

sammanslutningen TLTH framförallt gentemot de egna med-
lemmarna respektive av högskolans lärare gentemot nationella 
och lokala instanser, stod det klart att man vid LTH ägnade sig åt 
opinionsbildning på två fronter. Uppfattningen om djupgående 
skillnader i arbetssätt och kultur mellan teknisk högskola och 
universitet framhävdes. Den egna verksamheten behövde fredas 
från det expanderande utbildningsväsendets tilltagande intresse-
motsättningar. 1960-talets identitetsbygge vid LTH syntes ha 
skapat just den homogena intressegemenskap, ett arv från KTH 
och Chalmers, som det i flera sammanhang hade uttryckts skep-
sis mot i arbetet som ledde fram till LTH:s tillkomst. Den natio-

 
316 LNTH-nytt, nr. 2, 1990 (1990-05-31). Sven Lindblad, prof. Byggnadsaku-
stik LTH 1970-, prodekanus tekniska fakulteten 1987-93, rektor LTH 1993-96 
om betydelsen av trebokstavskombinationen ”LTH”, parallell med ”KTH”& 
”CTH”. 
Namnet ”Lunds tekniska högskola” har alltid använts, oavsett organisationsform 
och formell ställning. 
317 1967-10-31 Fakultetsprotokoll, Tekniska Högskolan -1969 [A2:2] LUB 
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nella betoningen på relativisering av gränser mellan utbildnings-
institutioner, vilken om något hade ökat under 1960-talet, möt-
tes med diametralt motsatt hållning vid LTH. Därmed var oför-
enliga positioner etablerade, i vilka respektive parter kunde för-
skansa sig under de följande årens diskussioner. 

 
Det fortsatta opinionsarbetet behövde en tolkningsrepertoar för 
LTH:s förhållande till andra utbildningsinstitutioner. Som för-
stärkning av bilden av en negativ och avvisande omgivning i 
1960-talets akademiska Lund skulle det första decenniets upp-
byggnad, styrelseformer och inre förhållanden vid Lunds teknis-
ka högskola komma att framhållas som ett närmast idealiskt 
sakernas tillstånd. Organisationskommittén hade under upp-
byggnadsskedet ansvar för all löpande verksamhet. Till sitt förfo-
gande hade den en administration som hölls minimal. Förhål-
landena på Pålsjö ängar, där den nya högskolan tog form, präg-
lades av nybyggaraktig optimism och denna bild skulle i ett sena-
re skede komma att ställas mot resursbrist och stelnad byråkra-
ti.318 Att under uppbyggnaden använda sig av en starkt begrän-
sad administration var ett medvetet val inför projektstarten 
1960-61.319 Motiv var dels effektivitet, dels ovisshet om definitiv 
organisation av LTH. Kombinationen av mager administration 
och ledande företrädares egenskaper, i synnerhet kanske Ragnar 
Woxéns och Lars Ingvars, jämte stark känsla av delade värdering-
ar bildade underlag för en så småningom traderad bild av de 
första årens pionjäranda och gemenskap.320 

Effektiva och informella arbetsformer under 1960-talet blev 
så den norm efter vilken följande decenniers reglering och byrå-
kratisering värderades. Vissa händelser kunde uppfattas som 
emblematiska för den anda i vilken uppbyggnadsarbetet skedde 
och medverka till formering av högskolans självbild. Invignings-
ceremonins opretentiösa inramning i en av den nya högskolans 
maskinhallar, kunde betraktas som betydelsebärande kontrast till 

 
318 1964-05-28 Kvällsposten, Carl-Erik Gustafsson 
319 SOU (1959:45:266ff ); 1960-02-13 Större akad. konsistoriet vid LU. Kans-
liets arkiv. Protokoll [1960. A2A:17] LUB 
320 Ingvar (1986b:48) 
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traditionellt akademiskt ceremoniel i Lund. I samma anda tolka-
des LTH:s installations- och promotionsceremonier under föl-
jande år.321 

 
Opinion och politisering 
Mot slutet av 1960-talet utmanades föreställningarna om en 
särskild teknolog- eller ingenjörsanda av uppfattningar kring 
teknologernas missriktade isolationism och att dessa tenderade 
att sätta sig på ”höga hästar”.322 I teknologernas tidning ORDO 
sökte en studentförening inom TLTH 1966 väcka debatt om 
civilingenjörernas roll i samhällsutvecklingen: 

”Om vi tittar på de allmänna dragen i vår tid finner vi 
bl.a. en mycket märkbar teknisk-vetenskaplig dominans på 
snart sagt alla områden. [...] 

Om man på detta sätt betraktar teknologen som nästa 
generations primära utvecklingsfaktor, är det då inte rimligt 
att begära att han sätter sig in i denna roll och kan ta ansvar 
för de minst sagt otroliga konsekvenserna av moralisk, juri-
disk eller storpolitisk natur som följer i uppfinningarnas och 
rönens spår.”323 
I linje med en begynnande frispråkighet kring civilingen-

jörsutbildningarnas form och innehåll vädrades i ORDO kritik i 
termer av ”fackidioti”, erinrande om de diskussioner förekommit 
vid Kungl. tekniska högskolan redan i början på seklet. Utbild-
ningarna kritiserades för att sakna relevans i förhållande till ti-
dens frågeställningar kring t.ex. socialt ansvar och miljöproble-
matik. I den delen gick inte heller LTH:s lärare fria från kritik. 
Anders F. Lindberg, i redaktionen för tidningen, hade ”en känsla 
av att våra professorer snarare understödjer än motverkar vår 
tendens att sätta oss på höga hästar och isolera oss från omvärl-
den”. Lindberg fann denna ”tendens till isolering [...] olycklig ur 
två synpunkter. Dels och framförallt är risken för utpräglad fack-

 
321 1965-10-28 Arbetet; 1967-12-08 och 09 Sydsvenska Dagbladet  
322 ORDO 1968, nr. 4 
323 ORDO 1966, nr. 2. Annons från föreningen ”KG” inom TLTH, angående 
förestående debatt om teknologers och civilingenjörers samhällsansvar. Rubrik: 
”Är teknologen samhällsfarlig?” 
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idioti stor, dels är den den allvarligaste orsaken till att planering 
och miljövård i dagens samhälle har misslyckats.”324 

Vid denna tid började även uttryck för den generellt starkt 
politiserade och stundtals fräna student- och samhällsdebatten 
finna sig uttryck bland LTH:s studenter. På nationell nivå foku-
serades studentprotester på det vår-vintern 1968 framlagda för-
slaget om fasta studiegångar − UKAS. Den studentpolitiska dag-
ordningen fylldes med utspel och aktioner, exempelvis kårhusoc-
kupationen i Stockholm i maj 1968.325 

UKAS-förslaget närmade sig den fråga som varit aktuell åt-
minstone sedan 1940-talet och som flera successiva utredningar 
undvikit att konfrontera, nämligen balansen mellan utbildningar 
med fri respektive reglerad intagning, och därmed en tydligare 
styrning av studenternas utbildningsval. Syftet var, under tryck 
av ökad tillströmning och försämrad genomströmning vid i syn-
nerhet universitetens filosofiska fakulteter, att åstadkomma effek-
tivisering.326 Under påverkan av debatt och protester reducerades 
förslaget inför beslutet i mars 1969.327 

UKAS och åtföljande diskussioner kunde uppfattas som en 
kamp kring olika universitetsideal. Föreställningen om det auto-
noma humboldtska universitetet, ofta återkommande i en ideali-
serad akademisk självbild, ställdes mot en utbredd uppfattning 
om en integrerad, samhällsorienterad högre utbildning, med mer 
relativiserade disciplinära gränser. Lärare och studenter mobilise-
rade från olika utgångspunkter föreställningar om det autonoma 

 
324 ORDO 1968, nr. 4. Anders F. Lindberg. Rubrik: ”Vad saknar man då hos 
våra lärare?” 
325 Bergendal (1978:3); Josefsson (1996:193); Blomqvist (1998:26) 
326  UKAS, Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta studiegångar. 
Utredningen tillsatt 1966. Akronymen uttydd som ord därtill förstådd provoka-
tivt som ”påbud” eller ”befallning”. Enligt Westling, Angsmark & Blomqvist 
(1997) en tjänstemannaberedning med svag förankring i universitetsvärlden. 
Andrén (1998:39); Bergendal (1978:4); Josefsson (1996:74f ) 
327 Hösten 1968 lades ett nytt reducerat förslag − ”MJUKAS” − fram. Det 
förslag på vilket riksdagen gick till beslut i mars 1969 omtalades som 
”PUKAS”, där P:et stod för Olof Palme − utbildningsminister sedan 1967. 
Westling, Angsmark & Blomqvist (1997); HSV (1998:4S:10); Bauer et al 
(1999:48ff ); Marton (2000:69-71) 



161 

universitetet. Studenterna värjde sig mot nyttotänkande och ökat 
inflytande från det privata näringslivet medan lärare snarare rea-
gerade på ökad politisk styrning.328 Jämte universitetsreformen 
1964 markerade UKAS den begynnande regleringsiver som i allt 
högre grad skulle komma att prägla den högre utbildningen. 
Arbetet vid universitet och högskolor påverkades även av nya 
besluts- och samarbetsformer. Kretsen av medverkande i bered-
nings- och beslutsprocesser vidgades till att omfatta även andra 
kategorier anställda än i det traditionella akademiska systemet. 
Det innebar ytterligare ett steg bort från den äldre kollegiala 
styrelseform som historiskt präglat den högre utbildningen.329 

Generellt sett innebar förändringarna att styrelseformen för 
den högre utbildningen i allt högre grad karakteriserades av ba-
lansering av olika intressen, interna och externa. De seniora uni-
versitetslärarnas kollegiala inflytande och makt reducerades, vil-
ket väckte kritiska reaktioner från just dessa kategorier.330 Vid de 
tekniska högskolorna uttrycktes motståndet även i termer av att 
reformen inte tillförde något till existerande inflytandeformer. 
Här odlades en självbild enligt vilken man sedan decennier hade 
etablerade och fungerande former för såväl studentinflytande 
som för medverkan av externa intressen.331 För de tekniska hög-
skolorna innebar förändringarna runt 1968, enligt denna själv-
uppfattning, snarare en formalisering − en onödig sådan − av 
redan rådande förhållanden. 

 
En ytterligare komplikation i LTH:s eller LTH-studenternas 
relation till universitetet eller övriga studenter var studentpoliti-

 
328 Josefsson (1996:86f ); Sörlin & Törnqvist (2000:95ff ); Ruin (1991) 
329 Ruin (1979:143ff ) 
330 Premfors & Östergren (1978:135) 
331 Vid de tekniska högskolorna fanns s.k. avdelningsråd med externrepresen-
tanter. Genom reformen 1964 och tillkomsten av Universitetskanslersämbetet 
fick dessa sin motsvarighet i ”utbildningsråd” inom UKÄ. Regional näringslivs-
representation ersattes med nationell. 
Om avdelningsråd: SOU (1943:34:77) 
Om utbildningsråd: 1964-11-10 TeB. Handlingar. PM ang. utbildningsrådens 
funktion. UKÄ [F1:1] RA och 1977-02-24 Planeringsberedning T:s handlingar. 
Byrå 1 för utbildning och forskning (UF1). PM. UHÄ [F4:2] RA PbT 36/77 
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kens radikalisering. I Lund inträffade under några intensiva må-
nader från vintern 1968 och framåt ett antal signifikanta händel-
ser som skakade om den akademiska självbilden. I den relativt 
överblickbara miljö som Lund utgjorde framstod 1960-talet som 
en brytningstid med studentinvasion och stora byggprojekt, en 
tid då man ännu − kanske med viss nostalgi − blickade tillbaka 
mot 1950-talet.332 I den miljön kunde dramatiken kanske upp-
fattas som större än jämförbara händelser i t.ex. Stockholm vid 
samma tid. 

Från 1967 radikaliserades arbetet vid Lunds studentkår. Un-
der våren och sommaren 1968 genomfördes ett antal aktioner 
med inrikes- eller utrikespolitiska förtecken. Protester mot USA:s 
engagemang i Indokina varvades med aktioner riktade mot så-
dant som den allmänna värnplikten och även mot universitetet, 
det senare i samband med dess 300-årsjubileum i juni 1968. Alla 
dessa aktioner fick stor uppmärksamhet, men den händelse som 
torde ha verkat särskilt utmanande för tekniska högskolans för-
hållande till Lunds övriga studenter och studentkåren inträffade i 
början på 1969. I Akademiska Föreningen gick i slutet på febru-
ari en s.k. kontaktkonferens mellan universitet och näringsliv av 
stapeln, ett återkommande arrangemang. Mötet 1969 stördes 
emellertid av protester och händelser som urartade till ren kala-
balik. Handgemäng förekom t.ex. mellan inbjudna talare å ena 
sidan, studenter som sökte inta talarstolen å den andra. 

För universitetet i allmänhet, men den tekniska högskolan 
med dess näringslivsorientering i synnerhet, innebar den havere-
rade konferensen att relationerna universitet-näringsliv för flera 
år framåt påverkades negativt. Det skulle komma att dröja inte 
mindre än arton år innan något nytt, motsvarande arrangemang 
genomfördes vid universitetet.333 

I universitetets konsistorium diskuterades ett kommittéför-
slag och åtgärder för att tillmötesgå studentopinionen, t.ex. ge-
nom att tona ned vissa kritiserade inslag i det akademiska cere-

 
332 Löfgren (1990:356) 
333 Olson (1986); Stjernquist (1990:163ff ); Westling (2001:15ff ); 2001-04-02 
Stig Borglin, muntligt meddelande. Stig Borglin, prof. Värme- och kraftteknik 
LTH 1965-92, dekanus tekniska fakulteten 1975-83. 
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monielet i samband med installationer och promotioner. Politise-
ringen av utbildningsdiskussionen ledde till motsättningar kring 
hur långt universitetsledningen rimligen kunde gå i att tillmötes-
gå studentopinionen.334 I Lund skapades bl.a. av massmedier en 
föreställning om ”det röda Lund” som såväl bland universitets-
företrädare som näringsliv skulle komma att uppfattas som pro-
blematisk under följande år.335 
 
Studentprotester i Lund och på andra håll var således ett viktigt 
inslag i den tid då lundateknologerna sökte sin nisch i såväl den 
lundensiska miljön, som i det nationella utbildningssystemet. På 
flera olika plan representerade universitet och teknisk högskola 
skillnader i utblick mot avnämare och samhälle. Universitetens 
traditionella orientering mot ämbetsverk och offentliga institu-
tioner kunde ses i motsatsställning till de tekniska högskolornas 
näringslivsorientering.336 Teknologer och tekniska högskolor har 
traditionellt sett betraktat sig som höjda över och distanserade 
från dagspolitisk diskussion och i synnerhet dess mer rabulistiska 
inslag.337 För den nystartade tekniska högskolan i Lund var det 
slutande 60-talet en på flera sätt turbulent period. Såväl allmän-
politiska som utbildningspolitiska diskussioner påverkade orga-
nisationen i en period då frågan om högskolans inriktning upp-
fattades som särskilt brännande. Särskild uppmärksamhet ägna-
des förhållandet till industrin. Det sydsvenska näringslivet hade i 
flera skeden engagerat sig i tillkomsten av LTH, utöver i det 
inledande utredningsarbetet även genom att tillhandahålla lärar-
krafter under de första åren, och det fanns de inom universitets-
ledningen som ansåg att händelserna våren 1969 riskerade att 
långsiktigt skada relationen mellan universitet och företag i regi-

 
334 1968-10-10 Konsistoriet LU. Förvaltningens arkiv 1964-1977. Protokoll 
[1968. A1A:11-14] LUB och 1968-11-14 Konsistoriet LU. Förvaltningens 
arkiv 1964-1977. Protokoll [1968. A1A:11-14] LUB 
335 Josefsson (1996:226) 
336 Sörlin & Törnqvist (2000:71) 
337 Eriksson (1978:193); Berner (1981:224ff ) 
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onen.338 Uppfattningen delades av åtskilliga studenter vilka mar-
kerade mot mer radikala fraktioner inom studentopinionen.339 

Utbredningen av studentprotester och kritik mot utbild-
ningarnas innehåll och former var emellertid kraftig och även 
LTH påverkades av detta. Såväl lärare som studenter drogs med i 
den dagspolitiska diskussionen och direkta återverkningar i sam-
talsklimat vid LTH kan spåras. I synnerhet bland arkitekterna vid 
den tekniska högskolan, lärare såväl som studenter, manifestera-
des debatt- och reformvilja. Arkitekternas beredvillighet att låta 
också utbildningsinnehåll påverkas av utifrån initierade diskus-
sioner ledde bl.a. till att inslaget av humanekologi och olika for-
mer av tvärvetenskap ökade.340 Vid doktorspromotionen hösten 
1967 talade arkitekturprofessorn Torvald Åkesson i Lunds dom-
kyrka engagerat om behovet av vidgad utblick mot tredjevärlden-
frågor: 

”När alla moderna massmedia på en gång vräker all 
världens olyckor över oss, blir vi till en början olustiga, så 
småningom immuna och längtar efter kolorerad film med in-
födingar och vilda djur i djungeln i Livingstones svarta Afri-
ka. Så kryper vi in i oss själva och sussar in i vårt trygga skal. 
Hemläxan om u-länderna är ju bara en läsa. Vi bär inom oss 
en mörk framtid, som bara blir mörkare, om vi inte själva er-
känner den och tar bort åtminstone inrotade gränser för 
mänsklig skröplighet, för vanlottade grannar över hela klotet 
och därmed bereder väg för en meningsfull teknisk utveck-
ling.”341 
Inom arkitektutbildningen ökade inslaget av kurser med in-

riktning mot u-ländernas problematik.342 Tematiken låg i tiden 
och korresponderade mot ett studentkårens tilltagande engage-

 
338 1969-03-20 Konsistoriet LU. Förvaltningens arkiv 1964-1977. Protokoll 
[1969. A1A:15-18] LUB 
Sydsvenska näringslivets medverkan i rekrytering av tillfälliga lärarkrafter, se 
t.ex. 1963-02-27 Skånska Dagbladet. 
339 Lundagård. Organ för Lunds Studentkår, nr. 5, 1969, Årg. 50. 
340 Acking (1986) 
341 Torvald Åkesson, 1910-1990, prof. Arkitektur IIb LTH 1967-1976. Citerad 
i Sydsvenska Dagbladet 1967-12-09 
342 1968-10-09 Sektionen för arkitektur. Sektionsprotokoll [1968. A1:2] Arkiv, 
A-huset, LTH, LU 
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mang i politiska frågor, mot vilket ställdes ”student as such-
principen” − en mer renodlat studentfacklig hållning.343 Vid 
studentkåren såg sig kårledningen 1967 nödsakad att avgå i sam-
band med att ett uttalade om den politiska situationen i Grek-
land hade antagits.344 I ORDO manades 1967 till ökat samhälls-
engagemang och ökad medvetenhet kring civilingenjörernas roll i 
produktion och samhällsutveckling. Krigsindustri och u-
landsproblematik lyftes fram som ämne för en etiskt informerad 
diskussion kring ingenjörernas samhällsansvar: 

”Vi kan helt enkelt inte tillåta ansvarslösa teknologiska 
fackidioter som utvecklingens banérförare, med en filosofi 
som ens knappast kan tänka tanken att det finns teknologiska 
förbättringar som inte är förbättringar. [...] Ett försök till lös-
ning av dessa oroande problem skulle kunna vara att inrätta 
en avdelning vid de tekniska högskolorna som huvudsakligen 
sysslade med teknologi som sådan, framtidsforskning, U-
ländernas teknologi, teknologisk journalistik etc. En obligato-
risk kurs i sociologi skulle inte heller skada. En sådan kurs har 
nog högre prioritet än företagsekonomi o.dyl.”345 
En hel rad tecken gavs på lundateknologernas ökade politis-

ka engagemang och hur detta kunde kopplas till de egna utbild-
ningarna. Inom teknologsammanslutningen tog man − något av 
ett tidens tecken − själva initiativ till kurser i miljövård, finansie-
rade inom ramen för den egna programverksamheten.346 De 
annars så opolitiska teknologerna avkrävde i samband med no-
mineringar till sin fullmäktigeförsamling, kandidaternas deklara-
tion av politisk hemvist.347 TLTH:s styrelse anslöt sig till de 
vanligtvis mer politiserade arkitektstudenterna i ett uttalande 
som uttryckte oro för civilingenjörsutbildningarnas bristande 
relevans för samhällsproblematiken.348 I samband med den gene-
rella diskussionen kring UKAS tog lundateknologerna ställning 

 
343 Josefsson (1996:170ff ) 
344 1967-04-26 och 27 Sydsvenska Dagbladet 
345 ORDO 1967, nr. 4. Erik Wallin. Rubrik: ”En fråga om ansvar!” 
346 1969-04-13 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Sty. 1969] Arkiv, TLTH 
och ORDO 1969, nr. 2 
347 1968-11-29 Arbetet 
348 1968-12-18 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Sty. 1968] Arkiv, TLTH 
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och avvisade förslaget, samtidigt som de tog tillfället att reflekte-
ra över och kritisera den egna utbildningens former och innehåll. 
I ett uttalande som avsändes till vederbörande myndigheter och 
politiska instanser menade TLTH att: 

”Debatten om UKAS samt UKÄ:s och Palmes modifie-
ringar av UKAS går vidare. Gemensamt för alla är principen 
om ökad genomströmningstakt. Samtidigt är de makthavan-
de helt ovilliga att ta upp en verklig diskussion om utbild-
ningens målsättning och dess roll i samhället. Dessa saker till-
sammans kommer att kraftigt beskära studentens möjligheter 
att kritiskt granska sin egen och utbildningens funktion i 
samhällsutvecklingen. 

Visserligen berör inte UKAS förhållandena vid de tek-
niska högskolorna direkt, men ovannämnda effektiviserings-
tendenser i samhället, som ligger bakom UKAS och sätter 
maskinen före människan, borde oroa varje människa, även 
oss teknologer. Också vår utbildning och dess konsekvenser 
för samhället måste grundligt ses över: t.ex. miljöförgiftning-
en, u-landsproblemen och den teknik som orsakar stress, ar-
betslöshet, trafikolyckor och annat elände för människor. 

Därför uttalar Teknologsammanslutningen vid Lunds 
Tekniska Högskola sin solidaritet med de studenter och lärare 
som arbetar vidare på att stoppa UKAS.”349 
Mer konfrontativa attityder till civilingenjörsutbildningens 

form och innehåll förekom, t.ex. i termer av att krossa ”profes-
sorsväldet”. Enligt en artikelförfattare innebar verksamheter vid 
de tekniska högskolorna ofta nog att de fungerade som underav-
delningar till de företag man ingått samarbete med. I vändningar 
som måste ha verkat starkt upprörande på många lärare såväl 
som studenter, talades om en ”stinkande trögflytande massa av 
civilingenjörer [som] sipprar [...] ut från våra tekniska högskolor 
och förpestar om möjligt ännu mer vårt samhälle”, och där själva 
civilingenjörskollektivet utmålades som ett ”miljövårdspro-
blem”.350 Inlägget bemöttes av en representant för lärarkåren, 
som delade teknologskribentens uppfattning om behovet av an-

 
349 1968-10-29 TLTH. Extra terminsmöte. Protokoll [TM 1968] Arkiv, TLTH 
350 ORDO 1968, nr. 4. Salomon Schulman, kemiteknolog. Rubrik: ”Utbild-
ningsfabrikens miljövårdsproblem” 
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svar och samhällsengagemang, men som också menade att detta 
brukade återfinnas inom ingenjörskollektivet i högre grad än vad 
hans meningsmotståndare hade funnit.351 

Meningsutbytet kan illustrera den skiljelinje som skar ge-
nom studenterna som grupp. Å ena sidan de som ansåg att in-
genjörerna inte motsvarade något tidens krav på samhällsenga-
gemang och kritisk utblick mot förhållanden i den egna prakti-
ken eller i ett vidare, globalt sammanhang. Å andra sidan de som 
ansåg att existerande strukturer, utbildning och industriella prak-
tik medgav tillräckligt av kritiska perspektiv och att det var högt i 
tak även för en radikalare diskussion. 

 
Politisering och tidens opinioner tog sig också mer konkreta 
uttryck. Till de traditioner som initierades av LTH-teknologerna 
hörde den s.k. nolleinsamlingen. Den innebar att teknologstu-
denter begav sig till ett antal skånska orter och samlade in medel 
för sociala och humanitära ändamål. Under ett par år i slutet på 
1960-talet gjordes insamlingar till sociala ändamål, exempelvis 
bostadsbyggande i Peru.352 Samtidigt väckte den tilltagande poli-
tiseringen av Lunds studentkår motstånd och splittring inom 
teknologkollektivet. 1968 kunde TLTH inte enas om att göra 
gemensam sak med studentkåren kring insamling till studenter i 
Vietnam, varför hela arrangemanget ställdes in detta år.353 Den 
emellanåt hårt politiskt vridna debatten i teknologernas tidning 
ORDO väckte motstånd och ledde till konfrontation mellan 
redaktionen och TLTH:s ledning. För denna stod omsorgen om 
förhållandet mellan näringsliv, högskoleledning och teknologstu-
denter i fokus. Liksom i samband med universitetets kontakt-
konferens i februari 1968 befarades att relationen till företagen 
långsiktigt skulle lida skada. Redaktionen ansåg å sin sida att 
”[m]an måste driva en aggressiv linje, om man vill väcka och 

 
351 ORDO 1968, nr. 4. Hellmuth Hertz, (1920-1990), prof. Elektrisk mättek-
nik LTH 1963-85. Rubrik: ”Ingenjören och samhället” 
352 1966-10-11 Skånska Dagbladet; 1966-10-12 och 16 Sydsvenska Dagbladet; 
1966-10-13 Arbetet. 1967-10-13 och 14 Sydsvenska Dagbladet.  
353 1968-08-17--18 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Sty. 1968] Arkiv, 
TLTH 
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aktivera teknologerna”.354 Redaktionen torde dock ha varit rela-
tivt i samklang med teknologopinionen i denna fråga. ORDO 
anklagades av TLTH-ledningen anklagades för politisk opportu-
nism och vänstervridning, men ett representativt möte bland 
teknologerna gav ORDO-ledningen sitt stöd.355 

 
Utbildningsväsendets integration 

 
Med expansion och ökad efterfrågan på högre utbildning fram-
stod kostnader och kvantitativ planering som ett allt större pro-
blem vartefter 1960-talet framskred. Dimensionering och 
genomströmning – produktivitet om man så vill − inom utbild-
ningssektorn hamnade i fokus. Utbyggnaden under decenniet 
1954-63 skedde framförallt vid de fria fakulteterna. Frågan om 
de fria fakulteternas dimensionering hade varit aktuell under en 
följd av år, men man hade inte, t.ex. inom universitetsutredning-
en från 1955, kommit fram till någon lösning på frågan. 

1963 års universitets- och högskolekommitté (U63) tog vid 
i det nationella utredningsarbetet efter U55. Den nya kommittén 
hade att lämna förslag till det fortsatta utbyggnadsarbetet. Större 
vikt lades därför snarare vid ökning av antalet studerande vid de 
spärrade linjerna och i synnerhet utbildningarna vid de ”experi-
mentellt inriktade fakulteterna” till vilka de tekniska högskolorna 
hörde.356 I den del som rörde antagning – spärrar eller inte – var 
inte heller 1963 års universitets- och högskolekommitté beredd 
att rekommendera uppbrott från systemet med fri intagning till 
majoriteten av utbildningar. Alltjämt lades betoning på studie-

 
354  1968-11-24 Sydsvenska Dagbladet. Rubrik: ”Teknologbasen angriper 
ORDO”. Citat ORDO-redaktören Mats Lindén. Även 1968-11-29 Arbetet. 
355  1968-11-27 Teknologsammanslutningen vid LTH. Protokoll. Ordinarie 
terminsmöte [TM 1968] Arkiv, TLTH. 1968-12-11 Arbetet och 1968-12-12 
Sydsvenska Dagbladet. 
356 Citat SOU (1965:11:18). Sammansättning 1963 års universitets- och hög-
skolekommitté: Sven Moberg, ordf.; Gösta Luthman, VD NJA; Bror Rexed, 
prof. UU; Kai Siegbahn, prof. UU; Fredrik Sundberg, VD SIAB; Stig Sunner, 
laborator Termokemiska laboratoriet, Lund; Lennart Uhlin, tekn. dir. KBS; 
Ragnar Woxén, generaldirektör Utrustningsnämnden för universitet och hög-
skolor 
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rådgivning och pedagogiska reformer, mjuka åtgärder snarare än 
kvoter för olika utbildningsområden.357 

U63 hade också att ta ställning till frågan om den nödvän-
diga expansionen skulle kunna ske inom existerande universitet 
och högskolor. Den lösning som lanserades var de fyra högskole-
filialerna i Örebro, Växjö, Karlstad och Linköping. Dessa skulle 
koncentrera sig på grundutbildning och sakna egna forskningsre-
surser. Filialtanken innebar att de nya enheterna skulle vara 
kopplade till var sitt universitet och den vägen få koppling till 
forskning. Likväl innebar tillkomsten av universitetsfilialerna ett 
brott med den humboldtska universitetsideologin, vilket för-
stärkte tendenser som initierats redan med lektorsreformen på 
1950-talet. 358  Denna perspektivförskjutning fick konsekvenser 
också vid de etablerade eller nyligen tillkomna läroanstalterna, 
exempelvis Lunds tekniska högskola. 

 
Med ökat rationaliseringsbehov och starkare krav på samordning 
av administrativa och materiella resurser på respektive universi-
tets- och högskoleort, fick också principiella resonemang kring 
integration av utbildningar ny näring. Som diskuterats ovan hade 
principiellt och praktiskt motiverade föreställningar om tvärve-
tenskaplighet förekommit under åtminstone ett par decennier. 
Motiven för detta har varierat över tiden, beroende på vilka in-
tressen i och kring utbildningssystemet som dominerat diskus-
sion och normformulering.359 En faktor i sammanhanget var att 
1950- och 60-talets reformer formulerades under intryck av dis-
kussioner i internationella fora, i vilka svenskt deltagande var 
omfattande. En internationellt orienterad utbildningsbyråkrati 
formerades, och genom exempelvis OECD och Unesco spreds 
idéer kring den högre utbildningens innehåll och organisation. 
Så kan man exempelvis notera hur argument för relativisering av 
ämnesmässiga och institutionella gränser vann allt större gehör 
och spred sig som något av en gemensam ideologi bland med-
lemsländerna. 

 
357 Premfors (1984) 
358 Clark (1995:202f ); Josefsson (1996:70); Marton (2000:68) 
359 Schild & Sörlin (2002:12ff ) 
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Föreställningar om det önskvärda i ökad tvärvetenskaplig-
het, jämte eftersträvad avlänkning av studenter från de fria fakul-
teterna till utbildningar med tydligare inriktning mot specifik 
arbetsmarknad, bidrog till att traditionell institutions- och äm-
nesindelning problematiserades.360 För en reformbenägen natio-
nell utbildningsbyråkrati blev existerande organisation av univer-
sitet och högskolor snarast ett hinder att övervinna i genomfö-
randet av fortsatta reformer. 1960-talet innebar en fortskridande 
förskjutning av inflytande över den högre utbildningens inrikt-
ning, från universitet och högskolor till nationella policyskapan-
de instanser. Aktörerna inom denna utbildningsbyråkrati saknade 
i betydande utsträckning förankring inom såväl det politiska som 
det akademiska systemet.361 

Utvecklingen gick mot allt större enhetlighet inom utbild-
ningssystemet. Från de tekniska högskolorna beklagades 1963 
den, som man uppfattade det, likriktning som de nya plane-
ringsvillkoren förde med sig. Samtidigt stod det klart att den 
administration som Överstyrelsen för de tekniska högskolorna 
dittills klarat sig med var dimensionerad för förhållandena såda-
na de gestaltat sig fram till 1960-talets utbildningsexpansion. 
Därmed hade den blivit otillräcklig enligt Överstyrelsens egen 
bedömning.362 Med ökat intag och expanderande forskningsvo-
lym ställdes nya krav på samordning. Universitetsreformen 1964 
innebar för detta sammanhang att Överstyrelsen för de tekniska 
högskolorna avvecklades och att de tre tekniska högskolorna 
inordnades i den nationella planering som det nya universitets-
kanslersämbetet (UKÄ) skulle komma att representera. För de 
tekniska högskolorna kunde nyordningen uppfattas som en för-
ändring till det sämre.363 Centraliseringen av utbildningsväsendet 
förlängde kommunikationskanalerna och medförde en rörelse 
bort från den intressegemenskap, i form av högskole- och när-

 
360 OECD (1995:184ff ) 
361 Premfors (1983a) 
362 1963-09-06 Kungl. Överstyrelsen för de tekniska högskolorna. Pleniären-
den. Föredragningslista [AI:7] RA. Yttrande över SOU (1963:9): Universitetens 
och högskolornas organisation och förvaltning. 
363 Broberg (1987:131) 
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ingslivsföreträdare, som dittills varit relativt homogent samlad 
kring de tekniska högskolornas utveckling. 

 
Fortsatt utbyggnad – Linköping 
De tre tekniska högskolorna skulle snart komma att bli fyra. 
Bläcket hade knappt hunnit torka på ritningarna till Lunds tek-
niska högskola när nästa etapp började planeras. 1962 aktualise-
rades frågan i Överstyrelsen för de tekniska högskolorna. De 
termer i vilka den fortsatta utbyggnaden betraktades är relevanta 
för att visa hur planeringsvillkoren för LTH förändrades under 
loppet av 1960-talet. På detta sonderande stadium inför en fjärde 
teknisk högskola, stod det klart att näringslivs- och högskolere-
presentanterna i Överstyrelsen såg starka motiv för att avvika från 
de former för högre teknisk utbildning som gällde vid KTH och 
Chalmers: 

”Frågan om en högre utbildning omfattande såväl tek-
niska som ekonomiska ämnen har tidigare varit föremål för 
uppmärksamhet, men någon tillfredsställande lösning därpå 
har ännu ej kunnat erhållas. [...] 

”Överstyrelsen vill [...] framhålla, att redan nu kan för-
utses, att en fjärde teknisk högskola måste börja planeras, in-
nan den pågående utbyggnadsetappen för de tekniska hög-
skolornas del avslutats. Vid förberedelserna för denna nya 
högskola bör en av uppgifterna bli att undersöka, om icke 
studierna där skulle helt eller delvis kunna ges en från den 
hittillsvarande utbildningen vid de tekniska högskolorna nå-
got avvikande inriktning och ökat utrymme därvid beredas 
icke tekniska ämnen.” 
Lokalisering var i denna fas ännu inte formellt avgjord, men 

föregripande de utredningar som inom något år skulle komma 
att föreslå utbyggnad i Linköping, diskuterades planerna i termer 
av en ”industrihögskola i Östergötland”.364 Linköpings högskola 
började konkretiseras i planering 1963. I förarbeten och diskus-
sioner inför uppbyggnaden kan man iakttaga något av förändra-
de planeringsvillkor och nya nyanser i synen på högre teknisk 
utbildning under 1960-talet och det första decenniet av LTH:s 

 
364 1962-11-05 Kungl. Överstyrelsen för de tekniska högskolorna. Pleniären-
den. Föredragningslista [AI:7] RA. Även föregående blockcitat. 
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verksamhet. Ragnar Woxén var framträdande i arbetet även inför 
en fjärde teknisk högskola.365 1964 lade han fram en utredning 
kring vad som vid denna tidpunkt gick under beteckningen 
”XTH” – fortsatt utbyggnad som trots tal om ”industrihögskola i 
Östergötland” ännu inte var preciserad till vare sig lokalisering 
eller utformning. Lokalbehovet för högre teknisk utbildning 
framstod, liksom inför tillkomsten av LTH några år tidigare, som 
en springande punkt. Det stod nu också klart att resurserna i 
Linköpings-fallet inte förväntades räcka till fullskalesatsning som 
i Lund. Såväl allmänna samhällsekonomiska förhållanden som 
konkurrerande anspråk mellan landets lärosäten lade restriktio-
ner på expansionen. Fortsatt utbyggnad innebar också ökat be-
hov av samordning av resurserna.366 

Konsekvenserna av detta begränsade sig givetvis inte till de 
orter och institutioner där utbyggnad omedelbart förestod, utan i 
lika hög grad till de befintliga och nyligen tillkomna, t.ex. LTH. 
I fallet Linköping utgick planeringen redan på skisstadiet ifrån en 
modifierad uppläggning i förhållande till existerande universitet 
och tekniska högskolor.367 I ett betänkande från universitets- och 
högskolekommittén (U63) vädrades tanken att ge en fjärde tek-
nisk högskola något av experimentkaraktär med avseende på 
organisation och undervisningsformer.368 Med successiv konkre-
tisering till placering i Linköping skulle friheten från akademiska 
traditioner på denna ort komma att uppfattas som en fördel. 
Den organisationsform med centra och institutioner som skisse-
rades i Linköping, avsågs ge större flexibilitet än motsvarande 
relation mellan sektioner och institutioner vid de äldre tekniska 
högskolorna.369 Undervisningen behövde rationaliseras och de 
tillgängliga lärarkrafterna utnyttjas effektivare. Pedagogiska expe-
riment, bl.a. med TV-undervisning, planerades och genomför-

 
365 Ragnar Woxén hade inför Linköpingshögskolan uppdraget som ordförande i 
den subkommitté som beredde de tekniska utbildningarnas utformning. 
366 Regeringsproposition (1963:172:68ff ) om bl.a. Kungl. Byggnadsstyrelsens 
synpunkter på effektivitet och samordning. 
367 Regeringsproposition (1963:172:65) 
368 SOU (1965:11:75ff ) 
369 Borg (1968:5) 
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des, men med negativt resultat.370 Organisationskommitté för 
Linköpingshögskolan tillsattes 1965. Ragnar Woxén fick även i 
detta sammanhang en central roll, nu som ordförande i sub-
kommittén för den tekniska utbildningen. Woxén föreslog, med 
hänvisning till egna erfarenheter från KTH, men också i anslut-
ning till Överstyrelsens tidigare diskussioner, en ny ingenjörsut-
bildning med större inslag av ekonomi och samhällsvetenskap, 
den s.k. ekonomingenjörsutbildningen: 

”Under KTH-tiden fann jag att åtskilliga nyutexamine-
rade civilingenjörer för att ytterligare förkovra sig fortsatte att 
studera på Handelshögskolan i Stockholm. Totala utbild-
ningstiden blev därigenom lång och dyrbar samtidigt som 
man fick lära sig en hel del ämnen som låg utanför en ingen-
jörs behov. Tanken kom att det borde gå att inrätta en sektion 
för ekonomiingenjörsutbildning på XTH – en nyhet för Sve-
rige. Civilingenjören skulle ges god teknisk allmänbildning 
samt därutöver en specialinriktning mot företagsekonomi, 
administration och arbetsvetenskap [...].”371 
Förslaget kan uppfattas som ett steg mot en bredare och mer 

näringslivsinriktad civilingenjörsutbildning, grundad i en långva-
rig diskussion kring former och innehåll. Woxéns förslag till 
modifierad utbildningsgång väckte i förstone negativa reaktioner, 
inte minst från de etablerade tekniska högskolorna, men även 
från Industriförbundet där man menade att ”resultatet skulle bli 
varken fågel eller fisk – med andra ord varken ekonomer eller 
civilingenjörer”.372 Organisationskommittén vid Lunds tekniska 
högskola iklädde sig i remissbehandlingen rollen som försvarare 
av en mer traditionell uppläggning av civilingenjörsutbildningen. 
Liksom vid tidigare utbyggnad var de existerande högskolorna, 
nu inbegripande LTH, generellt negativa till en ny utbildnings-
enhet.373 På sätt som fullständigt motsvarade reaktionerna inför 

 
370 Regeringsproposition (1965:141:39) 
371 Woxén (1989:96) 
372 Woxén (1989:97) 
373 1965-10-25 Svenska Dagbladet. Ragnar Edenman refererad ang. de etablera-
de högskolornas motstånd. Ragnar Edenman, statssekreterare i ecklesiastikde-
partementet 1950-57, ecklesiastikminister 1957-67 
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tillkomsten av LTH förordades istället utbyggnad av befintliga 
högskolor.374 

Också i den del som rörde forskningen vid den nya högsko-
lan sökte man nya organisationsformer. Ragnar Woxén menade, 
explicit med hänvisning till sina erfarenheter från KTH men, 
rimligen också med LTH-uppbyggnaden i minne, att institutio-
nerna genomsnittligen var för små för kunna erbjuda optimala 
förhållanden för forskning. Också vid Lunds universitet hade 
man gjort den erfarenheten att de små institutionerna, ofta med 
bara en topptjänst, inte räckte till för att utgöra fruktbara forsk-
ningsmiljöer. Kemicentrum i Lund byggde som principiell kon-
struktion på den begynnande insikten ”att utvecklingen höll på 
att göra det klassiska systemet med många små autonoma institu-
tioner ineffektivt och föråldrat”.375 Istället för små institutioner 
med endast en eller ett högst begränsat antal topptjänster före-
slogs därför större enheter med tre till tio topptjänster organise-
rade i ”forsknings- och utbildningscentra”. Förslaget realiserades 
inte initialt men fick senare, enligt Woxéns tolkning, sin motsva-
righet i tillkomsten av diverse centrumbildningar, såväl i Linkö-
ping som vid andra enheter.376 

Med exemplet Linköping för ögonen går det att se något av 
vilka förändrade krav på utbildningsinstitutionerna, och de tek-
niska högskolorna i synnerhet, som 1960-talet förde med sig. 
Ökade förväntningar på flexibilitet, inte minst för den fortsatta 
expansionen av utbildningssystemet, motiverade experiment med 
organisationsformer, pedagogik och utbildningarnas innehåll. 
Något av detta hade vid Lunds Universitet och LTH sin motsva-
righet i tillkomsten av Kemicentrum. Exemplet Linköping visar 
också hur, under trycket av expansion och skenande kostnader, 
traditionen kunde uppfattas som en belastning. Ekonomiska 
hänsyn kom att spela allt större roll, vilket förde till omprövning 
av former och innehåll för utbildningen.377 Inte minst i samband 
med uppbyggnad av nya enheter, som LTH och Linköping, 

 
374 Regeringsproposition (1965:141:48ff ) 
375 Aurivillius & Wickberg (1986:89) 
376 Woxén (1989:99) 
377 Daalder (1982) 
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framstod det som strategiskt riktigt att pröva nya vägar, bort från 
de etablerade lärosätena som kunde uppfattas som ovilliga till 
reformer. 

 
Teknisk högskola eller fakultet 

 
Lunds tekniska högskola var en av 1960-talets stora utbildnings-
satsningar. LTH låter sig betraktas som en manifestation av efter-
krigstidens ekonomiska uppsving och växande tilltro till storska-
lig utbildningsplanering. Den trend mot ökad integration av 
institutioner och utbildningar som kunde skönjas alltifrån 1940-
talet och som ingått i motivbilden när en tredje teknisk högskola 
i Lund skisserades, förstärktes under 1960-talet. Med universi-
tetsreformen 1964 förstärktes en reformbenägen central utbild-
ningsbyråkrati. Till de uppgifter som denna, i nära kontakt med 
politiska instanser, skulle komma att ta sig an hörde uppbrott 
från etablerad arbetsfördelning inom och mellan akademiska 
institutioner. Med detta följde att villkoren för LTH:s fortsatta 
ställning inom utbildningssystemet förändrades. Statusfrågan, 
självständig teknisk högskola eller fakultet inom Lunds universi-
tet, hade hållits oavgjord längre än vad som ursprungligen av-
setts. Övervägandena närmade sig avgörande genom intensifierat 
utredningsarbete 1965-68, även det en utdragen process och 
initierad långt senare än universitetsutredningen och organisa-
tionskommittén för LTH hade förutsatt runt 1960. 

 
Hur högre teknisk utbildning borde organiseras i förhållande till 
övriga utbildningsinstitutioner hade i allmänna termer diskute-
rats sedan 1940-talet. Det vore missvisande att tala om någon 
ihållande, aldrig avstannad diskussion. Snarare var det så att det i 
vissa strategiska och policymässigt avgörande sammanhang – 
exempelvis malmska utredningarna på 1940-talet och universi-
tetsutredningen 1955 – gjordes samma typ av överväganden. 
Matchning av industrins differentiering mot korresponderande 
utbildningsbehov och utbildningsutbud återkom då på agendan. 
Alltfler röster gjorde sig hörda vilka inte tog traditionell ordning 
med fristående tekniska högskolor för given. Avgörandet av 
LTH:s status i mitten av 1960-talet tvingade således fram kon-
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kretion med bäring på hela utbildningssystemets utvecklingsrikt-
ning. 

De alternativ som förelåg var i princip en fristående teknisk 
högskola eller fakultet inom universitetet. Sett till praktisk ut-
formning av organisationen gavs det utrymme för nyanser kring 
exempelvis fördelning av administrativa resurser och fördelning 
av lokaler. Givet i vilken riktning utbildningsplaneringen hade 
rört sig pekade mycket hän mot integrationsalternativet, d.v.s. 
LTH som teknisk fakultet inom Lunds universitet. 

Principiellt hörde således frågan om LTH:s ställning sam-
man med hela utbildningssystemets inriktning och hade så gjort i 
flera år. I det perspektivet var avgörandet av Lunds tekniska hög-
skolas ställning blott ett inslag i den nationella utvecklingen. Med 
avseende på de tekniska högskolorna gavs det exempel på diskus-
sioner med motsvarande innebörder som de vilka aktualiserades i 
Lund. Så hade Kungl. tekniska högskolans relation till Stock-
holms nya universitet redan ett decennium tidigare varit uppe till 
övervägande, då frågan hade väckts om samordning till ett stor-
universitet. KTH:s lärarkollegium avvisade 1957 propån med 
samma typ av argument som så småningom skulle komma att 
föras fram från LTH:s sida.378 Representanter för tekniska hög-
skolor, industri och universitet hade under uppbyggnadsfasen 
från tid till annan markerat vilka organisationsalternativ som 
föredrogs. Positionsbyten kunde visserligen noteras hos enskilda 
aktörer som t.ex. Ragnar Woxén, vilket om inte annat visar att 
bakgrund vid en teknisk högskola inte förutbestämde någon viss 
uppfattning om hur högre teknisk utbildning kunde realiseras.379 

 
378 1957-01-23 Lärarkollegiets protokoller [AII:94] Huvudarkiv. KTH. §18 
Remiss från Överstyrelsen för de tekniska högskolorna ang. vetenskapliga hög-
skolorna i Stockholm och Göteborg. 
379 Ragnar Woxéns uppfattning: 
(1) Negativ till tredje teknisk högskola, men principiellt för fristående tekniska 
högskolor: 1956-10-19 Sammanträde med Skånska Ingenjörsklubben. Proto-
koll [Protokoll 1955-1956] Arkiv, Skånska Ingenjörsklubben  
(2) För teknisk fakultet: 1960-07-05 LTH 1960-1969. Övr handl rörande 
Organisationskommittén. Anteckningar från organisationskommitténs för 
teknisk högskola i Lund (OK) 2:a sammanträde, hållet i Stockholm, [F8:2] 
LUB samt 
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Universitetsutredningen (U55) hade i betänkandet Universitet 
och högskolor i 1960-talets samhälle förordat en lösning med LTH 
organiserad som fakultet inom Lunds universitet. I de slutliga 
övervägandena lämnade universitetsutredningen likväl frågan 
öppen, med motivet att ytterligare utredningar kring det samlade 
utbildningsväsendet förestod och att dessa måste ha fria händer 
att göra sina överväganden.380 Även i den tidiga uppbyggnadsfa-
sen under organisationskommitténs ledning hölls frågan öppen. 
1960 väntade sig organisationskommittén ett avgörande inom ett 
par år. Äskanden och tjänstebeskrivningar formulerades därför så 
att båda alternativen skulle kunna realiseras med så små över-
gångsproblem som möjligt. Samtidigt markerade universitetsre-
presentanterna i organisationskommittén att de önskade att yt-
terligare hänsyn togs till osäkerheten i statusfrågan.381 Någon 
spänning eller nyansskillnad kan noteras mellan å ena sidan in-
dustri- och högskolerepresentanter, å andra sidan ledamöter från 
Lunds universitet. Det torde inte ha varit enbart formalism som 
motiverade just universitetsrepresentanterna att framhålla oviss-
heten i organisationsfrågan. Den önskan att bredda universitetets 
kontaktytor som motiverade dess engagemang i utredningsarbe-
tet 1956-59 figurerade alltjämt i övervägandena och skulle så 
göra även i längre perspektiv. Samtidigt var man från universite-
tets sida fullt på det klara med de problem som skulle kunna 
uppträda i spåren av ett alltför kraftigt utbyggt universitet. Vid 
en europeisk rektorskonferens 1964 hade frågan om universite-
tens storlek diskuterats. Lunds universitets rektor, Philip Sand-
blom, rapporterade sina intryck och slutsatser från konferensen. 
Visserligen förordade han, i generella termer, ett sammanhållet 
universitet men – underförstått – inte till vilket pris som helst. 

 
(3) Fristående teknisk högskola: Woxén (1986) och (1989:93) 
380 SOU (1959:45:265) 
381 Två kompletterande sammanträdesanteckningar: Axel Laudon, 1960-07-06 
respektive Lars Ingvar, 1960-08-23 LTH 1960-1969. Övr handl rörande Orga-
nisationskommittén. Anteckningar från OK’s petitakommittés (OK pet) 1:a 
sammanträde, hållet i Stockholm [F8:2] LUB. Universitetsrepresentanter i 
organisationskommittén: Sten von Friesen, Torsten Gustafson, Åke Pleijel.  
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På många håll i Europa hade, menade Sandblom, gränsen för det 
effektiva forsknings- och utbildningsuniversitetet överskridits. 
Utan att explicit förhålla sig till de förestående organisationsfrå-
gorna i Lund menade rektor och universitetets konsistorium att 
optimal storlek på ett universitet inte borde överskrida 10-12000 
studenter.382 

 
Organisationsfrågans beredning 
Trots de utbildningspolitiska implikationerna och trots att natio-
nella hänsyn egentligen stod på spel eller på ett djupgående sätt 
påverkade beslutssituationen så var det rent formellt en fråga för 
organisationskommittén i Lund att upparbeta ett underlag för 
det förestående avgörandet om LTH:s fortsatta organisation. 
Denna ordning kunde sannolikt ge intryck av att man i Lund 
hade större frihetsgrader att påverka frågans utgång, än vad som i 
själva verket var fallet. 

En s.k. expertgrupp tillsattes 1965 för att bereda frågan.383 
Avsikten var enligt direktiven primärt att nå fram till ett förslag i 
anslutning till något av de två alternativ som redan hade före-
kommit i diskussionerna, d.v.s. fristående högskola eller integra-
tion som fakultet i universitetet.384 Betraktat utifrån kunde det, 
enligt pressuppgifter, uppfattas som om uppdragets utgång var 
mer given än vad direktiven gav intryck av: 

”Statsmakterna har utgått från att universitet och tek-
nisk högskola skall betraktas som en enhet på de platser där 
båda dessa läroanstalter finns. När det gäller Lund finns det 
dock inget beslut i den riktningen. Man har helt enkelt sak-

 
382 Sandblom (1965). Även 1965-05-02 och 1965-05-04 Sydsvenska Dagbladet, 
osign. artiklar. 
383 Tillsatt 1965-06-01, direktiv 1965-06-23. Antagen benämning: ”Expert-
gruppen för tekniska högskolans i Lund framtida organisation”. Ledamöter: 
Folke Petri, VD Mellersta och norra Sveriges ångpanneförening; Gunnar Sand-
berg, administrativ direktör; Ragnar Thun, byråchef; Gunnar Wijkman, univer-
sitetsråd; Malcolm Thorén, överingenjör, sekr.; Iwan Wahlgren, byrådirektör, 
bitr. sekr. 
384 1965-06-23 Protokoll från organisationskommitténs för teknisk högskola i 
Lund sammanträde [A3A:1] LUB 
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nat underlag för ett sådant beslut. Och det är sålunda mot 
detta som den nu tillsatta kommittén skall råda bot.”385 
Expertgruppen tog som sin utgångspunkt den 1964 genom-

förda universitetsreformen där Lunds universitets ställning som 
regionalt centrum för forskning och utbildning hade stärkts, bl.a. 
genom integration av den tidigare fristående tandläkarhögskolan 
till odontologisk fakultet. Universitetsreformen inverkade också i 
så måtto att den motiverade expertgruppen att rekommendera 
parallell arbetsfördelning inom det nya universitetskanslersämbe-
tet respektive den lokala universitets-/högskoleadministrationen. 
Ett annat betydelsefullt faktum i bedömningen var de ökade 
kontakterna mellan teknisk och naturvetenskaplig forskning och 
utbildning, i lundafallet redan manifesterad genom skapandet av 
gemensamma institutioner inom matematik-, kemi- och fysik-
områdena.386 Visserligen hade samarbetet inom dessa gemen-
samma institutioner haltat, men den princip som samarbetet 
manifesterade var värd att betona387. I flera avseenden kopplade 
således expertgruppen sina överväganden till den nationella si-
tuationen med universitetsreform och ökad integration av forsk-
nings- och utbildningsinstitutioner. 

Samtidigt var expertgruppen av den uppfattningen att den 
lokala administrationen vid Lunds universitet, sådan den var 
dimensionerad och utformad vid tiden för utredningen, långt 
ifrån motsvarade de krav som den tekniska högskolan, eller en 
teknisk fakultet, kunde ställa på en egen centraladministration. 
Expertgruppen anförde att skilda förvaltningstraditioner rådde 
vid universitet respektive tekniska högskolor. Universiteten hade 
vanligen en relativt begränsad centralförvaltning under det att 
större ansvar var decentraliserat till institutionerna. Vid de tek-
niska högskolorna rådde det omvända förhållandet. Den centrala 
administrationen hade där större resurser och ett mer utvidgat 

 
385 1965-08-26 Sydsvenska Dagbladet, osign. artikel med anledning av expert-
gruppens tvådagarsbesök i Lund. 
386 Petri et al (1967:13, 31ff, 62) 
387  Synpunkter på organisationens funktionalitet, exempelvis 1964-10-19 
Konsistoriet LU. Förvaltningens arkiv 1964-1977. Protokoll [1964. A1A:1-2] 
LUB och 1965-06-03 Konsistoriet LU. Förvaltningens arkiv 1964-1977. Pro-
tokoll [1965. A1A:3-5] LUB. 
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mandat att företräda högskolan som samlad enhet, inte minst 
gentemot externa intressenter. En viktig slutsats var därför: 

”Med hänsyn till [skilda förvaltningstraditioner] måste 
man vid utformningen av ett integrationsalternativ beakta 
den negativa inverkan på högskolans produktivitet, som kan 
uppstå genom en bristande korrespondens i arbetssätt och or-
ganisation mellan universitetets centralförvaltning [...] och 
tekniska institutioner och sektioner [...].”388 
Utredningen kom därför till slutsatsen att integration av 

LTH i universitetet krävde en ny typ av universitetsadministra-
tion. Detta påpekande hade sin bakgrund i direktiven till utred-
ningen, där en framtida reformerad centraladministrations ställ-
ning och resurser särskilt betonats. 389  Skillnaderna hade sin 
grund i olika tillkomsthistoria och utblick mot externa avnämare 
för högskola respektive universitet. Skilda roller och traditioner 
skulle således modereras i en gemensam organisation, en uppgift 
som givet akademiska organisationers tröghet kunde te sig vansk-
lig. 

En administration med andra resurser, andra perspektiv och 
möjligheter än universitetets befintliga, förutsattes ändamålsenlig 
inte blott inför en eventuell integration av LTH, utan även inför 
det samlade universitetets kommande expansion. Rekommenda-
tionen måste betraktas som framsynt, men utifrån den aktuella 
process i vilken den framfördes samtidigt svår att förverkliga. 
Givet expertgruppens mandat – att lägga förslag till LTH:s ställ-
ning i förhållande till universitetet – förefaller det som om den 
här gjorde rekommendationer därutöver. Det är svårt att se att 
utredningen, även om den var välargumenterad, kunde påverka 
den lokala universitetsadministrationen att genomföra en ge-
nomgripande reformer blott för att tillmötesgå en enskild fakul-
tets särskilda intressen. Viktigt för bedömningen av utvecklingen 
av LTH var emellertid just den typ av analys av skillnader i för-
valtningstradition som expertgruppen levererat. Det skulle senare 
visa sig att LTH, som fakultet inom universitetet, inte fick till-

 
388 Petri et al (1967:29) 
389 Petri et al (1967:51, 77). 1965-06-23 Protokoll från organisationskommit-
téns för teknisk högskola i Lund sammanträde [A3A:1] LUB 
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gång till de administrativa resurser som expertgruppen utgått 
ifrån i sina överväganden.390 

Expertgruppen inordnade således sina rekommendationer 
under de principer som vid tiden verkade styrande på det samla-
de utbildningssystemets utveckling. I slutövervägandena fick 
lokala hänsyn vika för generella. Detta förhållande bidrog även 
till att expertgruppens hantering drog ut på tiden. Med den rikt-
ning projekteringen av Linköpings högskola såg ut att ta stod det 
klart att högre teknisk utbildning, nationellt betraktat, snart 
skulle komma att ske efter flera olika organisationsmodeller. En 
tidningsartikel refererade processen: 

”Man har bl a tagit i beaktande den nya organisation, 
som planeras vid den blivande tekniska högskolan i Linkö-
ping och den medicinska högskolan där. Där föreslås en helt 
ny organisationsform. Den innebär, att man skall skapa ett 
flertal stora centra i stället för en lång rad mindre institutio-
ner. Det betyder också, att man får två olika organisations-
former för de tekniska högskolorna, om man låter LTH bli en 
fakultet vid universitetet och samtidigt tar den nya Linkö-
pingsorganisationen i bruk. Det anses vara dessa förhållan-
den, som gjort att slutbehandlingen av Lundaorganisationen 
skjutits fram.”391 
Konsekvensen var snarare att fyra olika typer av organisatio-

ner skulle komma att existera parallellt för civilingenjörsutbild-
ningarna. För det första den traditionella ordningen vid KTH 
och Chalmers med fristående teknisk högskola under egen ad-
ministration, för det andra i LTH-fallet som fakultet inom ett 
storuniversitet, för det tredje Linköpingsmodellen enligt ovan 
samt slutligen Uppsalamodellen, där tekniska fysiker utbildades 
vid matematisk-naturvetenskaplig fakultet. Denna variation 
framstår som en drastisk förändring av villkoren för högre tek-

 
390 2001-03-13 Lars-Olof Nilsson, muntligt meddelande. Lars-Olof Nilsson, 
avd. direktör Lunds universitets utbildningsbyrå 1973-77, ansvarig för fakul-
tetssekretariat tekniska fakulteten LU 1974-77, kanslichef LNTH 1977-90 och 
LTH 1990-1991, 1992-2001 vid Lunds universitets utrednings-
/planeringsenhet, 2001- planeringschef Lunds universitets planeringsenhet. 
391 1967-02-03 Sydsvenska Dagbladet, osign. notis, rubrik: ”LTH-frågan ännu 
olöst”. 
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nisk utbildning, jämfört med förhållandena blott ett decennium 
tidigare. Det visar om inte annat att de ansvariga för civilingen-
jörsutbildningarna var under starkt förändringstryck inom ramen 
för hela utbildningssystemets utbyggnad och reformering. Sett i 
backspegeln och i förhållande till den reformambition som präg-
lade både det svenska och övriga jämförbara länders utbildnings-
system så framstår dessa omständigheter inte som anmärknings-
värda. 

Efter två års utredande, där expertgruppen menade sig ha 
tagit hänsyn till hela spektret av intressen kring den högre ut-
bildningen, lades dess förslag till organisation för LTH fram 
1967. Den lösning som expertgruppen förde fram gick under 
namnet ”partiell integration” och motsvarade inte något som 
dittills figurerat i diskussionerna. De principer som varit vägle-
dande för uppbyggnadsarbetet och som på nationell nivå hade en 
motsvarighet i det nya universitetskanslersämbetet, hade betrak-
tats som normerande av expertgruppen: 

”Expertgruppens förslag utgör ett steg på vägen mot för-
verkligande av de huvudprinciper för uppbyggnaden av uni-
versitets- och högskoleväsendet, som var vägledande för 
statsmakterna vid deras beslut om 1964 års universitetsre-
form. Det är lämpligt, att steget tages just i Lund, där fakulte-
ter finnes inom samtliga fakultetsberedningars områden och 
där den nya tekniska högskolan nu skall ges en fast organisa-
tion.”392 
Integrationen av teknik och naturvetenskap hade blivit en 

alltför viktig beståndsdel i utbildningsexpansionen för att – i det 
sena skede som expertgruppen redovisade sina överväganden – 
kunna frånträdas. Så skulle exempelvis en uppsplittring av ge-
mensamma institutioner i Lund komma i konflikt med den nya 
organisationen inom UKÄ. Samtidigt var det nödvändigt att 
tillgodose den tekniska högskolans eller fakultetens berättigade 
krav på att kunna uppträda på forsknings- och utbildningsmark-
naden med ställning och resurser motsvarande övriga tekniska 
högskolor. Detta låg i linje med den formulering – ”likvärdiga 
men därför icke identiska” – som åtskilliga gånger uttryckts för 

 
392 Petri et al (1967:77) 
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att ge tyngd åt LTH:s anspråk inom utbildningssystemet. Därav 
kompromisslösningen med ”partiell integration”, vilken – som 
alla kompromisser idealt sett – avsågs kombinera det bästa av 
flera system: 

”[F]ramtida högre tekniska utbildningen och forskning-
en i Lund organiseras inom en särskild utbildnings- och 
forskningsenhet, som får namnet ‘Tekniska högskolan i 
Lund’ med egen rektor som främste företrädare. Alternativet 
innebär vidare en integration med Lunds universitet i så måt-
to, att den tekniska högskolan tillika blir teknisk fakultet i 
Lunds universitet och tillsammans med universitetets sju be-
fintliga fakulteter gemensamt utser ett enda konsistorium som 
styrelse och högsta administrativa organ. Alternativet innebär 
dessutom en för universitetet och tekniska högskolan gemen-
sam förvaltningsorganisation.”393 
Det enda substantiella som egentligen skilde ”partiell integ-

ration” från ”fullständig” var förslaget om egen rektor för LTH 
som fakultet inom universitetet. Det skulle visa sig otillräckligt 
eller missriktat för de närmast berörda. Idealt sett bör kompro-
misser tillfredsställa alla parter i åtminstone några väsentliga 
avseenden. Utredningens förslag var ett exempel på motsatsen. 
För LTH innebar förslaget inordning i en organisation inom 
vilken man inte förväntade sig kunna verka med tillräcklig frihet. 
Från universitetet såg man få problem med en helt fristående 
teknisk högskola: 

”Organisationskommitténs förslag anknyter till en tradi-
tionell och redan etablerad organisationsform, som visat sig 
fungera väl. Konsistoriet vill framhålla, att det icke har något 
att erinra mot att tekniska högskolan ges en fristående status. 
Alltsedan högskolan började sin verksamhet har ett nära sam-
arbete oberoende av formella gränser funnits mellan universi-
tet och högskola [...]. Det finns enligt konsistoriets uppfatt-
ning icke anledning ifrågasätta annat än att detta samarbet[e] 
kommer att fortsätta och utvecklas även i ett läge med for-
mellt skilda lärosäten.”394 

 
393 Petri et al (1967:66) 
394 1967-10-28 Konsistoriet LU. Förvaltningens arkiv 1964-1977. Protokoll 
[1967. A1A:8-10] LUB 
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Partiell integration däremot, med egen rektor för LTH, avvi-
sades av konsistoriet vid Lunds universitet då det i förlängningen 
skulle öppna upp för motsvarande krav från övriga fakulteter. 
Förslaget om partiell integration visade sig mobilisera praktiskt 
taget uteslutande negativa opinioner.395 Därmed var det dömt att 
misslyckas. Rekommendationen om egen rektor framstår som en 
slutpiruett för att undvika ett explicit förslag om fullständig in-
tegration. Trots att analysen fram till slutomdöme talade för en 
fullständig integration, så undvek man i det slutliga avgörandet 
att använda detta som stöd. Vad som ändå framstår som av be-
stående värde i expertgruppens utredning var dess redovisning av 
skillnader i de tekniska högskolornas respektive universitetens 
traditioner och utblick mot externa intressen, liksom hur detta 
återspeglades i respektive institutioners uppbyggnad och arbets-
sätt. 

Utifrån hur den fortsatta hanteringen förlöpte visade sig ex-
pertgruppens argumentation mest användbar för dem som öns-
kade integration. Den stora vikt som hade lagts dels vid anslut-
ning till nationell samordning av utbildnings- och forskningsom-
råden, dels vid befintliga gemensamma institutioner pekade i 
riktning mot LTH som fakultet inom Lunds universitet. De 
gemensamma institutioner som under uppbyggnaden tillkommit 
mellan universitet och teknisk högskola var en viktig faktor som 
expertgruppen inte hade kunnat bortse ifrån, och som spelade 
avgörande roll för att alternativet fristående högskola inte betrak-
tades som realistiskt. Framtida diskussioner kring LTH:s ställ-
ning skulle komma att fokuseras kring just de frågor som upp-
märksammats av expertgruppen, dels skillnader i tradition och 
struktur, dels de gemensamma institutionerna och vilken vikt 
organisationsformen borde tillmätas för bedömning av deras 
funktionalitet. 

 
Remissopinion 
Med expertgruppens utredning och förslag återstod formell be-
handling på olika nivåer. Opinionen bland lärare och studenter 

 
395 1967-11-07 UKÄ. TeB. Handlingar. Remissammanställning ang. LTH:s 
framtida organisation [F1:6] RA. TeB 145/67 
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var sedan något år tydligt för fristående teknisk högskola när 
beslut närmade sig runt 1967. Teknologsammanslutningen 
TLTH hade redan 1963 menat att ”principen om [högskolornas] 
ekvivalens” skulle komprometteras om inte LTH fick samma 
ställning som KTH och Chalmers.396 Motsvarande hade profes-
sorerna vid LTH uttryckt i en skrivelse till organisationskommit-
tén 1964.397 Inget i expertgruppens eller i systemiska övervägan-
den torde ha kunnat ändra på TLTH:s och lärarkårens inställ-
ning i grundfrågan. Det enda som tillkom var att argument nu 
fick slipas till de sammanhang där de hörde hemma. 

 
Tekniska fakulteten uppehöll sig i sitt remissyttrande till univer-
sitetskanslersämbetet vid – vad den uppfattade som – expertgup-
pens överdrivna betoning på ”de rent förvaltningstekniska pro-
blemen”. Som motvikt därtill förde fakulteten fram samord-
ningsbehov med övriga tekniska högskolor, snarare än med uni-
versitetet, och att nationella hänsyn motiverade en organisation 
för LTH motsvarande KTH:s och Chalmers’: 

”[Y]ttersta vikt måste fästas vid högskolans relationer till 
de andra tekniska högskolorna och till näringslivet. Utveck-
lingen går nu mycket snabbt mot en ökning av forskningsen-
heternas storlek. För den tekniska forskningen och utbild-
ningen leder detta till nödvändigheten av att samordna resur-
serna vid landets samtliga tekniska högskolor. [...] Den sam-
ordning av verksamheten vid landets tekniska högskolor, som 
således är nödvändig, måste i hög grad underlättas, om de har 
en likartad struktur och organisation.” 
Det fortsatta samarbetet med Lunds universitet, med ge-

mensamma institutioner, förväntades kunna fortsätta utan hin-
der av skilda organisationer. Den i flera sammanhang diskuterade 
”heterogenitet[en]” framhölls som ett hotande problem vid 

 
396 1963-08-10--11 Styrelsen för TLTH. Styrelsekonferens. Protokoll. [A2. Sty. 
1963] Arkiv, TLTH 
397 1964-01-22 ”Till organisationskommittén för teknisk högskola i Lund. 
Beträffande frågan om LTH:s definitiva organisation”. Ragnar Woxéns samling 
[LTH] Arkiv, KTH. Undertecknat av: Gunnar Blom, Bertram Broberg, Per-
Olof Brundell, Hellmuth Hertz, Lars Löfgren, Sven-Gösta Nilsson, Gunnar 
Ohlsson, Jaak Peetre. Lennart Minnhagen och Ulf Ühlhorn frånvarande. 
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LTH:s eventuella uppgående i det expanderande storuniversite-
tet.398 

Organisationskommittén, som initierat expertgruppens ut-
redning, landade på samma rekommendation som tekniska fa-
kulteten, men var i motsats till denna splittrad, väsentligen ut-
ifrån vilka intressen ledamöterna representerade i kommittén. 
Majoriteten, sex ledamöter, gjorde tekniska fakultetens argumen-
tation till sin, i termer av dels bevarad homogenitet, dels sam-
ordningsvinster i relationen till övriga tekniska högskolor, snarare 
än till Lunds universitet.399 En minoritet på fyra ledamöter, be-
stående bl.a. av de tre personer som representerade Lunds univer-
sitet, reserverade sig till förmån för expertgruppens motivering 
och förslag, d.v.s. partiell integration. Minoriteten menade att 
lundaorganisationens eventuella indirekta påverkan på situatio-
nen i Göteborg respektive Stockholm föll utanför bedömningen, 
åtminstone intill dess att fler slutsatser kunde dras från situatio-
nen vid Lunds universitet och vid LTH. Reservanterna priorite-
rade därför den lokala organisationens funktionalitet, något de 
betraktade som möjligt att faktiskt förhålla sig till, i motsats till 
mer svåröverblickbara konsekvenser i det samlade utbildningssy-
stemet.400 

 
398 1967-10-31 Protokoll, fört vid sammanträde med fakulteten vid Tekniska 
högskolan i Lund, Tekniska Högskolan -1969 [A2:2] LUB. Enhälligt yttrande 
över organisationskommitténs ”Förslag till framtida organisation för tekniska 
högskolan i Lund” 
399 1967-09-06 Tekniska Högskolan -1969 Organisationskommitténs hand-
lingar 1967 [A3C:10] LUB. Bilaga 1 till §43/67. Bifogad skrivelse till ecklesias-
tikministern vid överlämnandet av expertgruppens förslag. 
Deltagande i handläggningen av ärendet: Hjalmar Olson, Bertram Broberg, 
Nils Gralén, Sven Johansson, Ove Pettersson, Ragnar af Malmborg för friståen-
de högskola. Sten von Friesen, Torsten Gustafson, Åke Pleijel, Axel Laudon reser-
vanter till förmån för expertgruppens förslag. Jämte sektionsdekaner utan röst-
rätt: Sven G Bergström, Carin Boalt, Stig Borglin, Lennart Minnhagen, Lennart 
Stigmark. Sekr.: Lars Ingvar. 
400 1967-09-22 Tekniska Högskolan -1969 Organisationskommitténs hand-
lingar 1967 [A3C:10] LUB. Bilaga 2 till Organisationskommitténs protokoll 
1967-09-06 Reservation till organisationskommitténs för teknisk högskola i 
Lund förslag till högskolans framtida förvaltning.  
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Därmed förelåg två olika argumentationslinjer för integra-
tion, dels expertgruppens – framförda med hänsyn till nationella 
reformer, dels minoriteten i organisationskommittén – med mo-
tiveringar utifrån specifika förhållanden. Beslutstaktiskt innebar 
det att lärare, studenter och företrädare för LTH var trängda från 
två håll, med den av expertgruppen framförda analysen som 
tyngsta inlaga. Samtidigt kan det noteras att minoritetens univer-
sitetsrepresentanter inte var åsiktsmässigt synonyma med Lunds 
universitet eller dess konsistorium. Konsistoriet såg inga hinder 
för en fristående teknisk högskola, trots stort engagemang inför 
LTH:s etablering och trots gemensamma institutioner. 

 
Att organisationskommitténs avgörande inte var enigt kunde 
tolkas så att det skulle komma att bli lättare för UKÄ och reger-
ing att förbigå den lokala opinionen i det slutliga avgörandet.401 
För dem vid LTH som engagerade sig för högskolans ställning 
som fristående enhet inleddes nu en kamp i uppförsbacke. Så 
uppvaktade exempelvis majoriteten i organisationskommittén 
Sven Moberg, vid detta lag statsråd i ecklesiastikdepartementet, 
för att lägga ytterligare tyngd vid sin och tekniska fakultetens 
uppfattning.402 Initiativet torde ha varit utsiktslöst på gränsen till 
desperat, då Moberg var uttalad anhängare av integrationstan-
ken.403 Med överlämnandet av organisationskommitténs utred-
ning och splittrade förslag fortsatte ärendets behandling inom 
UKÄ, men nu snarare med det samlade utbildningssystemets 
utveckling för ögonen. 

 
Bland nationella remissinstanser för frågan om LTH:s framtida 
ställning var meningarna delade. De intressenter som närmast var 
berörda och vars verksamhet direkt eller indirekt kunde komma 
att påverkas av utfallet var UKÄ och de övriga tekniska högsko-
lorna. 

 
401 Lundagård. Organ för Lunds Studentkår, nr. 14, 1967, Årg. 48 
402 Broberg (1987:134) 
403 Meddelanden från Lunds universitet 1968:9 (1968-05-02). Rubrik: ”Teknis-
ka högskolan till universitetet 1969” 
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Tekniska fakultetsberedningen (TeB) inom universitetskans-
lersämbetet tillkom i samband med universitetsreformen 1964. 
Dess roll var att inom UKÄ, i Överstyrelsens för de tekniska 
högskolorna efterföljd, fungera samordnande för det tekniska 
området, dock utan de beslutsbefogenheter som tillkommit 
Överstyrelsen. TeB:s roll i det reformerade UKÄ var även att på 
nationell nivå utgöra kontaktorgan mellan utbildningssystem och 
näringsliv, på ett sätt som kunde erinra om de tidigare avdel-
ningsråden vid KTH. Fakultetsberedningens funktion återspeg-
lades i dess sammansättning, med såväl högskole- som närings-
livsrepresentanter, liksom i dess tillgång till s.k. utbildningsråd 
för olika forsknings- och utbildningsområden. Utbildningsrå-
dens ansvar var att, för områden motsvarande å ena sidan de 
tekniska högskolornas sektioner och å andra sidan sektorer inom 
näringslivet, svara för bedömningar av utbildnings- och forsk-
ningsbehov.404 Tekniska fakultetsberedningens syn på organisa-
tionsfrågan anslöt till tekniska fakulteten i Lund. 

”Vid bedömningen av dessa frågor för Lunds vidkom-
mande måste, enligt beredningens åsikt, särskild vikt fästas 
vid de två berörda parternas åsikt i detta fall. När både hög-
skolan och universitetet, med sin detaljerade kunskap om de 
lokala förhållandena, är eniga om att det för närvarande exi-
sterar ett intimt och fruktbärande samarbete och att en fristå-
ende status inte menligt skulle inverka på detta samarbete är 
det svårt att hävda motsatsen.” 
TeB diskuterade också tendensen till ökat samarbete över in-

stitutionsgränser, och illustrerade utvecklingen med exempel 
också från landets övriga universitets- och högskoleorter. Sam-
verkan mellan institutioner som LTH och Lunds universitet 
förväntades av TeB komma till stånd oavsett organisationsform, 

 
404 1965-01-13 UKÄ. TeB. Handlingar. Diskussionspromemoria [F1:1] RA. 
TeB 9/65. Även på övriga fakultetsområden tillkom motsvarande berednings-
grupper, ett led i en mer samlad och för de olika områdena övergripande plane-
ring, karakteristisk för utvecklingen under 1960-talet och ett par decennier 
framåt. Överstyrelsen avvecklades i samband med 1964 års reform. TeB:s rela-
tivt Överstyrelsen sidoordnade roll var en funktion av centralisering och ökad 
koordineringsambition inom utbildningssystemet. 
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ett argument som skulle återkomma då frågan om organisations-
form för LTH återupptogs efter några år. 

Expertgruppens utredning hade uppehållit sig utförligt vid 
skillnader i förvaltningarnas funktion och resurser vid tekniska 
högskolor respektive universitet. Även i TeB:s resonemang figure-
rade frågan om förvaltningens roll och TeB inlät sig på ett prin-
cipiellt intressant resonemang kring traditioner och värdegemen-
skap vid de tekniska högskolorna, i vilket villkoren för att kunna 
verka mot avnämare lyftes fram: 

”De tekniska högskolorna – även LTH – har varit av en 
storlek och haft en administration som möjliggjort nära per-
sonliga kontakter mellan alla nivåer inom högskolorna. Ge-
menskap i naturvetenskaplig bakgrund och industriell arbets-
inriktning har givit förutsättningar också för gemenskap i 
allmänna värderingar, vilket upplevts som ‘homogenitet’. 
Denna understrykes av den enhetlighet i undervisningsmeto-
der som de fasta studiegångarna ger. Mot denna bakgrund 
har administrationen kunnat ges en specialisering som gjort 
den effektiv som serviceorgan för högskolans personal och 
som policyorgan gentemot myndigheter och näringsliv.”405 
LTH:s och de tekniska högskolornas organisation och värde-

ringar har i flera sammanhang diskuterats just i termer av ”ho-
mogenitet”. Fakultetsberedningens utvikning kring tematiken 
illustrerar bakgrunden till de tekniska högskolornas betoning på 
värdegemenskap. Indirekt kan man också spåra det från politisk-
ideologiska överväganden och planeringsambitioner problema-
tiska i en sådan strävan. Argument för homogenitet och bevarad 
organisationsform kunde, betraktat utifrån en mer reformistisk 
position, uppfattas som en önskan att inte behöva ingå i den 
planeringsgemenskap som utbildningssystemet i övrigt rörde sig i 
riktning mot. Skillnaderna mellan dessa perspektiv skulle komma 
att bli än tydligare ju mer en politisk reformambition konkretise-
rades under de följande åren. 

Om LTH:s ledning i detta skede tog ställning för ”homoge-
nitet” i den mening som fakultetsberedningen utvecklade så 
kunde rektorsämbetet vid Kungl. tekniska högskolan förhålla sig 

 
405 Båda blockcitaten: 1967-11-13 UKÄ. TeB. Handlingar. Protokoll. TeB 
10/1967 [F1:6] RA. TeB 147/67 
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friare till samma fråga. KTH prioriterade möjligheterna till sam-
verkan, såväl inom forskning som utbildning och distanserade sig 
från såväl expertgruppen som organisationskommittén. Med 
möjlighet till samordning och synergieffekter menade KTH att 
de tekniska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 
borde slås samman till en fakultet. Om detta sedan skedde inom 
Lunds universitet eller i form av en fristående teknisk högskola 
uppfattades som underordnat. Konsistoriet vid Chalmers teknis-
ka högskola var tydligare i sitt stöd till den tekniska fakultetens i 
Lund önskan om fristående högskola.406 Samtliga universitet 
som i övrigt yttrade sig i remissbehandlingen förordade integra-
tion av LTH som teknisk fakultet i Lunds universitet.407 

Avståndet mellan av traditionen förmedlade homogena vär-
deringar och politisk-ideologiska föreställningar om institutio-
nernas roll i det samlade utbildningssystemet manifesterades 
också i universitetskanslersämbetets bedömning av LTH:s status. 
Redan expertgruppen hade i utgångspunkter och slutsatser lagt 
stor vikt vid LTH-frågans avgörande i förhållande till 1964 års 
universitetsreform. UKÄ, tillkommet genom reformen just för 
att förverkliga vissa politiska mål, lade naturligt nog inte mindre 
vikt därvid. Tvärtom valde UKÄ att till stöd för sitt omdöme i 
LTH-frågan inledningsvis citera ur statsutskottets utlåtande över 
universitetsreformens syfte: 

”Enligt utskottets bestämda uppfattning måste utgångs-
punkten för en organisationsförändring inom universitets- 
och högskoleväsendet vara, att samarbete och samverkan över 
fakultets- och institutionsgränser underlättas och främjas mer 
intensivt och målmedvetet än som sker eller möjliggöres inom 
nuvarande institutionella ram. Att ett allsidigt utvecklat så-
dant samarbete kommer till stånd måste [...] vara till båtnad 
för forskningen och utbildningen, för lärarna och studenterna 
och ytterst för samhället självt. Samarbetet på det högre ut-
bildningsområdet bör kunna bidraga till att skapa ökad vid-
syn och tolerans, medansvar och arbetsstimulans. Konstlade 

 
406 1967-11-07 UKÄ. TeB. Handlingar. Remissammanställning ang. LTH:s 
framtida organisation [F1:6] RA. TeB 145/67 
407 Regeringsproposition (1968:83:20ff ) 
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gränser mellan varandra näraliggande utbildningsområden 
och ämnen måste så långt möjligt undanröjas. 

Sett från denna utgångspunkt kan, det vill utskottet re-
dan nu deklarera, den av departementschefen föreslagna or-
ganisationsreformen [...] blott ses som ett första men viktigt 
led i utvecklingen av det högre utbildningsväsendet. Den re-
form som riksdagen nu går att besluta om får alltså inte be-
traktas såsom avslutad, ens på kortare sikt. [...] En integra-
tion, en mer eller mindre fast samverkan mellan olika utbild-
ningsenheter, så långt möjligt med bevarad identitet åt de i 
samverkan engagerade, kunde enligt utskottets mening i flera 
fall vara ägnad att underlätta ett samarbete.” 
LTH-frågan placerades i den nationella kontext där även 

andra initiativ till samordning avhandlades. I såväl Stockholm, 
Göteborg som Malmö/Lund fanns det mer än en universitets- 
eller högskoleenhet och generella överväganden var – med hän-
syn till reformriktning – oundvikliga. Med antydan till polemik 
mot organisationskommittén för Lunds tekniska högskola, kon-
staterade UKÄ att denna genom sin rekommendation om fristå-
ende högskola medvetet frångått principerna för universitetsre-
formen och för den samlade utvecklingen av utbildningssyste-
met. Därmed syntes en åtminstone retoriskt konfrontativ situa-
tion ha uppstått, vilket knappast gynnade vare sig kortsiktig eller 
långsiktig hantering av LTH-frågan. 

Från dessa generella utgångspunkter, redan de med så tydlig 
riktning att ingen kunde tveka vartåt frågans avgörande var på 
väg, gick universitetskanslersämbetet även in på de tekniska och 
naturvetenskapliga utbildningssektorerna specifikt: 

”Utvecklingen vid universiteten och de tekniska högsko-
lorna kännetecknas av en fortskridande minskning av de 
olikheter som tidigare funnits dem emellan. Universiteten har 
tidigare mer än de tekniska högskolorna ägnat sig åt grund-
forskning och i mindre grad åt tillämpad eller målinriktad 
forskning. Idag kan tydligt skönjas den tendensen, att de tek-
niska högskolorna mer och mer ägnar sig även åt grundläg-
gande forskning under det att universiteten i stor utsträck-
ning tagit upp tillämpad och målbunden forskning. Det är en 
utveckling som betingas inte bara av forskarrekryteringen till 
dessa institutioner utan också av forskningens egen dynamik 
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och de krav som från samhällets sida ställs på lösning av olika 
problem. 

Denna utveckling innebär främst ett starkt närmande 
mellan de tekniska och matematisk-naturvetenskapliga fakul-
teterna.” 
Till frågan om samverkan mellan teknik och naturvetenskap 

hörde även profileringsmöjligheterna mellan lärosätena. Det kan 
här erinras om att det tidigt i planeringsprocessen för LTH hade 
betonats att utrymme borde ges för profilering mellan de teknis-
ka högskolorna. Organisatoriskt blev, som återkommande påpe-
kats av LTH-företrädare, LTH i mycket en kopia av KTH. Rag-
nar Woxéns och andra centrala aktörers bakgrund och viljein-
riktning borgade därför, liksom den brådska under vilken projek-
teringsarbetet bedrevs och som tvingade fram standardiserade 
och kostnadseffektiva lösningar. Universitetskanslersämbetet 
använde även profileringsmöjligheterna i argumentationen för 
integrationsalternativet.408 Utifrån det faktum att högre teknisk 
utbildning var på väg att realiseras vid Linköpings högskola i 
andra former än vid de tre tekniska högskolorna låg det närmare 
till hands att i Lund fortsätta den modifiering av organisations-
villkor som där redan inletts. Dörren hade öppnats för nya kon-
struktioner redan genom LTH:s placering i anslutning till uni-
versitetet, genom institutioner över högskolegränser och genom 
storinstitutioner som Kemicentrum.409 Att vända på den utveck-
lingsriktningen måste, från den centrala utbildningsplaneringens 
horisont, ha tett sig som en praktiskt taget omöjlig reträtt från 

 
408 1967-12-11 UKÄ. TeB. Handlingar. UKÄ:s yttrande över organisations-
kommitténs för teknisk högskola i Lund förslag till framtida organisation för 
tekniska högskolan i Lund [F1:7] RA. TeB 11/68. Även de två föregående 
blockcitaten. 
409  För likartade principiella överväganden kring Kemicentrum respektive 
Linköpings högskola se Regeringsproposition (1968:83:14). Även 1967-07-12 
LTH 1960-1969. Övr handl rörande Organisationskommittén. (Förslag till 
yttrande) Ang. organisation och administration vid Kemicentrum. Organisa-
tionskommittén till UKÄ. Undertecknat Hjalmar Olson [F9:7] LUB och 1967-
05-12 LTH 1960-1969. Övr handl rörande KC. Expertgruppens för Kemicent-
rum förslag till organisation och administration vid Kemicentrum [F9:7] LUB 
och 1967-06-12 Protokoll. från organisationskommitténs för teknisk högskola i 
Lund sammanträde per capsulam [A3A:1] LUB 
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värderingar och praktik som under loppet av LTH:s uppbygg-
nadsfas bara fördjupats och förstärkts. 

 
Att skutan inte kunde vändas stod slutligen klart genom framläg-
gandet av propositionen där föredraganden, statsrådet Sven Mo-
berg, förordade ”att den tekniska högskolan och universitetet 
skall utgöra en organisatorisk enhet, varvid den tekniska utbild-
ningen och forskningen organiseras som en fakultet vid universi-
tetet”. Beteckningen ”Lunds tekniska högskola” förväntades 
kunna användas även i den nya samorganisationen. I propositio-
nen betonades än en gång vad UKÄ, expertgruppen och ansvari-
ga vid LTH framhållit, nämligen att den nya fakulteten för att 
kunna fungera i konkurrens med övriga tekniska högskolor, mås-
te få kansliresurser för näringslivskontakter och upprätthållande 
av den service som fakultetens institutioner hade rätt att förvänta 
sig. I propositionens överväganden, liksom i expertgruppens, 
betonades praktiska hänsyn som exempelvis möjlighet till ratio-
naliseringsvinster. Principiella motiv som figurerat i den allmän-
na debatten, t.ex. i termer av samordning av forskning och ut-
bildning, var inte framträdande. Närläsning av propositionen 
kan förmodligen ge stöd åt uppfattningen, framförd bl.a. av 
LTH-företrädare, att förvaltningstekniska aspekter hade betonats 
på bekostnad av verksamhetens egendynamik och krav.410 

 
Avgörandet 1968 rörande lokal högskoleorganisation i Lund har 
här behandlats med viss utförlighet. Principiella och historiskt 
förankrade argument mobiliserades, genom vilka skilda uppfatt-
ningar kring utvecklingen av systemet för högre utbildning, i 
synnerhet de tekniska och naturvetenskapliga sektorerna, kom 
till uttryck och ställdes på sin spets. Det var inte det enda sam-
manhang vid denna tid där så skedde. Vid planeringen av hög-
skolan i Linköping gjordes motsvarande överväganden. I båda 

 
410  Regeringsproposition (1968:83:23ff ). Propositionen var nominellt och 
främst ägnad frågan om teknisk och medicinsk utbildning i Linköping. Sam-
manhanget illustrerar om inte annat det faktum att frågan om organisation i 
Lund bör betraktas i anslutning till övriga då aktuella resurs- och organisations-
frågor inom den högre utbildningen. 
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fallen var dessutom centrala aktörer, exempelvis Sven Moberg 
och Ragnar Woxén, djupt engagerade och i båda fallen initiera-
des eller fullföljdes organisatoriska innovationer som bröt mot 
praxis. De uttryck som meningsmotsättningarna hade tagit sig 
skulle återkomma under de följande två-tre decennier då Lunds 
tekniska högskola konsoliderades. Utredningar och diskussioner 
vilka föregick avgörandet illustrerade svårigheten att samtidigt 
tillgodose lokala intressen och nationella reformsträvanden. För 
de flesta direkt engagerade i uppbyggnaden och driften av LTH 
framstod avgörandet av statusfrågan som svagt förankrat i den 
konkreta verksamheten, inte minst givet den KTH- och Chal-
merstradition som högskoleledning och studenter i Lund alltse-
dan starten anslutit sig till. För dem med större avstånd till LTH-
frågan – nationell utbildningsbyråkrati och övriga universitet – 
föll det sig naturligare att se avgörandet i sammanhang med det 
samlade utbildningssystemets utveckling i slutet på 1960-talet. 

 
Direktiv vs. kontinuitet 

 
Avgörandet av statusfrågan för Lunds tekniska högskola hade 
bäring på utvecklingen av all högre teknisk utbildning i Sverige. 
Beslutet låg i förlängningen av en diskussion kring tekniska hög-
skolor som hade pågått sedan 1940-talet. Frågans ursprung kan 
noteras redan i det tidiga 1900-talets kritik mot civilingenjörsut-
bildningarnas form och innehåll. Kretsen av intressenter kring 
utbildningarna hade emellertid sedan dess utvidgats och maktba-
lansen dem emellan hade förskjutits. Meningsbrytningarna kring 
LTH:s ställning speglade generellt förändrade villkor för civilin-
genjörsutbildningarna inom ramen för en ny syn på högre ut-
bildning. De tekniska högskolorna drogs under 1950-talet in i en 
nationell ”planeringsgemenskap” för all högre utbildning. Där-
med utsattes de för ett starkt omvandlingstryck. Mot ökad politi-
sering och offentlig reglering ställdes en återkommande manife-
sterad önskan vid de tekniska högskolorna, inte minst LTH, att 
inom en värdegemenskap kunna bibehålla inriktningen i verk-
samheten och orienteringen mot avnämare, efter förutsättning-
arna fram till utbildningssystemets expansion. Att de nationella 
planeringsförutsättningarna ändrades medförde dock inte att en 
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historiskt förankrad syn på teknikvetenskap, civilingenjörsut-
bildningarnas utformning och de tekniska högskolornas värde-
gemenskap förändrades i motsvarande mån. 

I uppbyggnaden av LTH kunde det ofta citerade villkoret att 
de tre högskolorna – KTH, Chalmers och LTH – skulle vara 
”likvärdiga men därför icke identiska”, ses som ett uttryck för de 
spänningar som reformering och utbyggnad av högre teknisk 
utbildning kunde medföra. Formuleringen – rentav formeln – 
var möjligen effektiv som retorik i sitt sammanhang, då den er-
bjöd något okontroversiellt att samlas kring i planerings- och 
uppbyggnadsfasen. Den kunde emellertid, just genom sin enkel-
het, också bli problematisk. Överväganden i organisationskom-
mittén och subkommittéerna, visade i själva verket att en mång-
fald intressen kunde formeras kring hur en ”likvärdig” teknisk 
högskola skulle förverkligas. 

Ytterligare relief får denna tolkningsmån när de nationella 
planeringsinstansernas ambitioner förs in i bilden. Den ”homo-
genitet” och värdegemenskap som företrädare för de tekniska 
högskolorna – inte bara Lunds tekniska högskola – försvarade 
och använde som argument mot nyordningen, höll på att brytas 
upp. Universitetskanslersämbetet och de aktörer som hävdade ett 
övergripande perspektiv hade andra prioriteringar än de som var 
direkt engagerade i LTH:s uppbyggnad. Då frågan om LTH:s 
definitiva status hölls vilande i avvaktan på att utbildningsrefor-
merna preciserades, kan verksamheten vid LTH ses som ett ut-
tryck för just i vilken riktning den nationella diskussionen rörde 
sig under 1960-talet. De överväganden som i olika fora gjordes 
kring Lunds tekniska högskola, och senare Linköpings högskola, 
kan ses som en ”förhandling” om den högre tekniska utbildning-
ens form och innehåll liknande den som hade utspelat sig i bör-
jan på 1900-talet. Då hade intressenterna utgjorts av högskolor-
na själva och den tidens avnämare, i huvudsak tillverkningsindu-
strin. Organisatoriskt och personellt var det en begränsad krets 
som hade inflytande över utformningen av KTH och Chalmers. 
Den konstellationen var ännu på 1930-talet i princip oförändrad 
sedan de tekniska högskolorna grundats i början på 1800-talet. 

Det tidiga 1900-talets diskussioner mellan högskolor och 
industri ledde fram till något som kunde uppfattas som en kom-
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promiss under nyckelordet ”ingenjörsvetenskap”. 1940- och 50-
talets utredningar kring teknisk forskning och utbildning kan 
uppfattas som inledningen till en omförhandling av i princip 
samma art, kring balansen mellan olika utbildningsmoment. 
Även med avseende på innehållet i förändringskraven var konti-
nuiteten framträdande mellan de två perioderna. Näringsliv och 
samhälle önskade ånyo breddning av civilingenjörsutbildningar-
na. Studenterna hade gjort detsamma i början på seklet, men 
deras uppfattningar var då svagt företrädda. 

Inför den förhandling som utspann sig på 1960-talet hade 
spelplanen ritats om och staten i form av lagstiftare och finansiär 
innehade den helt avgörande rollen. Utgången hade, jämfört 
med ett halvsekel tidigare, dessutom snarare karaktär av diktat 
från stat och centrala planeringsinstanser. Att företrädare för 
Lunds tekniska högskola i det läget såg sina prioriteringar under-
värderade var lika givet som att hela universitets- och högskolevä-
sendet i det slutande 1960-talet uppfattade sig underkastat uka-
ser som gick dess traditionella intressen och värderingar emot. 

Uppbyggnaden av Lunds tekniska högskola förlöpte under 
en, hos de närmast engagerade, stark känsla av pionjäranda, både 
hos studenter och lärare. Det gav potential för nytänkande kring 
högskolans utformning. Praktiska förutsättningar och värdering-
ar pekade emellertid i annan riktning. Stram planering och de 
närmast ansvarigas institutionella och professionella bakgrund 
medförde att organisationsmodellen väl anslöt till förhållandena 
vid Kungl. tekniska högskolan. På ett värderingsmässigt plan 
vidarefördes och fördjupades samtidigt en uppfattning om ge-
mensamma intressen mellan studenter, lärare och avnämare, 
höjda över 1960-talets allmän- och utbildningspolitiska ström-
ningar. 

Samtidigt drevs svensk reformpolitik på utbildningsområdet 
till betydande del framåt genom experiment och successivt im-
plementerad försöksverksamhet vid enskilda universitets- och 
högskoleenheter. Initiativ till denna försöksverksamhet, i skiftan-
de skala och på olika plan, låg huvudsakligen hos en nationell 
utbildningsbyråkrati vars förankring i verksamheterna vid landets 
universitet och högskolor kunde vara svag. 
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LTH kan infogas i denna reformpolitik och effekter kan 
iakttagas t.ex. i åsiktsbrytningar mellan representanter för olika 
intressen i projekterings- och uppbyggnadsstadiet. I utredningar 
och proposition inför utbyggnaden av den högre teknisk utbild-
ningen hade det förutsatts att nya organisationsformer i Lund 
skulle leda till relativisering av disciplinära gränser och att en ny 
syn på civilingenjörsutbildningarnas roll i utbildningssystemet 
organiskt skulle ta form. Tematiken pekade hän mot vad som 
skulle manifesteras i tillkomsten av Linköpings högskola. I fallet 
LTH visade det sig vara en alltför vagt formulerad, organisato-
riskt svagt underbyggd och därmed orealistisk ambition, om man 
med orealistisk avser att de underliggande idéerna skulle vinna 
rimligt bred acceptans i utförarledet. Identitetskonstruktionen 
vid LTH respektive nationella reformsträvanden förde i skilda 
riktningar. Den motsättningen bildade i sin tur grund för en 
uppfattning vid LTH om nederlag och ett planeringsinstansernas 
svek. 

 
På 1960-talet vann studenterna i inflytande inom högskolevärl-
den, på lärares och professorers bekostnad. Högskolorna tvinga-
des ägna större uppmärksamhet åt aktiv rekrytering och uppfölj-
ning av studieresultat, något som förekom i långt mindre ut-
sträckning i det äldre, elitbetonade systemet, helt enkelt därför 
att det inte syntes föreligga något behov – antagen student var 
närmast synonymt med utexaminerad. Studenterna i det fram-
växande massutbildningssystemet kunde däremot rösta med 
fötterna och söka sig en utbildning inom andra sektorer, något 
som i allt högre grad visade sig från slutet av 1960-talet. Avlänk-
ningsmotivet hade figurerat redan under 1950-talet, men mjuka 
styrmetoder kunde inte på tillräckligt avgörande sätt ändra rekry-
teringsbilden. Därav uppkom behovet att skapa mer ingripande 
instrument för utbildningsplaneringen. 

De tekniska högskolornas reglerade utbildningsplaner mot-
svarade i princip vad övriga utbildningssystemet var på väg mot 
och borde utifrån teknologstudenternas erfarenheter kunna upp-
fattas som en acceptabel tingens ordning. Likväl – eller möjligen 
just därför – markerade LTH-studenterna, genom TLTH, att 
frågan om generellt ökad styrning av högre utbildning i allra 
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högsta grad angick dem och att civilingenjörsutbildningarnas 
utformning behövde ses över t.ex. med avseende på samhällsan-
knytning. Även om LTH-studenterna i slutet på 1960-talet hellre 
såg sin utbildning formellt organiserad enligt beprövad modell, 
så betraktade de uppenbarligen utbildningens innehåll med mer 
kritisk blick. Detta förhållande hade direkt bäring på de ökande 
svårigheterna att rekrytera till tekniska utbildningar, liksom den 
fortsatta diskussionen om LTH:s ställning i förhållande till uni-
versitetet. Frågan om civilingenjörsutbildningarnas uppläggning, 
med koppling till rekryteringsproblematik, skulle komma att bli 
alltmer trängande under följande år. I Lund fick den sin karaktär 
av en specifik problematik kring organisation, men det kan inte 
skymma det faktum att underliggande frågeställningar uppfatta-
des som giltiga för all högre teknisk utbildning och skulle så göra 
under en följd av år. 
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4. Konsolidering och reform, 1969-
1977 

 
 
 
 
 

Integration och fortsatta reformer 
 

Med utbildningssystemets expansion under 1950- och 60-talet 
följde ett större mått av politisering av den högre utbildningen. 
Skola och utbildningspolitik har visserligen varit centrala be-
ståndsdelar i samhällsreformer under lång tid, men intensiteten 
ökade och kretsen intressenter som drogs in i reformarbetet vid-
gades. Som en bakgrund till utvecklingen vid Lunds tekniska 
högskola under åren fram till 1977 skisseras inledningsvis något 
av utredningar och allmän utveckling av utbildningssystemet. 

Initiativ till reformerna under 1950- och 60-tal hade tagits 
av en alltmer inflytelserik utbildningsbyråkrati, en ideologiskt väl 
sammanhållen krets politiker och tjänstemän.411 Kännetecknan-
de för denna ordning var bl.a. att lagstiftningsarbetet involvera-
des relativt sent i processen. I internationell jämförelse kunde 
svensk utbildningspolitik uppfattas som ett exempel på successi-
va experiment med lokala enheter, där försöksverksamhet så 
småningom lades till grund för lagstiftning.412 Det kunde ge en 
betydande ryckighet i planering och genomförande i själva ut-
bildnings- och forskningsverksamheten. 

Universitetens och högskolornas uppdrag vidgades med 
1960-talets reformer. Nya styrmekanismer tillkom för att inrikta 
universitet och högskolor på nyttan för brett definierade sam-
hällssektorer och på utbildningarnas gångbarhet på arbetsmark-
naden. Regional utveckling blev en allt viktigare faktor i den 
fortsatta utbyggnaden av högskolesystemet. 

 
411 Marton (2000:83) 
412 Daalder (1982) 
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Ideologiskt och ekonomiskt ökade trycket på den högre ut-
bildningen, på grund av kärvare samhällsekonomiska villkor 
samt tillkomsten av ytterligare läroanstalter. Med utbildningssy-
stemets ideologisering och politisering skärptes kraven på offent-
lig insyn och styrningsmöjligheter. Beslut kring högre utbildning 
blev alltmer en fråga om förhandling och balansering av intressen 
mot varandra. 413  Universitetskanslersämbetet hade 1968 tagit 
initiativ till ”Försöksverksamhet med nya samarbetsformer” 
(FNYS) inom den högre utbildningen. För det praktiska arbetet 
vid universitet och högskolor innebar detta någon motsättning 
mellan å ena sidan krav på lokal medverkan, å andra sidan age-
rande under centrala direktiv.414 Initiativet togs inte väl emot vid 
Lunds tekniska högskola. Med stor uppriktighet uttryckte sek-
tionen för maskinteknik 1972 sin uppfattning om UKÄ:s propå-
er kring samarbetsformer: 

”Samverkan mellan lärare och studerande i utbildnings-
frågor har vid de tekniska högskolorna framstå[tt] som själv-
klar och nödvändig även innan den stadgefästs och innan den 
s.k. försöksverksamheten med samarbetsformer startades. 
Med hänsyn till den dominant positiva anda i vilken denna 
samverkan genomförts kan det kanske tyckas som om for-
merna för samverkan skulle vara rätt oväsentliga. Så är emel-
lertid, enligt Sektion M:s erfarenhet, icke fallet. [...] 

Karakteristiskt för detta av UKÄ framlagda remiss-PM 
om nya samarbetsformer är den aningslösa optimismen om 
hur mycken tid som kan läggas ner inom institutionerna [...] 
på kallelser, föredragningslistor, sammanträden och protokoll 
utan att de primära uppgifterna [...] blir lidande.415 
Tonen i skrivelsen andas en för LTH – och förvisso även 

andra universitet och högskolor – karakteristisk och återkom-
mande irritation över accelererande byråkratisering. I andra sam-
manhang kunde man vid LTH också spela mer specifikt på själv-
bilden som ingenjörer, med vad denna inbegrep av effektivitet 
och informella beslutsvägar. Hur mycket nya styrformer innebar 

 
413 Ruin (1979:140ff och 179ff ); Ruin (1982:347ff ); Premfors (1984:225) 
414 Ruin (1991:50ff ) 
415 1972-01-24 Sektionen för maskinteknik. Sektionsprotokoll [1969-1973. 
A1:1] Adm. enh., M-huset, LTH, LU 
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en reell maktförskjutning kunde diskuteras. Frågan behöver inte 
avgöras – oklarhet och systemstörning uppfattades som proble-
met, snarare än reella konsekvenser. 

Beredskapen att svara upp mot ständigt nya krav sviktade 
inom utbildningssystemet. Lärare och studenter kunde emellanåt 
förenas, om än från olika utgångspunkter, i motstånd mot den 
ökade styrningen.416 Så också vid LTH där opinionen mobilise-
rades mot de utslag av den nationella planeringen som berörde 
mest, nämligen högskolans integration i ett storuniversitet. Det 
generella motstånd som växte fram inom utbildningssystemet 
kunde så i Lund inriktas också på mer specifika förhållanden. 
Denna – från LTH:s perspektiv – dubbla problematik komplice-
rar bedömningen av kritisk opinion vid LTH och vad som när-
mare betraktat var att hänföra till systemiska respektive lokala 
faktorer. Bland de tekniska högskolorna var det likväl tämligen 
klart att LTH:s läge var mer utsatt än KTH:s och Chalmers be-
roende på att den organisatoriskt, statusmässigt och resursmässigt 
inte hade hunnit etablera sig i utbildningssystemet. 

Ökad central normreglering och ekonomisk styrning blev 
den realitet som alla enheter hade att underordna sig. Detta var 
överväganden som inte förekommit, eller förmodligen ens kun-
nat förekomma, under 1800-talet då KTH och Chalmers etable-
rades och de tekniska högskolornas roll i utbildningssystemet 
formerades. Det fanns då inte någon instans som på nationell 
nivå iklätt sig uppdraget att reglera ens en så begränsad verksam-
het som de två högskolorna tillsammans utgjort. Först 1947, 
genom tillkomsten av en gemensam Överstyrelse, hade någon 
ansats gjorts att koordinera de tekniska högskolorna. Vad som 
senare, från 60-talet och framåt, följde av nationell reglering 
framstod för LTH och de tekniska högskolorna mot denna bak-
grund som desto mer genomgripande. Det innebar en kultur-
skillnad med särskild påtaglighet för de tekniska högskolorna, 
vars orientering under ett sekel inte i särskilt hög grad hade på-
verkats av politisk styrning. 

 

 
416 Premfors (1983a) 
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Till systemiska faktorer hörde även sådana som utvecklades när-
mast med automatik, såsom själva efterfrågan på högre utbild-
ning, därav följande spridning i studenternas intressen och möj-
ligheter att tillgodogöra sig utbildningarna, problem med att 
upprätthålla kvaliteten samt en kraftig kostnadsutveckling. Den 
fas som LTH gick in i efter 1969 innebar att konsekvenserna av 
nya organisationsvillkor för högre teknisk utbildning, liksom 
förändringar i rekryteringsvillkor och studentpopulation, började 
slå igenom på bred front. Den relativt homogena och avgränsade 
studentpopulation ur vilken de tekniska högskolorna ditintills 
hade kunnat rekrytera hade blivit långt mer splittrad. Redan 
tidigare hade nedgång i förkunskaper och studieprestationer hos 
studenterna uppmärksammats och denna utveckling kom att 
uppfattas som ett akut problem för kvaliteten i civilingenjörsut-
bildningarna, även om det förekom en diskussion kring hur 
mycket ansvar som kunde läggas på högskolorna själva. Dessa 
villkor inträdde samtidigt som högskolorna fick mindre utrym-
me att själva råda över sin verksamhet.417 

Till det kom en – vi kan kalla det – tidsandans problematik. 
Skepsis mot teknik och ingenjörsutbildningar som utbildnings-
ansvariga i hela landet kunde notera fick konsekvenser också vid 
LTH, varom mer senare. Vanligen uppfattade högskolerepresen-
tanterna ungdomars och studenters reaktioner mot teknik som 
missriktade och schablonartade. Medvetenheten om att utbild-
ningsprogrammens form och innehåll kunde utgöra ett hinder 
för rekryteringen växte sig stark, men möjligheterna att ändra i 
utbildningsplanerna var begränsade. Med krav på nationell sam-
ordning blev det snarast på stället marsch. 

 
Också i andra avseenden var utbildningsuppdraget under tryck 
utifrån. Inom UKÄ och dess tekniska fakultetsberedning betona-
des i början på 1970-talet behovet av att modifiera de tekniska 
utbildningarna med större inslag av tvärvetenskap och med ut-
rymme för nya ämneskombinationer. Rekryteringen krävde mer 
av flexibilitet och möjlighet att lokalt reformera utbildningspro-

 
417  Om sektorsforskningen se t.ex. Stevrin (1978); Glimell (1986); UHÄ 
(1987:19); Sandström (2000): ”Sektorsforskningsproblemet” 
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grammen.418 Ofta nog var dessa krav svåra att leva upp till för 
högskolorna, beroende på bristande resurser eller avsaknad av 
institutionell organisation att integrera nya ämnesområden i. En 
inbyggd motsättning förelåg mellan den systemiska driften mot 
ökad enhetlighet, å andra sidan flexibilitets- och diversifierings-
krav. I en tid då resurserna satt allt trängre är det inte ägnat att 
förvåna att det var svårt att nå resultat och att diskussioner ofta 
drogs i långbänk. 

I en diskussion utgående från 1968 års utbildningsutredning 
välkomnade de tekniska högskolornas ökade inslag av tvärveten-
skapliga kombinationer i utbildning och forskning och såg det 
som ”självklart att de tekniska högskolorna skall medverka i den-
na utvecklingsprocess både som mottagare och givare av olika 
utbildningsmoment”. Samtidigt betonades att man såg de lokala 
utbildningsansvariga som bäst skickade att, med hänsyn till re-
surser och kompetens, reformera utbildningslinjerna, snarare än 
att underordna sig nationella direktiv.419 Med lokalt ansvariga 
som återkommande kände sig manade att snegla på vad som 
företogs vid de andra högskolorna, kunde det sällan bli tal om 
genomgripande förändringar, något som också bör ses mot bak-
grund av starka opinioner mot den tilltagande regleringen av 
högre utbildning. 

 
Debatten om den högre utbildningen, och så småningom 1977 
års reform, kom att medföra att den tidigare planeringsoptimis-
men bröts. Utbyggnadsfasen under 1940-60-tal hade präglats av 
övertygelse om möjligheterna att decennier in i framtiden, ofta 
på mycket detaljerad nivå planera samhälls- och utbildningssek-
torers utveckling. Den tilltro till prognostisering och nationell 
planering som hade präglat den högre utbildningen alltsedan 
1950-talet försvagades i början på 1970-talet. 420  Betoningen 
flyttades från detaljreglering till utvärdering, uppföljning och 
service, vilket hade sin motsvarighet i generell utveckling av of-
fentlig förvaltning och verksamhet i ett flertal västländer under 

 
418 1970-12-08 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:14] RA. TeB 11/71 
419 1973-12-10 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:19] RA 6/74 
420 Teichler (1988:21f ) 
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perioden.421 Tillkomsten av det nya Universitets- och högskole-
ämbetet (UHÄ) 1977, som efterföljare till Universitetskanslers-
ämbetet (UKÄ), och dess instruktioner kunde ses som en forma-
lisering av en utveckling som kunnat skönjas sedan ett antal år. 

Expansionen hade mattats några år tidigare. Växande aka-
demikerarbetslöshet och vikande ekonomisk tillväxt utgjorde 
bakgrunden.422 Det fortsatta utredningsarbetet för högre utbild-
ning fördes vidare inom 1968 års utbildningsutredning (U68). 
Dess uppdrag var att se över grundutbildningens villkor, inte 
forskning eller forskarutbildning.423 Utredningen tog god tid på 
sig och arbetade fram ett utredningsmaterial under första halvan 
av 1970-talet, ett underlag som låg till grund för 1977 års hög-
skolereform (H77). Redan i uppdraget kunde en skillnad gent-
emot det föregående dryga decenniets utgångspunkter och ideo-
logi noteras. Med U68 blev utbildningspolitiken i än högre grad 
en fråga om förverkligande också av andra samhällsmål än de 
rent utbildningspolitiska. Sociala, arbetsmarknadsmässiga och 
jämlikhetsmål fick framträdande plats i utredningsarbete och 
efterföljande reform.424 

 
Ett karakteristiskt drag i U68:s rekommendationer var den ökade 
betoningen på enhetlighet i planering och i högskoleutbildning-
arnas utformning. 

”U68s förslag i fråga om de grundläggande högskolestu-
diernas organisation utgår från att all högskoleutbildning 
skall förbereda för den framtida yrkesverksamheten. Enligt 
utredningens mening är det också önskvärt att åstadkomma 
en enhetligare organisation i fråga om uppbyggnaden i kurser 
och värderingen av dessa. Därigenom kan utbildningsplane-
ringen på ett smidigare sätt kombinera tillgängliga utbild-

 
421 Ruin (1991:53ff ) 
422 Premfors (1984) 
423 1968 års utbildningsutredning (U68) tillsatt april 1968, Marton (2000:70). 
Sammansättning: Lennart Sandgren, statsekreterare utbildningsdepartementet, 
ordf.; Hans Löwbeer, universitetskansler; Bertil Olsson, generaldirektör, AMS; 
Nils Gustav Rosén, f.d. universitetskansler (--1969-05); Jonas Orring, general-
direktör Skolöverstyrelsen (1969-05--) 
424 Lane & Fredriksson (1983)  
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ningsresurser och anpassa högskoleutbildningen till olika 
krav. En enhetligare studieorganisation bör också bidra till att 
göra högskoleutbildningen lättare att överblicka för både de 
utbildningssökande och arbetsgivarna. 

U 68 föreslår att den grundläggande högskoleutbild-
ningen normalt organiseras på utbildningslinjer, som kan 
vara allmänna, lokala eller individuella. Allmänna utbild-
ningslinjer skall enligt förslaget inrättas av Kungl. Maj:t, me-
dan lokala och individuella utbildningslinjer skall inrättas av 
de lokala högskolemyndigheterna [...].”425 
I den allmänna diskussionen betonades rörelsen bort från 

centralstyrning, samtidigt som strävan efter enhetlighet, t.ex. i 
utbildningsplaner och betygssättning, pekade i motsatt riktning. 
Frågan om decentralisering och ökat lokalt inflytande kunde 
föras också på det lokala planet. En särskild U68-beredning – 
inte att förväxla med utredningen – menade att de största univer-
siteten och högskolorna mycket väl kunde bli föremål för en 
långtgående decentralisering till fakulteterna eller förvaltnings-
områden inom universiteten. Denna möjlighet sattes i samman-
hang med att en ny organisation med regional mellannivå, regi-
onstyrelserna, planerades inom högskolereformen 1977 (H77). 
Denna ordning var tänkt att dels balansera de traditionella uni-
versitetsvärderingarna mot universitetens utvidgade regionala 
uppdrag, dels ge möjligheter till samordning på en nivå mellan 
de enskilda lärosätena och riksplaneringen.426 En vida spridd 
uppfattning blev inför H77 att utbildningssystemets struktur, 
med tillfogande av en ny mellannivå, komplicerades ytterligare. 

Inom Lunds universitet fördes en diskussion om fakulteter-
nas ställning inom universitetet, ett ämne som fann näring både i 
lokala förhållanden och, således, i nya signaler kring decentralise-
ring generellt inom sektorn för högre utbildning. I anslutning till 
de diskussioner som inom 1968 års utbildningsutredning ägna-
des utbildningssektorernas utveckling kunde fakulteterna därför, 
och i Lund i synnerhet den tekniska, väcka frågan om ställning 
inom universitetet. I remissvar från arkitektursektionen vid LTH 

 
425 SOU (1973:3:33f ). Betoning i original. 
426 UHÄ (1983:13:27f ); OECD (1995:100-110). Regionstyrelserna avskaffa-
des 1988. 
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rörande högskolornas förvaltning, fördes förslaget fram att varje 
större förvaltningsområde eller fakultet inom ett universitet bor-
de tilldelas en egen rektor med tillhörande förvaltning.427 Detta 
var tankegångar som fann resonans i LTH-organisationen. Så 
långt var nu inte Lunds universitet berett att gå, men inför hög-
skolereformen 1977 skedde överläggningar mellan universitets- 
och fakultetsledningar för att, med strävan att ändå behålla den 
samlade universitetsorganisationen i Lund/Malmö, tillgodose 
behovet av decentralisering till fakultetsnivån.428 Samförstånd 
uppnåddes kring hur man skulle gå vidare med LU-organisa-
tionen. Den decentralisering av Lunds universitetet som realise-
rades för att bevara en sammanhållen universitetsorganisation, 
inkluderande LTH, fick betydelse på lång sikt för Lunds univer-
sitet. När på 1990-talet en ytterligare generell decentralisering 
genomfördes i utbildningssystemet, kunde det konstateras att 
Lunds universitet redan låg längre framme i dessa avseenden.429 

 
En väsentlig förutsättning för att reformerna inom utbildnings-
systemet – i den del de syftade till ökad frihet på det lokala pla-
net – skulle få avsedda effekter var att organisationen vid de en-
skilda lärosätena fick resurser och en adekvat utformning för att 
kunna fullgöra sitt uppdrag. En återkommande kritik från Lunds 
tekniska högskola under 1970-talet, var att man inte fick tillräck-
liga resurser inom universitetsorganisationen för att bedriva 
forskning och utbildning i nivå med KTH och Chalmers. Krasst 
betraktat var det en kamp i motlut, givet den fortsatta utbyggna-
den av högskolesystemet och hur hela samhällsekonomin utveck-
lades under 1970-talet. 

I den utredning som hade verkställts inför avgörandet av 
LTH:s relation till universitetet hade upprepade gånger betonats 
att universitets- respektive högskoleadministrationen av hävd 
hade olika serviceuppgifter och utformning. Utredningen hade 
utgått ifrån att LTH oavsett organisationsform skulle ges möjlig-
het att ordna sin fakultetsadministration så att dessa skillnader 

 
427 1974-01-23 SSA. Protokoll [1973-1974. A1:5] Arkiv, A-huset, LTH, LU 
428 2001-03-13 Lars-Olof Nilsson, muntligt meddelande. 
429 SOU (1996:21:19) 
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inte skulle försvåra förutsättningarna att genomföra forsknings- 
och utbildningsuppdraget. När dessa förutsättningar nu inte 
infriades bortföll ett avgörande villkor för friktionsfri integration 
av LTH i Lunds universitet. Samtidigt innebar ökad samordning 
och enhetlighet inom hela utbildningsområdet, realiserat inom 
de fem utbildningssektorer som U68 och H77 arbetade med, att 
mot sektorerna korresponderande områden vid lärosätena blev 
föremål för motsvarande samordningskrav. Med tydlig relevans 
för utvecklingen av det tekniska och naturvetenskapliga området 
inom Lunds universitet menade utbildningsutredningen att: 

”Kraven på samordning av den lokala utbildningsplane-
ringen och på ett effektivt utnyttjande av de för högskoleut-
bildningen anvisade resurserna talar för en sammanhållen lo-
kal högskoleorganisation. [...] En gemensam lokal organisa-
tion bör också ge de mest ändamålsenliga formerna för de lo-
kala serviceanordningarna och administrativa uppgifterna, 
som kan förutsättas öka med en fortsatt decentralisering av 
beslutanderätten.”430 
Kontrasten mellan å ena sidan de resurser – ekonomiskt, 

personellt och administrativt – som förutsatts under projektering 
och uppbyggnad av LTH, å andra sidan realiteter på 1970-talet, 
utgjorde en påtaglig grogrund för missnöje. 

 
Fakulteternas initiativ- och styrningsmöjligheter inskränktes av 
deras rent numerära tillväxt. Med utbyggnad av utbildningssy-
stemet följde att fakulteterna blev allt större, i antal forskare och 
lärare. Fakulteterna fick därmed p.g.a. av sin storlek svårare att 
fungera som samlade enheter för forskningsuppgifter och formu-
lering av strategi. I en utredning 1968 av KTH-rektorn Göran 
Borg, konstaterades att en av fakulteternas viktigaste uppgifter 
därmed blivit svårare att fullgöra.431 I det äldre systemet hade 
fakulteten, i meningen den samlade lärarkåren, varit i princip 
möjlig att samla till gemensamma överläggningar och beslut. 
Med expanderad lärarkår blev denna ordning ohanterlig. Istället 
för äldre system med senioritets- eller rotationsprinciper infördes 

 
430 SOU (1973:2:480) 
431 Borg (1968:20ff ). Göran Borg, prof., rektor KTH 1968-74 
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valsystem och nya administrativa organ till vilka makten skiftades 
från professorskollegierna, en utveckling som varit genomgående 
i jämförbara utbildningssystem.432 

Nya nämnder och administrativa organ tillkom för att sköta 
de angelägenheter som tillkommit fakulteterna, men mandat och 
förankring av dessa nämnder etc. i organisationen varierade. Den 
splittring mellan högskolans forsknings- respektive utbildnings-
uppdrag som inletts redan i slutet på 1950-talet fortsatte genom 
att fakulteterna ”bärarna av den akademiska kärnan i det tidigare 
eftergymnasiala systemet, [förlorade] sina uppgifter inom grund-
utbildningen” genom att ansvaret lades på de nya linjenämnder-
na.433 Klyftan mellan fakulteternas uppdrag, inte minst i kravet 
på ökad tvärvetenskaplighet, och deras möjlighet att faktiskt 
agera inom det reformerade utbildningssystemet blev därmed 
alltmer påtaglig. 

 
Med tillkomsten av nya utbildningsinstitutioner och allt trängre 
resurser för högre utbildning i ett kärvare samhällsekonomiskt 
klimat, minskade det interna reformutrymmet vid de tekniska 
högskolorna. Det gjorde det också svårare att åstadkomma profi-
lering av de tekniska högskolorna i förhållande till varandra. 
Andra vägar fick prövas, t.ex. genom samverkan mellan högsko-
lorna, något som det togs initiativ till exempelvis på väg- och 
vattenbyggnadsområdet där Ove Pettersson vid LTH var starkt 
drivande, också nationellt.434 I övrigt var rekommendationen 
från UKÄ att utnyttja pensionsavgångar för omprövning och 
prioritering, ett långsamt och alldeles otillräckligt instrument, i 
synnerhet i en tid med starka krav på flexibilitet mot studenter 
och mot samhällskrav i vid mening. Pensionsavgångar som in-

 
432 Daalder (1982)  
433 Marklund & Bergendal (1979:30) 
434 1968-03-19 UKÄ. TeB. Handlingar. Protokoll. Arbetsgruppen för långsiktig 
planering av utbildnings- och forskningsresurser vid de tekniska högskolornas 
V-sektioner [F1:8] RA. TeB 117/68. 1973-04-27 UKÄ. Fakultetsberedningen 
för de tekniska vetenskaperna (TeB). Handlingar [F1:17] RA. TeB 84/73. Ove 
Pettersson, prof. Konstruktionslära KTH 1959-64, prof. Byggnadsstatik LTH 
1964-81, prof. Byggnadstekniskt brandskydd LTH 1981-88, dekanus tekniska 
fakulteteten 1966/67, rektor LNTH 1984-1987. 
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strument för förändring riskerade också att öka motsättningar 
inom fakulteterna, då institutionerna ofta hamnade i konserve-
rande bevakning av existerande tjänstestruktur.435 

Anpassning av forskning och undervisning till nya förhål-
landen innebar att balansen mellan olika personalkategorier för-
ändrades. För att kunna tillgodose behovet av framförallt under-
visande personal, skedde under expansionsåren en betydande 
nyrekrytering. Detta ledde i sin tur till att andelen lägre tjänster 
och rekryteringstjänster inom högskolesystemet ökade i snabbare 
takt än andelen topptjänster. Utrymmet för traditionell karriär-
utveckling minskade därmed, vilket var en bidragande orsak till 
det slutande 1960-talets nya konfliktmönster vid universitet och 
högskolor. Tillsammans med andra åtgärder förändrades maktba-
lansen inom utbildningssystemet. Med stramare finansiella vill-
kor under 1970-talet skärptes ytterligare de motsättningar som 
hade sin grund i sådana förhållanden.436 

Vid LTH fick denna generella problematik sin speciella ny-
ans av det faktum att lärarkåren hade annan ålderssammansätt-
ning än vid övriga tekniska högskolor. De personer som tillträd-
de professurer vid LTH under 1960-talet hade relativt låg medel-
ålder, ett faktum som berodde på rekryteringsförhållanden under 
den korta och intensiva uppbyggnadsperioden. När kärvare eko-
nomiska villkor gjorde sig gällande under åren i början på 1970-
talet gick huvudvägen till förnyelse av verksamheten vid många 
institutioner via omprövning av tjänster i samband med pen-
sionsavgångar.437 Med lägre medelålder på lärarkåren, färre pen-
sioneringar på topptjänsterna och därmed begränsat reformut-
rymme, hamnade LTH i underläge jämfört med övriga tekniska 
högskolor. Undantaget vid LTH var väg- och vattenbyggnadssek-

 
435 SOU (1977:52:154f ) 
436 Daalder (1982) 
437 1971-10-26 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:15] RA. TeB 11/1972 samt 1973-
06-08 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:17] RA. TeB 85/73.  
I flera sammanhang kvarstående problematik in på 1980-talet: 1984-04-25 
UHÄ. UF1. PBT:s protokoll och föredragningslistor [F3AA:1] RA. Protokoll 
3/84; 1986-02-11 UHÄ. UF1. PBT:s handlingar till protokollen [F3AB:8] RA 
PbT 15-86; 1986-06-05 UHÄ. UF1. PBT:s protokoll och föredragningslistor 
[F3AA:1] RA. Protokoll 5/86 
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tionen där instrumentet förnyelse i samband med pensionsav-
gångar i alla fall på 1980-talet kunde utnyttjas i något högre 
utsträckning.438 

Givet att den nationella utbildningsbyråkratin agerade ut-
ifrån generella förhållanden förefaller det som om LTH också i 
dessa avseenden kom att missgynnas. Större följsamhet från cen-
trala instanser och mer lokal frihet hade sannolikt kunnat ge ett 
annat utfall. Det må vara hur det vill därmed. Utifrån LTH:s 
perspektiv blev det en återkommande synpunkt under 1970-talet 
att generella, systemiska villkor inte gav möjlighet till lokal an-
passning. LTH-företrädare uttryckte därför ofta uppfattningen 
att de utfästelser – bl.a. resursmässiga, personella och organisato-
riska – som gjorts i uppbyggnadsfasen och inför integrationen i 
Lunds universitet, inte hade infriats. 

 
Rekrytering och utbildningarnas innehåll 

 
Med avgörandet av status 1969 och övergripande organisations-
frågor tills vidare nedtonade på dagordningen, var Lunds teknis-
ka högskola i början på 1970-talet på väg mot konsolidering. 
Nya frågor pockade på uppmärksamhet, såsom civilingenjörsut-
bildningarnas form och innehåll samt rekryteringen av studenter. 
Bland studenter vid LTH – också på andra håll – intensifierades 
diskussioner om teknik och samhälle och hur dessa kunde relate-
ras till de egna utbildningarna. Den tilltro till central planering 
för utbildningsbehovet inom olika sektorer som kännetecknat ett 
par decenniers uppbyggnad bröts. Att förutse och planera för 
studenternas rörelse genom utbildningssystemet blev allt svårare. 
Den relativa homogenitet som ett äldre elitutbildningssystem 
förutsatt gällde inte längre. 

Inget av detta påverkade den fortsatta utbyggnaden. Nya 
tekniska fakulteter eller högskolor var under projektering eller 
uppbyggnad i Linköping och Luleå, med ytterligare varianter på 
organisatoriska lösningar. Nya utbildningsuppdrag lades på de 
tekniska högskolorna, med kortare, mer yrkesinriktade program, 

 
438 1980-12-05 SNV. Protokoll [A2:4. Sekt f Väg- och vattenbyggn. Sektions-
nämndens protokoll 1980-1981] Arkiv, V-huset, LTH, LU (15/80) 
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riktade mot nya grupper, definierade t.ex. utifrån ålder eller yr-
keserfarenhet. Resurserna fördelades allt tunnare över högskole-
systemet och den ekonomiska dragkampen mellan högskoleenhe-
ter accentuerades. Expansionen medförde att heterogeniteten i 
studentpopulationen ökade och med det trycket på att reformera 
utbildningsprogrammen, för att möta nya värderingar och för-
ändrade prioriteringar bland studenterna.439 

Inte minst vid de tekniska högskolorna konfronterades man 
med ett skifte i fråga om ungdomars intresse för utbildningspro-
grammen. Vid LTH innebar det att organisation, värderingar 
och attityder vilka på 1960-talet hade övertagits från de äldre 
tekniska högskolorna, utmanades. Förändrade förhållningssätt 
till aktuella samhällsfrågor gav efterhand avtryck i LTH-
studenternas organisationer och aktiviteter. Det skulle visa sig att 
den form på civilingenjörsutbildningarna som var gemensam för 
de tekniska högskolorna väckte motstånd och kritik från ingen-
jörsstudenterna. Det är värt att här erinra om de kritiska syn-
punkter på civilingenjörsutbildningarna som förekom i början på 
1900-talet, som behandlades i Överstyrelsen för de tekniska hög-
skolorna på 1950-talet och som således sköt fart på nytt ett par 
decennier senare. 

 
Uppgåendet av Lunds tekniska högskola i Lunds universitet 
sammanföll i tiden med studentrörelsen runt 1968. Både bland 
lärare och studenter vid LTH uttrycktes under en följd av år 
uppfattningen att tidstypiska opinionsyttringar hade varit speci-
ellt problematiska utifrån de tekniska högskolornas näringslivs-
orientering. Sådana intryck skulle på sikt även komma att för-
stärka en självbild, framträdande bland kåraktiva teknologer, att 
man representerade ett icke-politiskt eller kanske apolitiskt alter-
nativ inom den lundensiska studentvärlden. I mötet med en – 
sedvanligt – stökig och vildvuxen kårpolitik kunde teknologstu-
denterna se sin roll infogad i en berättelse där ingenjören place-
rade sig bortom ideologi och dagspolitik. 

 
439 För en koncentrerad översikt över generella konsekvenser av utbildningssy-
stemens utbyggnad se Trow (1974) 
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De mer drastiska formerna för politiska aktioner som före-
kommit åren runt 1970 anfördes under följande år som exempel 
på att något av en klyfta öppnat sig mellan universitet/högskola 
och näringsliv. Det skulle också under en följd av år komma att 
bli svårare att rekrytera till tekniska utbildningar och tolkningen 
att det fanns ett samband mellan detta faktum och allmänpolitis-
ka diskussioner i tiden vann terräng.440 Uppfattningen att tids-
andan inverkade negativt på tekniksyn och på förhållandet till 
industrin kunde å ena sidan betraktas som ett hinder för en suc-
cessiv utveckling av de tekniska högskolorna efter ämnens och 
institutioners egendynamik, å andra sidan kunde kanske mot-
gång vändas till medgång genom introduktion av utbildnings-
moment som appellerade till ett ökat intresse för exempelvis 
miljö- och tredje världen-frågor. Arbetsmiljöteknik och energi-
hushållning var andra exempel på ämnen som, om än kanske inte 
med primärt syfte i tillkomstskedet just att intressera ungdomar, 
ändå på sikt kunde visas upp som exempel på förnyelse av ut-
bildningsutbudet.441 Vad som därtill behövdes för att appellera 
till ungdomar och därmed bredda rekryteringsbasen var utöver 
nya ämneskombinationer en annorlunda syn dels på utbildning-
arnas form, dels på deras roll på arbetsmarknaden och i samhäl-
let. 

 
Med 1960- och 70-talets högskolereformer förändrades generellt 
synen på utbildningarnas funktion i samhället. Ambitionen att 
styra utbildningar och studenter mot vissa utifrån definierade 
mål förstärktes. Reformerna koncentrerades inledningsvis på att 
öka tillträdesmöjligheterna för allt bredare grupper, vilket gjorde 
att Sverige fick den kanske mest heterogena studentpopulationen 
i hela Europa.442 För alla utbildningar medförde detta konse-
kvenser, men kanske i synnerhet för de längre med reglerad an-

 
440 1969-11-26 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:12] RA. TeB 14/70; 1973-08-21 
UKÄ. TeB. Handlingar [F1:18] RA. TeB 114/73; 1977-05-27 UNM. Protokoll 
[1977. A3:4] Adm. enh., M-huset, LTH, LU 
441 Olson (1986:66) 
442 Teichler (1988:47-50) 
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tagning där skillnaden mot en äldre elitpräglad tradition blev 
mer kännbar. 

Betoning på yrkesutbildning ökade. Föreställningen om 
”livslångt lärande” – utbildning varvad med yrkesverksamhet – 
blev ett mer markerat inslag. För dynamiken i näringslivet kräv-
des mer av fortbildning och de tekniska högskolorna fick en 
utvidgad roll i det sammanhanget.443 Uppdraget att förse ar-
betsmarknaden med fler utbildningar av denna typ övertogs från 
de utbildningsinstitut, med kvällsutbildningar etc., som tidigare 
under 1900-talet hade en betydande roll i att fortbilda andra 
tekniker än civilingenjörer. Samtidigt var detta ytterligare en 
utvecklingslinje som bidrog till att dels öka heterogeniteten i de 
tekniska högskolornas verksamhet, dels integrera deras uppdrag 
med arbetsmarknadspolitik och andra generella uppgifter, t.ex. 
regionalpolitiska. 

Utbildningsutbudet formades således i allt högre grad under 
intryck av sociala och politiska mål, såsom jämlikhetssträvanden, 
regional utjämning och ökning av antalet vuxenstuderande.444 
En ordning med klara gränser mellan en period av utbildning 
och efterföljande yrkesverksamhet modifierades och med det 
uppfattningen om hur olika utbildningsmoment borde samord-
nas inom sammanhållna utbildningar. Utifrån yrkesutbildnings-
hänsyn kunde långa bundna studiegångar uppfattas som ett pro-
blem då de under längre tid band studenterna i studier, samtidigt 
som yrkeslivets förändring ställde höga krav på aktuella och till-
lämpbara kunskaper. Val gjorda tidigt i livet riskerade att få allt-
för stort genomslag i ett system som betonade flexibilitet för 
arbetsmarknadens och näringslivets framtida förändringar. Tidiga 
utbildningsval uppfattades även som ett problem utifrån jämlik-
hetssträvanden i rekryteringen till framförallt de längre utbild-
ningsprogrammen. Med dessa förändrade planeringsvillkor kom 
även själva kunskapssynen att förändras. 445  Yrkesutbildnings-
aspekten tvingade till omprövning av själva utbildningsinnehål-
let, vilket i sin tur påverkade institutioner som gav de kurser med 

 
443 UKÄ (1976:2a) 
444 OECD (1995:184ff ) 
445 SOU (1973:3:9ff ); OECD (1987:9ff ) 
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vilka linjerna byggdes upp. Inifrån institutionerna och den aka-
demiska kompetens som där formerats under decennier, uppfat-
tades nya prioriteringar ofta så att etablerad akademisk identitet 
hotades. 

Med de stramare ekonomiska villkoren blev effektivisering 
ett tydligare mål och ökad samordning ett av medlen. I den na-
tionella planeringen uppfattades teknik och naturvetenskap i allt 
högre grad som ett område och den synen vidarefördes till utfö-
rarledet. Det blev nu snarare genom signaler om policy än – som 
tidigare – detaljreglering som samordning uppmuntrades. Ett 
närmande mellan naturvetenskapliga studier och teknisk yrkes-
verksamhet var utöver effektivitetsskäl också en åtgärd för att öka 
naturvetenskaplig kompetens, till nytta för de studerande, för 
näringsliv och andra avnämare. I samma riktning, mot ökad 
differentiering inom det tekniska utbildningsområdet och mot 
större flexibilitet gentemot avnämarnas behov, pekade den inom 
U68 initierade diskussionen om ett bredare utbud av korta tek-
niska utbildningar.446 

I en situation då rekrytering till de längre tekniska och na-
turvetenskapliga utbildningarna var ett växande problem fram-
stod kortare utbildningsalternativ inte blott som en väg att möta 
arbetsmarknadens krav, utan även som ett sätt att bredda rekryte-
ringsbasen genom att sänka den psykologiska tröskeln för intag-
ning till tekniska utbildningar. De kunde ge en lättare entré till 
det tekniska utbildningsområdet och därmed locka även till de 
längre civilingenjörsutbildningarna. Olika former av ”mellanex-
amina” diskuterades utifrån behovet att skapa större variation i 
utbildningsutbudet, och att krympa avståndet mellan olika nivå-
er.447 Det vållade i sin tur problem vid de tekniska högskolorna 
att relatera den kunskapsmassa som de kortare tekniska utbild-
ningarna förmedlade till etablerad uppläggning av civilingenjörs-
utbildningarna. 

Ett inslag i de tekniska högskolornas vidgade uppdrag var 
att leverera kvalificerad vidareutbildning för industrins behov. 

 
446 SOU (1973:2:260ff ) 
447  1971-11-17 UKÄ. Fakultetsberedningen för de tekniska vetenskaperna 
(TeB). Handlingar [F1:15] RA. TeB 24/1972. UKÄ (1974:24:x-xi) 
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Verksamheten, som startade 1975, gick under beteckningen Yr-
kesteknisk högskoleutbildning (YTH). Utbildningen var tvåårig 
och vände sig till redan yrkesverksamma. Arbetsmarknadsbehov 
och näringslivets påtryckningar gjorde att man sökte rikta sig till 
en ny och ”av utbildningspolitikerna tidigare bortglömd 
grupp”.448 För Lunds tekniska högskolas del handlade det bl.a. 
om att leverera utbildningar till livsmedelsindustrin. Livsmedels-
teknik var ett område som LTH hade särskild kompetens inom, 
bl.a. efter att Alnarps-institutets mejeriingenjörsutbildning hade 
samordnats med den livsmedelstekniska utbildningen. Under tio 
års tid bedrevs också YTH-verksamheten vid Alnarp för att där-
efter föras till Kemicentrum.449 För såväl den nya kategorin stu-
denter som utbildningsansvariga, uppenbarade sig en rad specifi-
ka problem. Studenternas studievana var inte i nivå med övriga 
studenters, vilket skapade vissa pedagogiska svårigheter i mötet 
lärare-studenter. Lärarrekryteringen visade sig problematisk och 
ofta nog tvingades högskolorna anlita gymnasielärare, vilket, 
tillsammans med brist på lämplig kurslitteratur, ledde till ifråga-
sättande av den yrkestekniska högskoleutbildningens faktiska 
högskolemässighet.450 Den nya kategorin utbildningar innebar 
en förändrad balans i utbildningsutbudet jämfört med situatio-
nen fram till slutet på 1960-talet. Även om omfattningen var 
relativt begränsad och lokalisering i den del fall skedde till miljö-
er utanför högskolan, så bidrog den yrkestekniska högskoleut-
bildningen till diversifiering och fokusförskjutning av de tekniska 
högskolornas uppdrag. Utvecklingen har sedan dessa tidiga steg 
bara förstärkts ytterligare, inte minst genom betoning på ”livs-
långt lärande”, kompetensutveckling och andra insatser för att 
öka flexibilitet, effektivitet och konkurrenskraft i näringslivet. 

 
Också forskarutbildningen sågs över och utbudet breddades för 
att uppnå bättre överensstämmelse mellan rekryteringsunderlag 
och industrins efterfrågan. En återkommande diskussion har rört 

 
448 UHÄ (1977:11:31ff ) 
449 LTH-nytt, December 1999. Artikel i samband med att YTH hade funnits i 
25 år. Rubrik: ”En unik utbildning”, Mats Nygren. 
450 UHÄ (1977:11:35ff ) 
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vilken nytta industrin har av forskarutbildade ingenjörer. Till en 
början kan åter påpekas att forskning vid de tekniska högskolor-
na, som noterats i tidigare kapitel, är av relativt sent datum.451 
Det som har talat för ökning av forskarutbildade ingenjörer har 
handlat om framförallt de stora företagens behov av kvalificerad 
personal till forskningslaboratorier och utvecklingsavdelningar. 
Detta motiv motsvarar i princip vad som efterlystes under 1920- 
och 30-talet när generalistinslaget i själva civilingenjörsutbild-
ningen betonades och utbildningslinjen teknisk fysik tog form. 
Mot detta har ställts det faktum att medelåldern på de forskarex-
aminerade ofta uppfattats som för hög och att de kunskaper som 
de fört med sig ut i industrin varit inriktade mot ”fel” områ-
den.452 Liksom för grundutbildningen vid de tekniska högsko-
lorna kunde ambitionen ta sig uttryck i formulering av utbild-
ningsplaner genom reduktion från den fulla utbildningen. En 
arbetsgrupp inom UKÄ fann att det förelåg ett ”synnerligen 
starkt behov av en i förhållande till forskarutbildningen kortare 
och starkare yrkesinriktad högre utbildning vid teknisk fakul-
tet”.453 Även här, som på så många andra områden, fruktade man 
dock att förutsättningarna inte var de mest gynnsamma, med 
tanke på det kärva ekonomiska läget och svårigheterna att via nya 
anslag få utrymme för reformer. 

 
Rekrytering med förhinder 
De problem som de tekniska högskolorna brottades med i fråga 
om rekrytering och genomströmning blev mer påtagliga ju längre 
1970-talet led. Behovet av ökad rekrytering innebar att man blev 
tvungen att inrikta sig mot bredare kategorier ungdomar. Under 
tiden fram till 1970-talet, vid LTH liksom de andra tekniska 
högskolorna, hade män i ett visst ålderssegment varit fullständigt 
dominerande, en av komponenterna i en homogen intressege-
menskap. Även om sådana drag kunde dröja kvar, så var de i 
längden ohållbara utifrån såväl allmänna hänsyn som utifrån de 
tekniska högskolornas egenintresse. Det återstod därför att ändra 

 
451 Björck (1992) 
452 Grimmeiss (1996) 
453 1973-05-14 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:17] RA. TeB 76/73 
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policy och att inleda ett långsiktigt arbete med att förändra atti-
tyder och kultur så att fler kategorier reellt blev en del av rekryte-
ringsunderlaget. 

Kvinnor var den största och viktigaste kategorin att bredda 
rekryteringen ur, en annan var studenter från övriga, kortare 
tekniska utbildningar. UKÄ prioriterade att öka de tekniska ut-
bildningarnas attraktionskraft just gentemot dessa grupper.454 I 
båda fallen uppenbarade sig svårigheter att balansera studenter-
nas intressen och attityder mot formen för utbildningarna och 
balansen mellan utbildningsmoment, varom mer senare, samt – 
ibland – den kultur som under decennier eller mer formats vid 
de tekniska högskolorna. Inte minst bland studenterna själva 
vädrades kritik från dem som uppfattade djupt rotade mönster 
vid de tekniska högskolorna som problematiska, både i sig och i 
förhållande till de nya grupper som man var tvungen att locka 
till civilingenjörsutbildningarna om utbildningsmålen skulle 
kunna uppnås. Det kan uppfattas som om den i många sam-
manhang prisade homogeniteten och intressegemenskapen kas-
tade en skugga över de nya villkor som de tekniska högskolorna i 
början på 1970-talet fann sig arbeta under. Studenterna accepte-
rade helt enkelt inte de uttryck de uppfattade av denna tradition 
och visade detta antingen genom att inte söka till utbildningarna, 
eller genom att kritisera högskolorna inifrån. 

En vägande kritik mot det rådande umgängesklimatet vid de 
tekniska högskolorna gällde den mansdominerade och grabbiga 
tonen som i synnerhet kvinnliga studenter kunde stötas av. Mil-
jön vid LTH var i början på 1970-talet solitt mansdominerad, 
och även om så fortfarande var fallet ett decennium senare så 

 
454 1969-10-08 UKÄ. TeB. Handlingar. Protokoll. URE [F1:11] RA. TeB 
118b/69; 1973-08-21 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:18] RA. TeB 114/73 där 
rekrytering, inte minst av kvinnor, och matchning mellan förkunskaper och 
utbildningarnas innehåll framhölls som prioriterade frågor av UKÄ/Tekniska 
fakultetsberedningen. 
Kvinnor som rekryteringsbas framstod även internationellt som alltmer angelä-
get, och då knappast främst från principiella utgångspunkter. Bl.a. uppfattning-
en om teknisk, vetenskaplig konkurrens mellan de politiska blocken under kalla 
kriget ledde till att västländerna uppmärksammade den relativt stora andelen 
kvinnor inom sovjetisk forskning, (Krige 2000:103f ). 
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hade andelen kvinnliga studenter fyrdubblats mellan åren 1968 
och 1978.455 I LTH-teknologernas tidning ORDO gavs talande 
exempel på problematiska uttryck av ett slag som kvinnliga stu-
denter reagerade på, t.ex. 1970 i form av raljanta kommentarer 
som anspelade på vilka utbildningslinjer som lockade kvinnliga 
sökande: 

”Sektionerna F, E, M och V måste göra en PR-drive på 
gymnasierna för att få lite större andel av den kvinnliga fäg-
ringen. [...] 

A och K har som vanligt roffat åt sig. Ingen vågar väl på-
stå, att dessa sektioner ur kvinnlig synpunkt har ett roman-
tiskt skimmer över sig. Det är väl snarare så, att den nya själv-
ständiga kvinnan, som skall ta upp kampen med mannen om 
skåpets placering, söker till A, medan gymnasissan med in-
tresse för kokning och diskning siktar in sig på K. 

För att så naturligt som möjligt styra kvinnliga gymna-
siestuderande mot F, E, M och V, borde SÖ, med bidrag från 
UKÄ, ge dem bygglådor med stereoanläggning, moped etc, 
som kan sättas ihop under håltimmar. Det kostar så lite, men 
ger så mycket ... för oss.”456 
I liknande anda kunde teknologernas veckovis utgivna Litet 

Ordo illustreras med teckningar på lättklädda kvinnor, något som 
ledde till intensivt meningsutbyte mellan redaktionen respektive 
kvinnliga teknologer som såg sig reducerade till sexuella ”förlus-
telseobjekt” för de manliga teknologstudenterna.457 En grupp 
kvinnliga studenter samlade sig till gemensamt inlägg mot redak-
tionen: 

”Vad är anledningen till att LITET ORDO gång på 
gång sätter in diskriminerande ‘skämtteckningar’ som fram-
ställer kvinnan som sexobjekt? Det är väl inte så illa att detta 
är TLTH:s syn på oss tjejer?! Om LITET ORDO ska vara ett 

 
455 Från 5.76 % av totala antalet studenter 1968 till 22.11% 1978. Lunds 
Universitet Meddelar nr. 19, 1980 
456 ORDO 1970, nr. 4. I anslutning till redovisning av nyinskrivna teknologer 
vid de olika sektionerna på LTH. 
457 Litet Ordo 1975-10-28, annons för en av TLTH-sektionerna, vilken blev 
den direkta orsaken till diskussionen; Litet Ordo 1975-11-11, citerat inlägg från 
signaturen ”Besviken studerande på teknisk fakultet”; Litet Ordo 1975-11-18 
med redaktionen i svaromål. 
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organ för både kvinnliga och manliga teknologer kräver vi en 
skärpning hos redaktionen! Bearbeta era fördomar, alltså!”458 
Diskussionen i just denna fråga ebbade snart ut utan att re-

daktionen sett anledning att retirera. Sett i sammanhang med att 
andelen kvinnliga studenter ökade och önskades öka ytterligare 
var utbytet ett av flera tecken på att grabbighet och jargong ut-
manades. 

En betydande förståelse för de kvinnliga studenternas utsatta 
situation kunde komma till uttryck parallellt med kritiserade 
inslag som ovan. Så kunde exempelvis det vinnande bidraget i en 
novelltävling bland LTH-teknologerna 1970 utgöras av en be-
traktelse vid begravningen av en suiciderad kvinnlig teknolog. 
Novellens berättarjag – en manlig student – sökte föreställa sig 
vilka förhållanden i miljön vid en teknisk högskola som kunde 
driva de kvinnliga studenterna till leda och desperation. Svaret 
fann han i den grabbighet med lumparskämt och ytlighet som i 
hans tycke präglade LTH.459 

Andelen kvinnliga studenter var låg, bortsett från kemitek-
nik och arkitektur, varför initiativ togs från de kvinnliga studen-
terna att skapa egna fora till ömsesidigt stöd. Vid LTH hade 
redan på 1960-talet bildats en förening för kvinnliga teknologer 
kallad TF Trula. Till en början var den avsedd som kamratföre-
ning, snarare än som ett organ för att särskilt uppmärksamma de 
kvinnliga studenternas villkor. Så småningom fick den emellertid 
en ”mer målmedveten inriktning, då det [hade] visat sig att spe-
ciella problem [fanns] för kvinnliga teknologer”.460 Föreningen 
genomgick – som väl alla föreningar – sina konjunkturer, men 
initiativet illustrerade det faktum att det vid de tekniska högsko-
lorna fanns en etablerad kultur som verkade avskräckande på 
kvinnliga studenter. Detta var från allmänna utgångspunkter ett 

 
458 Litet Ordo 1975-11-26, insändare signerad: ”Tjejer på A-sektionen”. 
459 ORDO 1970, nr. 6, vinnande bidrag i ORDO’s novellpristävling av Ronald 
Wennersten, kemiteknolog. 
460 Förslag till bildande av ”Trula-society”: 1962-10-25 Styrelsen för TLTH. 
Protokoll [A2. Sty. 1962] Arkiv, TLTH; Antagande av föreningen TF Trula som 
fristående förening inom TLTH: 1965-11-26 TLTH. Ordinarie hösttermins-
möte. Protokoll [TM 1965] Arkiv, TLTH; Citat: ORDO 1971, nr. 3 
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problem i sig, men särskilt bekymmersamt i ett läge då man sök-
te med ljus och lykta efter nya studenter. 

 
Politik och engagemang 
De kvinnliga teknologstudenternas reaktion på en problematisk 
kvinnosyn i teknologtidningar kan ses som ett av flera inslag i 
början på 1970-talet vilka signalerade ökad beredskap till poli-
tiskt engagemang och ett fördjupat ifrågasättande av de tekniska 
högskolornas kultur och verksamhet. Betraktat inifrån LTH 
skedde detta med någon fördröjning i förhållande till den kon-
frontativa politisering som emellanåt präglade Lunds studentliv 
några år från slutet på 1960-talet och framåt. Detta var en ut-
veckling som fick sin särskilda nyans vid LTH jämfört med uni-
versitetet i övrigt, givet de tekniska högskolornas och teknolo-
gernas traditionellt täta kontakter med industri och näringsliv. 
Teknologsammanslutningen hade en rad verksamheter och 
kommittéer som syftade till att odla företagskontakter för att 
exempelvis kunna förse teknologstudenterna med praktikplatser 
ute i industrin, en viktig brygga för kunskapsspridning och re-
krytering. Att då verka inifrån en miljö, ett sammanhang – uni-
versitetet – där starkt generaliserande kritik mot företagande i vid 
mening framfördes, försvårade i många LTH-studenters och -
lärares ögon utåtriktade kontakter. 

Stämningar bland studenterna liksom konkreta händelser, 
med den misslyckade kontaktkonferensen mellan universitet och 
näringsliv 1969 som främsta exempel, uppfattades under en följd 
av år ha försvårat konstruktiva kontakter mellan högskola och 
företagande. Försök gjordes på universitetsnivå att ta skadan igen 
genom förnyade kontakter mellan näringsliv och universitet, 
men ett sådant initiativ 1972 kritiserades av studenterna och gav 
universitetsledningen kalla fötter.461 Något år senare kom emel-
lertid initiativet istället från studentkåren och en annan ton i 

 
461 1972-02-17 Konsistoriet LU. Förvaltningens arkiv 1964-1977. Protokoll 
[1972. A1A:27-35] LUB 
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umgänget studenter och universitet kan spåras i det samman-
hanget och åren därefter.462 

 
Teknologsammanslutningen (TLTH) kunde runt 1969 uppvisa 
en alltmer kritisk hållning till formerna för högskolans verksam-
het. I de interna diskussionerna inom TLTH skedde ett skifte 
från 1960-talets – de första årskullarnas – gemytliga samtalston, 
till ett mer konfrontativt debattklimat.463 Till detta kom att ock-
så innehållet i diskussionerna förändrades. Bland teknologstu-
denterna vid LTH vädrades under åren kring 1970 alltmer kri-
tiska synpunkter på det system av ekonomiska intressen och 
ideologiska lojaliteter som civilingenjörsutbildningarna kunde 
infogas i. Så kunde det i en insändare i ORDO uttryckas: 

”Hur länge orkar ni stå ut? Hur länge kan ni hålla på att 
hela tiden leverera sanningar, som ni vet inte är sanningar? 

När skall ni ta personligt ansvar? 
Som det nu är – med den utbildning (=indoktrinering) 

vi nu får, anpassas man helt till de normer som ställs upp av 
VEM? Jo, av företrädare för en snäv EKONOMISK 
INTRESSEGRUPP. 

Är det inte meningen, att ni skall använda den lilla 
mängd EGEN TANKEVERKSAMHET, ni ändock fått ut av 
era studier vid LTH?”.464 
I denna typ av diskussioner deltog även lärare vid LTH, även 

i konfrontation med varandra i såväl sakfrågor som när det gällde 
att mota eller möta en ibland frän och för de tekniska högsko-
lorna ovan diskussion. Professorn i Livsmedelsteknologi, Karl-
Erik Thomé, menade i en intervjuartikel att det fanns strukturel-
la problem i handeln mellan i-länder och u-länder och att detta 
medförde en ”utarmning” på ena sidan och en korresponderande 

 
462 1975-10-16 Konsistoriet LU. Förvaltningens arkiv 1964-1977. Protokoll 
[1975. A1A:47-51] LUB 
463 1969-11-17 TLTH. Extra terminsmöte. Protokoll [TM 1969] Arkiv, TLTH 
464 ORDO 1970, nr. 2. Debatt: Ingemar Odebrand (K-sektionen), i redaktio-
nen för ORDO. 
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”överkonsumtion” på den andra.465 Detta fick universitetslektorn 
Inge Brinck att reagera: 

”I en intervju med professor Thomé i senaste numret av 
ORDO framhåller denne bl.a. (eller påstås åtminstone fram-
hålla), att man på plantagerna i Latin-Amerika odlar ‘bana-
ner, ananas och kaffe’ och att ‘de enda som vinner på detta är 
kapitalägarna i USA och den överklass, som finns i Latin-
Amerika’. 

Med detta har professor Thomé lyckats göra åtminstone 
en läsare fundersam. I den offentliga debatten just nu finns 
det visserligen ganska många, som, likt Pavlo’s [sic] hundar 
reagerar på betämda språkliga stimuli (bland vilka ‘kapital-
ägare i USA’ är ett av de mera verkningsfulla), men ganska få 
av dessa personer torde befinna sig bland läsarna av ORDO. 
Ännu färre torde de vara, som väntar sig denna sorts stimu-
lans från en vetenskapsman.” 
Inför vilket professorn Karl-Erik Thomé visserligen backade 

från enstaka formuleringar, men i övrigt stod fast i sina uppfatt-
ningar: 

”Uttrycket var naturligtvis illa valt i sammanhanget. Det 
skulle ha stått amerikanska intressenter eller ännu bättre ut-
ländska intressenter. Det väsentliga var att den fattiga befolk-
ningen i Sydamerika inte får någon del av det utbyte, dessa 
exportodlingar onekligen ger. 

Sanningen bakom – det ekonomiska förhållandet mel-
lan t.ex. USA och Sydamerikas länder – är väl för välkänd för 
att behöva kommenteras.”466 
Andra frågor som väckte debattlusta kunde gälla mer nära-

liggande ting som de ideologiska nyanserna i rektorsvalet vid 
Lunds universitet 1970. Internationella eller allmänpolitiska 
frågor som – givetvis – Vietnam eller jämlikhet mellan könen 
fördes upp på dagordningen. Den bitvis vildvuxna debatten fick 
under åren 1971 till 1973 en mer ambitiös struktur om man ser 
till det främsta forumet – ORDO. Under en redaktion med täm-
ligen vida ambitioner fick tidningen närmast prägel av kulturtid-

 
465 ORDO 1970, nr. 1. Karl-Erik Thomé, 1908-1994, prof. Livsmedelstekno-
logi LTH 1967-74. 
466 ORDO 1970, nr. 2. Inge Brinck, univ. lektor Matematik LTH 1962-96, 
ordf. Förvaltningsnämnd I 1977-1984, dekanus tekniska fakulteten 1983-87.  
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skrift med utvidgade temanummer i angelägna ämnen som ett 
inslag, fortfarande med tydlig politisk vinkling, åtföljande kritik 
från en hel del håll och Teknologsammanslutningens ingripande 
som följd.467 1973 omdirigerades riktningen på ORDOs redak-
tionella linje och det dittills öppna debattklimatet försvann från 
tidningens sidor för att inte återkomma. 

Intrycket av några års frisk, förvisso tidstypisk debatt i bör-
jan på 1970-talet var att teknologerna gärna engagerade sig poli-
tiskt, både i för dem själva omedelbart angelägna ämnen, som 
utbildningens innehåll och former, och i mer allmänna frågor. 
Uppfattningen om teknologerna som apolitiska och enbart tek-
niskt instrumentellt fokuserade, en självbild som – generellt och i 
den lundensiska miljön – kunde växa sig stark under en följd av 
år, visar sig vara något av en felsyn. Sett till den debatt som för-
des kring civilingenjörsutbildningarnas form och innehåll hade 
det med all sannolikhet varit mer framåtsyftande om ett generellt 
tillåtande debattklimat hade uppmuntrats, snarare än under-
tryckts. Teknologstudenternas konstruktiva engagemang hade då 
kunnat hållas på en högre nivå under följande år, med möjliga 
konsekvenser för alla de förhållanden – rekrytering, genom-
strömning etc. – som skulle komma att bli långsiktigt problema-
tiska för de tekniska högskolorna. 

 
Teknologerna och kårfrågan 
Så kunde ett allmänt politiskt engagemang te sig bland LTH-
studenterna. Hur såg då övrig aktivitet ut inom Teknologsam-
manslutningen vid LTH (TLTH), den organisation som hade 
hand om bl.a. studentsociala aktiviteter och utbildningsbevak-
ning? Vilka markörer för en egen identitet inom universitetet 
förekom under 1970-talet? TLTH hade en hög anslutningsgrad 
bland teknologerna, trots dess frivilliga karaktär. Under 1960-
talets uppbyggnadsfas hade TLTH odlat kontakterna med de 
tekniska högskolornas (KTH & Chalmers) studentkårer, något 
som hade haft stor betydelse för i vilka former lundateknologer-
nas verksamhet hade bedrivits. Dessa kontakter fortsatte inom 

 
467 1972-03-23 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1972] Arkiv, TLTH och 
1973-09-13 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1973] Arkiv, TLTH 
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Reftec, den nationella samarbetsorganisationen för teknologkå-
rerna.468 Med inspiration från det sammanhanget, men också 
beroende av relationen till övriga studenter och studentorganisa-
tioner i Lund formerades så småningom kravet från TLTH och 
teknologerna att få bilda en egen kår, fri från Lunds studentkår – 
en fråga som under en följd av år kom att utvecklas till den kan-
ske tyngsta och mest samlande för TLTH. 

Teknologsammanslutningens ansträngningar att få bilda 
egen kår tog fart något år efter det att LTH:s status inom univer-
sitetet hade avgjorts 1969. De argument som brukades under 
några år på 1970-talet framstår i mycket som ett återvändande 
till de tongångar som förekommit ett knappt decennium tidiga-
re. En gnutta smolk följde med från tidigare i det att lundatekno-
logernas företrädare hade uppfattningen att tidigare försök hade 
obstruerats av Lunds studentkår. Samtidigt var man inom TLTH 
medveten om att bl.a. universitetskanslern motsatte sig tillkoms-
ten av nya obligatoriska studentsammanslutningar och att den 
lokala nivån till syvende och sidst inte var den avgörande.469 

En strategi för att få bilda egen kår, med de markeringar av 
teknologernas självupplevda eller -påtagna särart i den lundensis-
ka studentmiljön som det innebar, började ta form 1971.470 De 
uttalade motiven för att bilda en egen kår handlade om att bli 
jämställda med kårerna på de andra tekniska fakulteterna och 
högskolorna, att få till stånd en bättre utbildningsbevakning samt 
att underlätta och tydliggöra profileringen av TLTH och LTH 
mot näringslivet. TLTH sökte verka inom Lunds studentkår för 
att den vägen driva frågan gentemot universitetsledningen och 
nationella instanser. Man antog att det skulle bli lättare att lyckas 
om det såg ut som om initiativet kom från Lunds studentkår, om 

 
468 Reftec: Referensgrupp för Teknis och Chalmers. Från 1971-08-24 egen-
namn Reftec. Grundades 1970-07-01 av CTH:s resp. KTH:s studentkårer, i 
samband med att de trädde ur SFS. TLTH blev medlem 1972-07-01. Lunda-
gård. Organ för Lunds Studentkår, nr. 7, 1973, Årg. 54. 
1971-05-04 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1971] Arkiv, TLTH; 1971-
09-09 TLTH. Arbetsutskott. Protokoll [A2. AU. 1971] Arkiv, TLTH 
469 Litet Ordo 1975-09-09; Litet Ordo 1975-09-23 
470 Lundagård. Organ för Lunds Studentkår, nr. 7, 1975, Årg. 56 om LTH-
studenternas studievillkor som bakgrund till upplevelsen av särart. 
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det på så sätt gavs intryck av att denna ville bli av med teknolo-
gerna, snarare än att dessa sökte bryta sig ur.471 För att skaffa sig 
en plattform för det arbetet beslutades att starta ett kårparti, 
1974 förverkligat med namnet FEMVAK. Den följande kampan-
jen, under den optimistiska parollen ”Din röst i höst – egen kår i 
vår”, var framgångsrik och partiet erövrade ett tillräckligt antal 
mandat för att få ett betydande inflytande vid kåren.472 

I argumentationen för att driva kårfrågan figurerade även 
andra motiv. Utbildningsbevakningen var en viktig funktion för 
TLTH, med former övertagna från KTH & Chalmers och ofta 
framhållen som exempel på studenters och lärares gemensamma 
intressen och pragmatiska samarbete. Utbildningsbevakning var 
den kanske praktiskt mest betydelsefulla aktiviteten för TLTH, i 
synnerhet i fråga om hur många som var involverade. Emellertid 
visade det sig svårt att engagera teknologerna ute i TLTH-
organisationens förgreningar. Även intresset för TLTH:s centrala 
verksamheter sviktade, tydligare i vissa sektioner som t.ex. arki-
tektur.473 Det kunde periodvis framstå som svårt för TLTH-
ledningen att motivera sin existens inför teknologstudenterna. I 
det ljuset framstod kårfrågan som ett sätt att mobilisera teknolo-
gerna till ökat deltagande och engagemang mer generellt och 
med effekter .474 

 
Försöket att via kårpartiet i studentkåren föra upp frågan på 
universitetets dagordning lyckades, i den formella meningen att 
ärendet faktiskt kom till behandling i konsistoriet. Konsistoriet 

 
471 1972-09-20 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1972] Arkiv, TLTH 
472 1971-02-09 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1971] Arkiv, TLTH; 1971-
03-29 TLTH. Arbetsutskott. Protokoll [A2. AU. 1971] Arkiv, TLTH samt 
1971-05-18 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1971] Arkiv, TLTH, med 
tystnadslöfte avkrävt de närvarande FM-ledamöterna. Namnet ”FEMVAK” 
bildat efter tillkomstordningen på de sex sektioner som då utgjorde LTH. 
473 1977-02-23 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1977] Arkiv, TLTH och 
1977-05-12 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1977] Arkiv, TLTH. Även 
Litet Ordo 1976-05-18, 1976-05-25 och 1976-12-07. Om skillnader i engage-
mang på fakultets- resp. sektionsnivå: 1975-12-17 SSA. Protokoll [1976. A1:8] 
Arkiv, A-huset, LTH, LU  
474 1975-11-13 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Sty. 1975] Arkiv, TLTH 
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kunde kosta på sig att vara positivt till teknologernas önskemål, 
med samtidig hänvisning till att en nationell kommitté arbetade 
med obligatoriefrågan generellt.475 Återstod ett försök att med 
studenters och fakultetslednings uppvaktning hos universitets-
kanslern, Hans Löwbeer, övertyga denne om frågans vikt och att 
beveka honom att göra ett undantag från etablerade normer i 
obligatoriefrågan.476 Det var känt sedan tidigare bland lundatek-
nologerna att kanslern hade invändningar mot ”skråtänkande” 
och den hållningen kvarstod, föga oväntat.477 Resultat i reell 
mening uteblev således och inom ett par år hade FEMVAK, en-
ligt många teknologer, förvandlats till ett kårparti bland andra.478 
Först på ett decenniums sikt, 1984, skulle förutsättningarna 
ändras och TLTH få ställning som kår istället för frivillig organi-
sation. 

 
Vad frågan om egen kår kom att handla om kan utrönas dels ur 
vilka institutioner som teknologstudenterna tvingades hantera, 
dels vilken typ av argument som användes. Frustrationen i tek-
nologrepresentanternas diskussioner och agerande var framträ-
dande, en frustration över den hierarki av instanser som skulle 
bearbetas och passeras för att frågan skulle komma till ett avgö-
rande. Kår, universitetsledning och kansler kunde alla sätta käp-
par i hjulet. I fråga om slutliga avgöranden, av kår- och obligato-
riefrågan såväl som hela LTH:s status, stod det klart för aktörer-
na vid TLTH/LTH att lokala instanser bara kunde agera genom 
något som närmade sig symbolhandlingar. Frustrationen blev 
givetvis inte mindre av att man inte kunde råda sig själv och att 
avgörandet ytterst var avhängigt principer för hela högskolesy-
stemets utveckling. Både fakultetens hantering av statusfrågan på 
1960-talet och studenternas hantering av kårfrågan några år se-

 
475 1975-05-22 Konsistoriet LU. Förvaltningens arkiv 1964-1977. Protokoll 
[1975. A1A:47-51] LUB 
476 Litet Ordo 1975-09-09. Delegation: Studentkårens v. ordf., FEMVAK:s 
ordf. Peter Ulriksen, LTH:s dekanus Stig Borglin samt prof. Ove Pettersson 
477 1972-09-20 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1972] Arkiv, TLTH 
478 Litet Ordo 1976-03-16; Även annons i Lundagård. Organ för Lunds Stu-
dentkår, nr. 13, 1976, Årg. 57, där FEMVAK:s framtoning förändrats i riktning 
mot ett ordinärt kårparti. 
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nare, gick på tvärs med principer för hela högskolesystemet. 
Framhärdandet i att driva en fråga som egentligen var dömd att 
stranda söker därför kompletterande förklaring. 

Argumenten framstår åtminstone för studenterna som snara-
re riktade inåt, mot den egna organisationen och mot de egna 
medlemmarna i TLTH, troligen även mot lärare vid LTH. Arbe-
tet i kåren gav teknologstudenterna en ”mission” i det lundensis-
ka studentlivet. Kårfrågan framstod under några år i början och 
mitten på 1970-talet, då LTH generellt inte ägnade statusfrågan 
någon större uppmärksamhet, som ett sätt – skäligen symboliskt 
kan tyckas – att i andra former bearbeta och hålla aktuell önskan 
om frikoppling från universitetet. Givet den värdegemenskap 
och samsyn mellan lärare och studenter som i annat samman-
hang behandlats, parat med det faktum att fakultetsledningen 
genom uppvaktning hos kanslern engagerats i det som egentligen 
var studenternas ärende, framstod det under några år som stu-
denternas självpåtagna uppgift att hålla liv i frågan om teknolo-
gernas och LTH:s särart. Inom något år skulle den få förnyad 
aktualitet också för fakultetens ställning inom universitetet. Frå-
gan kan då ställas om kårfrågan och bildandet av FEMVAK för 
att driva denna, egentligen gynnade studenternas intressen. Efter-
som dessa i andra sammanhang skulle komma att efterlysa ökade 
möjligheter att ta del av universitetets bredare utbildningsutbud, 
framstår särarts- och frikopplingstänkandet som delvis missrik-
tat. 

 
Utbildningarnas form och innehåll 
Formen på de tekniska högskolornas utbildningar har, som vi-
sats, varit föremål för en likartad diskussion i drygt hundra år. 
Den sekvens av inledande teoretiska och därefter mer ingenjörs-
mässiga ämnen som etablerades på 1800-talet har stått sig med 
förbluffande kontinuitet. Kritiken har i princip uppvisat samma 
stabilitet. Fram till 1960-talet hade dessa förhållanden inte upp-
fattats som så problematiska för söktryck och studieresultat att de 
egentligen hade åtgärdats. Med ökad spridning i förkunskaper 
och studiebakgrund blev frågan mer aktuell. Givet att de teknis-
ka högskolorna lyckades vända en vikande trend i tillströmning 
till civilingenjörsutbildningarna så framträdde allt tydligare pro-
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blemet att slussa teknologerna genom utbildningen. Alltsedan 
början på 1900-talet hade civilingenjörsutbildningarnas utform-
ning och genomförande kritiserats, inte minst av studenterna, 
men också av avnämare som industrin. 

Just balansen mellan teoretiska och mer ingenjörsmässiga, 
tillämpade ämnen har således diskuterats under i princip hela 
civilingenjörsutbildningens historia. Utvecklingen sammanfatta-
des 1973 i en statlig utredning: 

”För de utbildningslinjer som i dag är inriktade på kon-
struktion och utveckling av ny teknik, framför allt civilingen-
jörsutbildningen, har utvecklingen sedan mitten av 1950-
talet i flertalet ämnen (naturvetenskapliga såväl som tekniska) 
gått mot en allt starkare betoning av grundläggande moment 
av bestående aktualitet på bekostnad av detaljer i dagens tek-
nik. Parallellt därmed har frågan om de grundläggande studi-
ernas anknytning till den kommande yrkesverksamheten och 
den tekniska tillämpningen tilldragit sig allt större intresse 
bl.a. i anknytning till frågan om studiemotivationens betydel-
se för studieresultaten. Erfarenheterna av en ökad teoretise-
ring av de inledande delarna av utbildningen har inte varit 
odelat positiva.”479 
Problemet förekom på praktiskt taget alla utbildningslinjer, 

möjligen undantaget teknisk fysik-linjen. UKÄ uppmärksamma-
de sambandet mellan hög teoretisk nivå och hög studietakt re-
spektive avbrottsfrekvens.480 Samtidigt var hög teoretisk nivå 
blott andra sidan på det mynt som hette generalistkompetens, 
vilken gav civilingenjörerna en relativt gynnad ställning på ar-
betsmarknaden. Det kunde därför inte betraktas som blott och 
bart ett problem, utan tvärtom som en naturlig konsekvens av 
den historiska framväxten av en ingenjörsprofession. Vid vissa 
utbildningar, t.ex. väg- och vattenbyggnadslinjen, var problemen  
med sviktande studieresultat och genomströmning särskilt stora. 
En lösning skisserades 1970 av utbildningsansvariga vid LTH:s 
V-sektion vilken presenterades för kollegerna vid de andra tek-
niska högskolorna. Principiellt inriktade man sig på omdisposi-
tion snarare än ändring av innehåll genom 

 
479 SOU (1973:2:258) 
480 1969-11-26 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:12] RA. TeB 14/70 
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”en möjligast långtgående nerflyttning till de lägre års-
kurserna av utbildningsmoment från fackämnena – med hän-
syn till schemabelastning balanserat av en samtidig uppflytt-
ning till de båda årskurserna av utbildningsmoment från ma-
tematisk-naturvetenskapliga ämnen” 

samt 
”en fastare funktionell hopknytning under hela utbild-

ningstiden av matematisk-naturvetenskapliga samt grundläg-
gande och tillämpade byggnadsämnen.” 481 
Med växande antal studenter och ökad heterogenitet dem 

emellan blev klyftan snart tydlig mellan å ena sidan studenternas 
förkunskaper och preferenser, å andra sidan civilingenjörsutbild-
ningens form och innehåll. Problemet formulerades koncentrerat 
i en UHÄ-utredning: 

”Den fyraåriga klassiska tekniska högskolans undervis-
ning var [...] baserad på ett elevmaterial med annorlunda och 
mera anpassade förkunskaper än vad som gäller för en idag 
antagen teknolog.”482 
De genomsnittliga studieresultaten försämrades drastiskt. 

Detta var – i den starka utbyggnaden av högre utbildning – inte 
unikt för de tekniska fakulteterna. Länge hade man i utbild-
ningsplaneringen kunnat ta för givet att studieresultaten vid 
spärrade utbildningar − exempelvis medicin och odontologi 
utöver civilingenjörsutbildningarna − generellt skulle hålla högre 
nivå än vid fria, filosofiska fakulteter. Detta mönster ändrades 
genom expansionen. 483  Den hårt bundna undervisning som 
tillämpades vid de tekniska högskolorna gjorde att studenterna 
lätt halkade efter i studierna. I gemensam skrivelse 1969 från 
studentkårerna vid de tekniska högskolorna till Universitetskans-
lersämbetet kritiserades undervisningen för ensidighet och bris-
tande pedagogiska kvaliteter: 

”De dominerande undervisningsformerna är föreläs-
ningar och räkneövningar. Vid båda dessa former är läraren 
oftast den ende verkligt aktive. Vid åtskilliga räkneövningar 

 
481 1970-04-17 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:14] RA. TeB 12/71. Med fackäm-
nen avses mer tillämpningsinriktade, ingenjörsmässiga ämnen. 
482 UHÄ (1977:8:1) 
483 Kallós & Nelson (1970:2);  
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består den studerandes väsentliga insats i att så snabbt han 
kan försöka skriva av vad övningsledaren skriver på tavlan. 
[...] 

Undervisningsformerna ger idag inte särskilt stora möj-
ligheter för den studerande att vara aktiv. Många teorier, 
konventioner och lösningar på problem presenteras som om 
de vore något av Gud givet. Den studerande får inte själv 
söka sig fram till lösningen, utan denna presenteras direkt, 
ibland innan den studerande har hunnit förstå själva proble-
met.” 
Ett överdrivet behov av koncentrationsläsning inför tenta-

mensperioder blev effekten av undervisningens struktur. Kritiken 
mot de inlärningspsykologiska bristerna i det systemet blev stark. 
Konsekvenser för studieresultat kunde vara förödande och stu-
dentkårerna såg förklaringen till eftersläpning och låg genom-
strömning i ett system som inte tog hänsyn till skillnader i stu-
denternas förkunskaper och intressen. Storföreläsningar med ett 
par hundra närvarande studenter gav inte heller utrymme för 
uppföljning. Problemet var generellt och studentkårerna vid de 
tekniska högskolorna formulerade sin kritik i en skrivelse: 

”För den lilla del av de studerande som antingen är till-
räckligt begåvad eller tillräckligt ensidigt inriktad på studierna 
är det möjligt att avlägga examen på stipulerad tid. Till denna 
lilla del av de studerande är utbildningen anpassad men inte 
till majoriteten av dem. För dem som helt ‘normalt’ drabbas 
av eftersläpning förvärras problemet av att de då ofta också 
kommer ur fas vilket förstärker eftersläpningseffekten.”484 
Detta blev en allt vanligare kritik under följande år. Stu-

dentkårernas initiativ till gemensam skrivelse visar att problemen 
var starkt förknippade med de tekniska högskolornas utbild-
ningstradition. Teknologerna vid Lunds tekniska högskola hade 
under 1960-talet infogats i denna och deras reaktioner var repre-
sentativa för det samlade teknologkollektivets syn på civilingen-
jörsutbildningarna. De första terminernas uppdrivna studietem-
po och höga teoretiska nivå uppfattades som ett avgörande pro-

 
484 Studentkårerenas vid de tekniska högskolorna skrivelse 1969-10-16 till UKÄ 
citerad efter Kallós & Nelson (1970:68 och 70)  
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blem.485 I en debatt i lundateknologernas tidning ORDO kunde 
en LTH-student 1969 kritisera teknologerna för att uppträda 
som en ”trög massa”, men samtidigt lasta utbildningens upp-
läggning för att forma studenterna i den riktningen: 

”Det stora problemet med det nuvarande systemet är 
kanske att teknologen så småningom helt slutar upp med att 
tänka. Han bara lär sig att presentera standardlösningar på 
standardproblem för att kunna klara sina tentor. Jag tror inte 
att det ligger vare sig i industrins, statens, lärarnas eller ele-
vernas intressen att så skall vara fallet, så någon ändring bör 
det ju helst bli.”486 
Debattören fann anledning att framhålla ett närliggande ex-

empel på alternativ utformning av utbildningen, nämligen arki-
tektutbildningen. Denna hade fått uppmärksamhet för att pröva 
nya former för undervisning och examination, med större inslag 
av projektarbete, mer elevinflytande och ökad valfrihet.487 Mot 
den bakgrunden manade skribenten studenterna vid LTH till 
ökat engagemang i utbildningsfrågor: 

”Återstår fortfarande grundproblemet, vill teknologerna 
själva förändra sin utbildning eller inte. Vill vi behålla den 4-
åriga hårt bundna studiegången som vi traditionellt [sic], eller 
ska man med hänsyn till att vi lever i en föränderlig värld, 
inte minst på teknikens område, göra någon förändring i vår 
utbildning. På A-sektionen har man valt att ändra utbild-
ningen, främst tack vare att teknologerna varit aktivt intresse-
rade av att få en bättre sådan. Finns det även på andra sektio-
ner några känslor av att vi borde göra något?”488 
Utvecklingen med sjunkande studieeffektivitet kan inte ha 

kommit som någon överraskning. Redan i de utredningar som 
på 1940-talet lade grunden för den svenska forsknings- och ut-
bildningspolitiken hade man förutspått dessa konsekvenser av ett 
kraftigt utbyggt utbildningssystem, med underskott på resurser 
och undervisande personal.489 När situationen verkligen infann 

 
485 UKÄ (1975:18b) 
486 ORDO 1969, nr. 5, Göran Bryntze (Teknisk fysik). Rubrik: ”(Fackidioti)2” 
487 1969-09-11 Sydsvenska Dagbladet; Acking (1986:82) 
488 ORDO 1969, nr. 5, Göran Bryntze 
489 SOU (1943:34:153f ) 
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sig efter 1960-talets utbyggnad, så fann man sig likväl stå utan 
effektiva motmedel. Vid LTH:s elektroteknikutbildning kunde 
man 1974 exempelvis konstatera att blott var tredje student tog 
examen inom nominell studietid. Tidningen Arbetet rapportera-
de att förhållandena var ”lika usla på alla sektioner”, med något 
nyanserande undantag för kemiteknik respektive väg- och vat-
tenbyggnadsteknik.490 Studenterna vid LTH klagade, genom sin 
tidning ORDO, i svepande termer över sin utbildning: 

”När man går igenom vad som kan göras för att förbätt-
ra den högre utbildningen, t.ex. vid LTH, finner man att 
även de mest modesta försök möter avsevärt motstånd från 
det existerande samhället: Lärarnas ofta konservativa attity-
der, den allestädes närvarande byråkratin etc. Vägen mot en 
adekvatare utbildning blir säkert lång och mödosam.” 
I en analys av de tekniska högskolornas historiska utveckling 

satte redaktionen för ORDO in de då, 1972, aktuella diskussio-
nerna kring civilingenjörsutbildningarna i ett relevant, historiskt 
sammanhang. Vad som efterlystes var ökad valfrihet i utbild-
ningsvalet: 

”De ändringar som gjorts av den högre tekniska utbild-
ningen har skett utan någon direkt koppling till samhället i 
övrigt – om man undantar de avnämarintressen (för indu-
strin) som kommit till uttryck i utbildningsråden för de olika 
sektionerna. Utbildningen har inte heller någon tydlig an-
knytning till gymnasiet – vilket har medfört katastrofalt för-
sämrade studieresultat bland dem som kommer från det nya 
gymnasiet. 

Den utveckling som har skett vid teknis har främst varit 
kvantitativ: de enskilda ämnena förändras gradvis, i regel ge-
nom att nya fakta tillkommer, utan att gamla moment rensas 
ut i motsvarande grad. De olika ämnena har fått växa tämli-
gen oberoende av varandra. Kvalitativa förändringar, dvs nya 
grepp på ämnena, andra grupperingar av ämnen, ändrade pe-
dagogiska metoder, har i stort sett saknats. 

Denna gradvisa och smygande utveckling gör att det är 
ytterst få som har en någotsånär klar bild av vad utbildningen 
innehåller. Därför är det oerhört svårt att veta var och med 

 
490 1974-02-22 Arbetet, Mats Nihlén. Rubrik: ”Larm om tekniska högskolan i 
Lund: Alltför få tar examen i tid!” 
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vilka medel man skall kunna göra meningsfulla ingrepp i sy-
stemet.”491 
En representant för lärarkåren, Per-Olof Brundell, kunde i 

en diskussion om sjunkande intagningspoäng och försämrade 
matematikkunskaper instämma i att kursplanerna förvisso med 
tiden blivit alltför pressade genom att ämnen lagrats på varandra 
och att per capita-resurserna sjunkit. Han menade dock samti-
digt att han kunde iakttaga en ”sänkning av elevkullarnas genom-
snittliga begåvningsstandard”, liksom av förkunskaperna från 
gymnasieskolan.492 Detta var ett återkommande tema, en ständig 
kritik och, åtminstone i den del den formulerades i termer av 
studieresultat, kanske objektivt riktig. Massutbildningen utsatte 
över hela linjen utbildningssystemen för dessa påfrestningar och 
såväl reaktion som motreaktion kändes igen från åtskilliga sam-
manhang. Olika uppfattningar om bakgrunden till de försämra-
de studieresultaten skulle under en följd av år komma att brytas 
mot varandra. 

 
Vid Lunds tekniska högskola genomfördes flera utredningar 
inom ramen för Universitetskanslersämbetets översyn av de tek-
niska högskolornas utbildningsprogram. Studieeffektiviteten vid 
de tekniska fakulteterna blev en högt prioriterad fråga.493 I en 
undersökning vid Kungl. tekniska högskolan visades att en två-
hundraprocentig ökning av antalet antagna åren 1962-72 hade 
åtföljts av en minskning i absoluta tal avseende examinationsfre-
kvens.494 Detta var en tydlig illustration till kontrasten mellan 
förhållandena vid de tekniska högskolorna före och efter utbild-

 
491 ORDO 1972, nr. 2. Även föregående blockcitat. 
492 ORDO November 1973. Per-Olof Brundell, 1929-1999, prof. Teoretisk 
elektroteknik LTH 1963-94, prodekanus tekniska fakulteten 1967/68. 
493 T.ex. UKÄ (1974:24): Studieeffektivitet vid teknisk fakultet. Resultatgruppens 
rapport över studieresultat och förslag till åtgärder; UHÄ (1984:12): Civilingen-
jörsutbildning 180 p; UHÄ (1984:26): Civilingenjörsutbildning. Rekrytering, 
antagning; UHÄ (1988:8): Från ingenjör till civilingenjör. Förslag från en arbets-
grupp vid de tekniska högskolorna om övergång från ingenjörsutbildning till civil-
ingenjörsutbildning.  
494 UKÄ (1975:18a). Utredning utförd vid Centrum för pedagogisk utveckling, 
KTH. 
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ningsexpansionen. Tidigare hade antagning till civilingenjörsut-
bildningarna varit nära nog liktydigt med examen. Orsakerna till 
de dåliga studieresultaten vid de tekniska fakulteterna kartlades i 
en brett upplagd undersökning 1974, omfattande samtliga orter 
där civilingenjörsutbildning förekom. Intresset för tekniska stu-
dier var ganska uppmuntrande sett till rekryteringspotential, men 
övergången mellan gymnasium och teknisk högskola var trots det 
problematisk.495 Vid LTH kunde förhållandet illustreras av det 
faktum att av de studenter som påbörjat sina studier vid Elektro-
teknik hösten 1973 så hade en tredjedel inte tagit en enda tenta-
men under den första terminens studier.496 

Klyftan mellan förkunskaper från gymnasium och studiein-
nehåll vid de tekniska fakulteterna uppgavs av de studenter som 
medverkade, som en avgörande orsak till den dåliga genom-
strömningen. Särskilda problem vållade matematikundervisning-
en. Högre krav på förkunskaper, introduktionskurser tidigt i 
utbildningsprogrammen samt bättre förankring av matematik-
undervisningen i de tillämpade ämnena var några av de förslag 
som lanserades för att hjälpa upp situationen.497 

 
Kritik mot utbildningarna kom även från Universitetskanslers-
ämbetet (UKÄ) och sammanföll med studenternas. Väg- och 
vattenbyggnadsutbildningen vid LTH lät kursmoment utgå för 
att tillmötesgå UKÄ:s kritik mot alltför pressade utbildningspla-
ner.498 Mönstret i de rekommendationer som man kom fram till 
gick igen i flera sammanhang under de följande åren. Dock fanns 
det en inbyggd tröghet i systemet genom kraven på nationell 
samordning av alla mer genomgripande förändringar av utbild-

 
495 Lunds Universitet Meddelar nr. 6, 1974. Rubrik: ”Dåliga studieresultat vid 
teknisk fakultet. Handlingsprogram presenteras av arbetsgrupp” 
496 1974-02-22 Arbetet, Mats Nihlén. Rubrik: ”Larm om tekniska högskolan i 
Lund: Alltför få tar examen i tid!” 
497 1972-10-18 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:17] RA. TeB 5/73; 1972-10-20 
UKÄ. TeB. Handlingar [F1:16] RA. TeB 97/72; Lunds Universitet Meddelar nr. 
1, 1973; 1973-04-09 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:17] RA. TeB 78/73 och 
1973-04-16 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:17] RA. TeB 81/73 
498 1970-09-11 UNV. Protokoll [A3:2. UNV 1966-1969] Arkiv, V-huset, 
LTH, LU 
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ningsplanerna. 499  Även näringslivsrepresentanter reste invänd-
ningar, men då utifrån farhågor att det skulle bli svårt att värdera 
utbildningarnas värde i förhållande till varandra.500 Invändning-
en speglade en önskan om standardisering från industrins sida, 
en hållning som de tekniska högskolornas studentkårer uppfatta-
de som ett frustrerande motstånd mot reformer.501 

Vid LTH utredde man 1971 också för maskinteknikutbild-
ningen möjligheterna till omdisposition av kursmoment med 
ambitionen att reducera parallelläsningen av ämnen. Syftet var 
enligt professor Sigfrid Bjerninger att öka studiemotivationen.502 
Vid flera utbildningsprogram ledde LTH-utredningarna, vilka 
ådrog sig nationellt intresse, till att man gav utrymme för s.k. 
utbildningspaket där studenterna fick större frihet att kombinera 
kurserna i utbildningen.503 Så sökte exempelvis utbildningsan-
svariga vid Elektroteknik, genom flera led av utredning och för-
ändring i samarbete med studenterna, öka andelen valfria ämnen. 
Inte minst angelägen framstod strävan att tidigt i utbildningen 
förankra och anknyta de teoretiska ämnena till mer tillämpade. 
En ”teknifiering” av de första årens studier skulle ge studenterna 
en klarare bild av syftet med utbildningen och därmed bidra till 
ökad långsiktighet och motivation, som saken uttrycktes vid 
Maskinsektionen vid LTH.504 Ambitionen låg i linje med UKÄ:s 
rekommendationer, dock med den skillnaden att dessa i högre 
grad inriktade sig på studiernas slutskede.505 Andra och komplet-
terande förändringar inriktade sig på undervisningens form. Vid 

 
499 1971-11-05 UNV. Protokoll [A3:3. UNV 1971] Arkiv, V-huset, LTH, LU 
500 1971-01-27 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:14] RA. TeB 16/71, 1973-05-16 
UKÄ. TeB. Handlingar [F1:18] RA. TeB 97/73 
501 1971-08-24 Reftec. Protokoll [Reftec. Protokoll. 1971-72] Arkiv, TLTH 
502 1971-06-01 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:15] RA. TeB 2/1972. Sigfrid Bjer-
ninger, prof. Transportteknik LTH 1970-83, dekanus tekniska fakulteten 1972-
75 
503 Olson (1986); 1973-02-06 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:18] RA. TeB 91/73; 
1975-11-05 UNM. Protokoll [1974-75. A3:2] Adm. enh., M-huset, LTH, LU;  
504 1970-11-03 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:14] RA. TeB 15/71; 1972-02-02 
UKÄ. TeB. Handlingar [F1:15] RA. TeB 50/72; 1972-02-28 UKÄ. TeB. 
Handlingar [F1:15] RA. TeB 41/72; 1974-03-11 UKÄ. TeB. Handlingar 
[F1:19] RA 65/74 
505 1971-11-23 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:14] RA. TeB 93/71 
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Arkitektutbildningen på LTH hade man som ambition att full-
ständigt övergå till projektundervisning, en studieform som arki-
tekterna hade goda erfarenheter av och som övriga sektioner, 
t.ex. Väg- och vattenbyggnad, sneglade på för att öka studiemo-
tivationen.506 

 
Kritiken och de många utredningarna, genomförda inte minst 
vid LTH, pekade hän mot ett försök till samlat grepp på civilin-
genjörsutbildningarna. Ett nationellt handlingsprogram för ut-
bildning vid teknisk fakultet tog 1975 form efter förberedande 
arbete inom UKÄ. I mycket innebar det att man tillmötesgick 
den kritik som studenterna fört fram. Effektivitet skulle höjas 
genom förändrade former för utbildningen. Rekommendationen 
blev att en större del av undervisningen skulle genomföras i små-
grupper. Projekt- och problembaserad inlärning skulle få ta större 
utrymme, i överensstämmelse med exempelvis arkitektsektioner-
nas undervisningsmetoder. Samordningen mellan olika kursmo-
ment skulle förbättras som ett svar på ofta framförd kritik mot 
mångläseri, mot splittrade och inlärningspsykologiskt splittrande 
utbildningsplaner.507 

Utrymmet att reformera utbildningarna begränsades dock, 
bl.a. av tjänsteförhållanden. I expansionen av högre teknisk ut-
bildning från 1950-talet, prioriterades utbildningsuppdraget. 
Det innebar, som diskuterats i föregående kapitel, att balansen 
mellan olika tjänstekategorier försköts. Professorernas roll i un-
dervisningen vid de tekniska högskolorna hade historiskt sett 
varit relativt framskjuten. Enligt lektorsreformen 1959 skulle 
universitetslektorer i allt högre grad fylla behovet av undervisan-
de personal. Betoning på utbildningsuppdraget, samtidigt som 
det förelåg ett underskott på högskolelektorer, ledde till en pro-
blematisk balans mellan de tekniska högskolornas forsknings- 
respektive utbildningsuppdrag. Problematiken accentuerades av 

 
506 1976-02-05 UKÄ. TeB. Protokoll [AI:2] RA; 1977-05-11 SSA. Protokoll 
[1977. A1:10] Arkiv, A-huset, LTH, LU och 1971-04-20 UNV. Protokoll 
[A3:3. UNV 1971] Arkiv, V-huset, LTH, LU 
507 1975-01-14 UKÄ. TeB. Protokoll [AI:2] RA och 1975-01-20 UKÄ. TeB. 
Handlingar [F1:21] RA 20/75 
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samtidigt ökade förväntningar på de tekniska högskolornas 
forskningsinsatser. Ekvationen gick inte ihop, något som vid 
LTH slog igenom med kraft i början 1970-talet då ekonomi och 
demografi påverkade rekrytering av såväl studenter som undervi-
sande personal. Så exempelvis vid väg- och vattenbyggnadssek-
tionen där man under en följd av år kunde konstatera att förnyel-
sen av forskning och utbildning inte lät sig genomföras på grund 
av underskott på undervisande lektorer vilket ledde till för hög 
undervisningsbelastning på professorer och bitr. professorer.508 
Fortfarande 1976 kunde det konstateras att denna situation vä-
sentligen gällde på hela LTH.509 

Samtidigt hade de nya tekniska högskolorna, i Linköping 
och Luleå, tillkommit och i högre grad profilerats mot vissa om-
råden, vissa undervisnings- och organisationsformer. För forsk-
ning och undervisning vid LTH innebar detta att man hamnade 
i en mellanställning. Å ena sidan fick man inte tillgång till resur-
ser – i termer av infrastruktur och tjänster – som kunde föra 
LTH i paritet med de bredare upplagda Chalmers och KTH, å 
andra sidan så kunde man inte heller profilera sig på ett liknande 
sätt som Linköping och Luleå. Närmare samarbete med Lunds 
universitet, t.ex. genom en breddning av kursutbudet och profi-
lering av civilingenjörsutbildningarna med ökat inslag av huma-
niora och samhällsvetenskap realiserades inte heller, trots de före-
satser som yppades under 1960-talet och som hade ingått i 1950-
talets utredningar. Kontentan av dessa omständigheter var att 
LTH under 1970-talet hade en organisation som redan genom 
uppbyggnadsfasens prioriteringar var starkt inriktad mot under-
visningens behov, samtidigt som ekonomiska realiteter inkräkta-
de på utrymmet att förnya verksamheten. Kritiken tog bl.a. for-
men av jämförelser mellan anslagstilldelningen till KTH och 

 
508 1970-02-13 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:12] RA. TeB 34/70. 1972-04-14 
UKÄ. TeB. Handlingar [F1:16] RA. TeB 59/72. 1973-05-21 UKÄ. TeB. 
Handlingar [F1:18] RA. TeB 98/73 samt 1974-04-05 UKÄ. TeB. Handlingar 
[F1:19] RA 69/74 
509 1976-04-02 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:24] RA 103/76 
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Chalmers å ena sidan LTH å den andra, jämförelser vilka enligt 
LTH-företrädare utföll till LTH:s klara nackdel.510 

 
Utebliven kulturförändring 

 
Lunds tekniska högskola byggdes under 1960-talet upp under 
förhållanden som ännu inte kommit att präglas av massutbild-
ningens ambivalens och målkonflikter. Det gjorde att LTH i vissa 
avseenden befann sig i en privilegierad situation under ett knappt 
decennium. Mitt i all uppbyggnadsskedets turbulens gav resurs-
tillgång och fast organisatorisk förankring i KTH-traditionen en 
sorts trygghet och stabilitet. Med ingången av 1970-talet gick 
såväl utbildningssystem som LTH in i en ny fas. Skillnaderna var 
flera jämfört med föregående period. Samhällsekonomiskt gynn-
samma förutsättningar för en expansiv politik vändes till långt 
stramare villkor. Det allmänpolitiska klimatet förändrades, med 
konsekvenser för synen på högre utbildning, på teknikens roll i 
samhället och för ungdomars utbildnings- och karriärval. Denna 
ideologisering och politisering kring forsknings- och utbildnings-
systemet fick tydliga konsekvenser för de tekniska högskolornas 
uppdrag. 

För de tekniska högskolorna innebar det förändrade sam-
hällsklimatet att deras roll i utbildningssystemet och uppfatt-
ningen om den forskning och utbildning som de levererade bör-
jade ifrågasättas i större utsträckning än dittills. Det var ett atti-
tydskifte som de stod dåligt rustade för att möta – något de för-
visso inte var ensamma om bland etablerade samhällsinstitutio-
ner. En karakteristisk reaktion från de tekniska högskolorna var 
att lägga ansvaret på tidigare led i utbildningssystemet eller på 
massmedia. Emellertid var perioden kring 1970 långt ifrån den 
första då det riktades kritik mot civilingenjörsutbildningarna 
utifrån vilken roll de fyllde i samhället – ekonomiskt, kulturellt 
eller ideologiskt. Så hade skett redan i slutet på 1800-talet och i 
ytterligare omgångar under den första hälften av 1900-talet. 
Även under dessa perioder hade teknologstudenterna uttryckt 

 
510 1975-11-13 UKÄ. TeB. Handlingar [F1:23] RA 28/76. Leif Floberg, prof. 
Läran om maskinelement LTH 1964-95. 
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frustration över den utbildningssituation i vilken de placerats. 
Deras inflytande hade emellertid inte varit tillräckligt starkt för 
att åstadkomma reformer. Avgörande hade istället varit indu-
strins synpunkter på vilken typ av ingenjörer och vilka kunskaper 
som erfordrades i produktionen. Umgängestonen mellan indu-
stri, studenter och högskolor hade då varit en annan. Konfronta-
tion hade undvikits och efter något års givande och tagande hade 
man efter modifikation av utbildningsplaner eller annan åtgärd 
kunnat gå vidare. 

Vid ingången till 1970-talet hade konstellationen av intres-
sen och aktörer kring de tekniska högskolorna förändrats. Of-
fentlig finansiering och normreglering spelade nu en långt större 
roll än ett kvarts sekel tidigare. Den förskjutning av inflytande 
som hade ägt rum gällde balansen mellan aktörer, mellan depar-
tement och myndigheter, näringsliv samt högskolor. Orienter-
ingspunkterna var mer diffusa vilket upprepade gånger konstate-
rades vid LTH och inom tekniska fakultetsberedningen i UKÄ i 
termer av att en tidigare homogen intressegemenskap hade upp-
lösts. Fora tycktes saknas för att föra diskussionerna till avslut. 

Till det bidrog också – utifrån de tekniska högskolornas er-
farenhet – övergången från en förvaltningsideologi till en annan. 
Den organisationskultur som de tekniska högskolorna represen-
terade och som LTH övertog från KTH gav högskoleledningen 
ett vidare mandat och ett större ansvar för strategisk planering, 
än vad som var norm inom universiteten. Den ordningen upp-
fattades för LTH:s del som synnerligen ändamålsenlig under den 
intensiva uppbyggnadsfasen, och skapade grogrund för en själv-
förståelse vid LTH av att representera en effektivare förvaltnings-
tradition, ett smidigare arbetssätt. Det riktiga eller oriktiga i 
denna självbild är inte under diskussion, men det kan antas att 
LTH under 1960-talet var relativt fredat från de tendenser, den 
alltmer centraliserade förvaltningsordning, som präglade univer-
sitetssystemet i övrigt och att övergången, kulturförändringen, 
från LTH:s perspektiv uppfattades som desto mer dramatisk när 
LTH uppgick i universitetet. När så signaler om decentralisering 
från nationell till lokal nivå började komma under loppet av 
1970-talet kunde hoppet väckas – säkert inte bara vid LTH – om 
att få ökat utrymme att strategiskt råda över eget fögderi. Emel-
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lertid var motivbilden för att lansera decentralisering som en bot 
på utbildningsinstitutionernas ansträngda situation splittrad, så 
också resultaten. I en del avseenden återfördes eller överfördes 
mer makt till den lokala nivån, i andra åter åstadkoms bara byrå-
krati och ökad administrativ börda. 1970-talet var de många och 
långa utredningarnas decennium, en avvaktan inför fortsatt ut-
byggnad universitet och högskolor. Den fundamentala problema-
tiken var kostnadsutvecklingen inom den offentliga verksamhe-
ten och de organisatoriska innovationer som lanserades, så små-
ningom genom högskolereformen 1977 bl.a. regionstyrelserna, 
syftade till att hantera detta. 

I denna utveckling gavs det till synes föga utrymme att för-
hålla sig på annat sätt än bekräftande till den identitet som an-
ammats vid LTH under det första decenniet, andra uppgifter var 
mer trängande. Rekrytering och genomströmning sviktade vis-
serligen under de nya villkoren men varken vid LTH eller de 
andra tekniska högskolorna kunde man åstadkomma någon 
nämnvärd reform som hanterade den kulturförändring, de atti-
tydskiften som visade sig i studentkollektivet. Åtskilliga utred-
ningar kunde visa att formen på civilingenjörsutbildningarna 
avskräckte ungdomar från att söka till dessa, liksom att den ut-
gjorde ett väsentligt hinder för teknologernas studieframgång, 
allt tydligare manifesterat ju mer högskolan byggdes ut och ju 
större spridning i förkunskaper studenterna därmed visade prov 
på. Det visade sig svårt att förändra produkterna – utbildningen 
och ingenjören – och man kan konstatera att den samordning 
som skedde de tekniska högskolorna emellan, t.ex. inom UKÄ:s 
fakultetsberedning, snarare resulterade i att man traskade patrull 
och förändrade så lite som möjligt. Om inte alla kunde reforme-
ra så kunde ingen. Med tanke på vad studenter och näringsliv 
efterlyste av breddade perspektiv inom utbildningsprogrammen, 
inte minst inom samhällsvetenskaper, kunde det förefalla som 
om LTH var i ett gynnsamt läge efter uppgåendet i universitetet. 
Det ideologiska och organisatoriska utrymme som gavs för ökade 
lokala initiativ och som skulle kunnat användas för att hantera 
rekryterings- och genomströmningsproblematiken utnyttjades 
emellertid föga. Decentralisering påbjuden eller erbjuden upp-
ifrån transformerades i centralisering realiserad nedifrån. 
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5. Integration teknik-naturvetenskap, 
1977-1993 

 
 
 
 
 
 

Decentralisering med reglering 
 

Universiteten har genom sekler visat en enastående kapacitet till 
anpassning, endast därigenom har de fortlevt med någon grad av 
formell kontinuitet.511 Balanspunkten mellan konservatism och 
förnyelse kan man alltid tvista om, men knappast att anpassning-
en varit nödvändig. Med utbildningsexpansionen under 1940-
70-tal hade organisationen av högre utbildning utsatts för stora 
påfrestningar och förändrats i väsentliga avseenden. Universitet 
och tekniska högskolor hade omvandlats från elitinstitutioner för 
en liten minoritet av befolkningen, till institutioner för massut-
bildning.512 Reformer följde av tillströmning och av ständigt nya 
uppgifter – av nödvändigheten att ekonomiskt och administra-
tivt hantera detta. Det var långt ifrån fallet att lärosätenas inre 
utveckling, t.ex. i termer av pedagogikens anpassning till nya 
kategorier studenter, förändrades i motsvarande grad. 

Detta kapitel ägnas utvecklingen vid Lunds tekniska högsko-
la från slutet av 1970-talet och ett och ett halvt decennium fram-
åt, till 1993. Fokus kommer att läggas på hur LTH inom Lunds 
universitet sökte svara upp mot det vidgade regionala uppdraget, 
d.v.s. medverkan i omstruktureringen av regionens näringsliv. 
Dessutom behandlas den fortsatta diskussionen om utbildning-
arnas form och innehåll samt slutligen aktualiseringen av de 
organisatoriska frågor – LTH:s ställning inom Lunds universitet 
– som legat mer eller mindre i träda sedan 1960-talet. 

 
511 Wittrock (1993); Kerr (2001:115, reviderad och utökad upplaga, först publ. 
1963) 
512 Teichler (1998); Trow (1999); Kim (2000); Teichler (2001); Scott (2002) 
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Reformerna under 1960- 70-talet hade genomförts under en 

rationalistisk, ovanifrånbestämd konsensusideologi, med total-
dimensionering och sektorsvis detaljreglering för högskolesyste-
met, där utrymmet för de enskilda lärosätena att söka sig sin 
egen väg syntes begränsad.513 Utvecklingen av Lunds tekniska 
högskola kan bättre än många andra fall illustrera hur dessa pla-
neringsvillkor återverkade på möjligheterna att råda över strate-
gisk orientering. Här visade sig klyftan mellan 1950-60-talets 
planeringsoptimism och den inbromsning som det följande de-
cenniet medförde. Osäkerhet i planeringen vid LTH var symp-
tomatisk för det begränsade manöverutrymme som universitet 
och högskolor arbetade under. 

Under 1970-talet avstannade expansionen i termer av resurs-
tilldelning och årlig ökning av tillströmmande studenter. Med 
1980-talet skulle formerna för styrning och utbyggnad av hög-
skolesystemet förändras. Optimismen kring att kunna i grunden 
förändra den högre utbildningen och med denna som verktyg 
även åstadkomma samhällsförändringar förbyttes i sin motsats.514 
Signaler i denna riktning kom successivt under 1970-talet. Med 
högskolereformen 1977 (H77) som utbildningspolitisk markör 
ökade istället betoning på decentralisering och större möjligheter 
att ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden. 

Denna utveckling hade motsvarighet i övrig offentlig verk-
samhet. Den tidigare centrala regleringen av resursfördelning ut i 
den offentliga verksamhetens förgreningar förbyttes i en ökad 
betoning på lokalt ansvar. Den ursprungliga tanken bakom de-
centraliseringen rörde möjligheterna till inflytande från olika 
intressen, men så småningom tillkom motivet att få kontroll över 
skenande kostnader. Till den änden nedtonades de tidigare de-
cenniernas detaljerade ovanifrånstyrning till förmån för mer av 

 
513 Totaldimensionering av utbildningsplatser mot prognosticerad arbetsmark-
nad enligt U68, se (SOU (1973:2). Lindensjö & Lundgren (1986:68ff ); 
OECD (1983:87); SOU (1992:1:58) 
514 Teichler (1988:23 och 77-95) 



243 

målorientering och fortlöpande utvärderingar.515 Delvis halvhjär-
tade och motstridiga ansatser till decentralisering kunde noteras 
också inom andra samhällssektorer, även internationellt och 
speglade således politiska och ekonomiska konjunkturer i vid 
mening.516 

För den tekniska och naturvetenskapliga sektorn tedde sig 
signalerna särskilt motstridiga menade planeringsberedningen för 
tekniska yrken (PbT) inom UHÄ: ”Beredningen an[s]er [...] att 
det är motsägelsefullt att beskära anslagen till teknisk utbildning 
och forskning, när en enhällig samhällsopinion tvärtom här krä-
ver starkt ökade insatser,” och refererade policyuttalande från 
statsråd och riksdag.517 Utrymmet för reform av forskningsorga-
nisationen var begränsat och omprövningsinstitutet vid pen-
sionsavgång kunde därför, liksom tidigare, vara den enda möjlig-
heten för en institution att söka förnya verksamheten mer ge-
nomgripande. Det gav en betydande tröghet, även risk för mot-
sättningar mellan personer och forskargrupper vid institutioner-
na.518 

Det formulerades från många håll, från statsmakterna, från 
näringslivet och från universiteten själva, en reformerad agenda, 

 
515 Murray (1988:104f ); Lane (1991:156); Bauer et al (1999:56ff ); Marton 
(2000:71-72) 
516 I Sverige t.ex. genom Regeringsproposition (1988/89:150): med förslag till 
slutlig reglering av statsbudgeten 1989/90; vidare utvecklat i Regeringsproposi-
tion (1990/91:150). Se även Regeringsproposition (1988/89:65:2f ) om for-
merna för högskolepolitiken, där bakgrund och nya principer för den offentliga 
förvaltningen utvecklas. Se t.ex. Marton (2000:167-243) för genomgång av den 
politiska processen kring dessa frågor samt Bauer & Henkel (1999) för generell 
bakgrund till förändrade prioriteringar och styrningsmekanismer inom offentlig 
förvaltning under bl.a. 1980-tal. Även Niklasson (1996) 
517 1978-05-16 UHÄ. UF1. PbT:s handlingar [F4:5] RA PbT 60-78. Den fulla 
uttolkningen av Planeringsberedning T (PbT): Planeringsberedningen för 
sektorn för utbildning för tekniska yrken samt för de matematisk-
naturvetenskapliga och de tekniska fakulteterna. 
518 UHÄ (1980:16:51 & 58). Om prövning enligt 19 kap. 22 § högskoleför-
ordningen som medel för att utveckla de tekniska fakulteterna: 1984-04-25 
UHÄ. UF1. PBT:s protokoll och föredragningslistor [F3AA:1] RA. Protokoll 
3/84. Bristen på mellantjänster speciellt uppmärksammad för LTH:s del, se 
UHÄ (1981:18:45ff ) 
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där kontakterna med industri uppvärderades och prioriterades.519 
Det blev i det sammanhanget därför allt vanligare att söka vitali-
sera verksamheten med externa medel och med inrättande av 
adjungerade och extra professurer.520  Oron för att långsiktig 
kunskapsutveckling skulle hamna ytterligare på efterkälken efter 
1970-talets eftersatta grundforskning, växte därför i början på 
1980-talet – i synnerhet mot bakgrund av Sveriges traditionellt 
stora beroende av just universitet och högskolor för grundforsk-
ning.521 

Att staten retirerade, eller föreföll att göra så, från detaljre-
glering innebar inte att ambitioner till reglering i andra former 
försvann.522 För dem som till äventyrs trott att de ideologiska 
signalerna skulle få mer genomgripande konsekvenser fanns det, 
vilket visade sig inte minst vid LTH, skäl att tänka en gång till. 
Kvardröjande central reglering gällde bl.a. för inrättande av pro-
fessurer, ett förhållande som vållade särskild irritation vid de 
tekniska högskolorna. Den snabba tekniska utvecklingen och ett 
besvärligt rekryteringsläge i konkurrens med industrin gjorde att 
behovet att snabbt kunna skapa nya professurer upplevdes som 
särskilt påtagligt inom det tekniska fakultetsområdet.523 

Till det kunde läggas att den statliga styrningen ofta upplev-
des som kortsiktig: områden som idémässiga konjunkturer och 
trender pekade ut som för tillfället attraktiva kunde plötsligt 
hamna högt på den politiska agendan, inte nödvändigtvis i fas 

 
519 Weingart (1991:31f ) 
520  Verksamhetsberättelse för LU 1985/86: 1986-12-12 Styrelsen för LU. 
Protokoll [1986. A2:55-59] Juridiska enheten, LU. Var 6:e prof. vid LU i 
kategorin ”extra professor” Sydsvenska Dagbladet 1988-03-05. 
Även adjungerade professorer blev allt vanligare. Mellan 1982 och 1989 hade 
LU 54 sådana tjänster. Av dessa hade företag betalat 26, forskningsråd och 
enskilda institutioner 8, statliga och kommunala myndigheter 6, fakulteterna 3, 
institut/stiftelser 2 samt donation 1. De flesta fanns vid teknisk (25) och medi-
cinsk (14) fakultet. 1989 fanns det 41 adj. professorer och av dessa fanns 17 vid 
teknisk fakultet. Sydsvenska Dagbladet 1989-06-07. 
521 UHÄ (1982:17:24ff ); UHÄ (1984:15:77) 
522 Neave (1988:12) 
523 UHÄ (1986:33:6). 
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med forsknings- och utbildningssystemets prioriteringar.524 Ef-
fekten var därför inte självklart en ökad pluralism utan kunde 
likaväl resultera i ett ängsligt inväntande av nationella direktiv, 
ett faktum som gjorde avgörande motiv i reformarbetet illusoris-
ka. En de facto centralisering kunde bli resultatet då de enskilda 
högskolorna höll inne med egna åtgärder för att kunna svara upp 
mot centralt producerade direktiv.525 

Om intresset kring den högre utbildningen i början på 
1970-talet hade fokuserats på hur systemet skulle kunna expan-
dera ytterligare och hur en allt större andel av befolkningen skul-
le beredas tillträde till högre utbildning, så kunde planeringen 
därefter snarare inriktas på att söka bevara förtroendet för syste-
met och dess fortsatta kapacitet att ändå bidra till ekonomisk och 
social förändring.526 Den ambitionen hade inte minskat och det 
fortsatta reformarbetet syftade till att bredda och fördjupa uni-
versitetens sociala och politiska relevans.527 Utvärdering i efter-
hand blev medlet för att säkra effektivitet och kvalitet i verksam-
heten. Detaljregleringen av de enskilda lärosätena skulle minska 
och ett nyckelord i det sammanhanget var ”översiktlighet”.528 
Trots en generellt minskad reformtakt tillkom således nya krav på 
lärosätena, till vilka bl.a. hörde att i högre grad bidra till och ta 
aktivt ansvar för regional ekonomisk utveckling och omstruktu-
rering av näringslivet, något som från 1980-talet skulle bli en 
viktig del av Lunds universitets och LTH:s uppdrag. 

 
Påståenden om en förvaltningsideologisk vändning mot mer 
decentralisering och lokalt ansvar kan inom utbildningssystemet 
uppfattas på en snarast retorisk nivå. Med hänvisningar till resul-
taten kan H77 istället ses som kulmen på ett par decenniers ut-
veckling.529 Med rötterna i en diskussion som sträckte sig tillbaka 
till 1960-talet skärptes utbildningssystemets roll som instrument 

 
524 Clark (1995:204) 
525 UHÄ (1979:15:9ff ); Weinberger (1997:480) 
526 OECD (1983:8) 
527 Smith & Webster (1997b:1-10) 
528 Regeringsproposition (1986/87:127:1ff ); Neave (1992) 
529 HSV (1998:4S:9) 
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för samhällsförändring.530 Med reformen 1977 som utgångs-
punkt är det i kontrast till påståenden om decentralisering befo-
gat att framhålla strävan efter ”enhetlighet” och samordning, där 
skillnader mellan olika högskolors status reducerades. I den in-
ternationella diskussionens parlör markerade H77 övergången 
från ett ”binärt” (binary) system, med de traditionella universite-
ten separerade från övriga institutioner för högre utbildning, till 
ett ”enhetligt” (unified).531 Den sammanhållna ”Högskolan” med 
formellt likvärdiga enheter var i högsta grad ett ledord och kor-
rektiv till allt tal om decentralisering, därtill av UHÄ framhållet 
som en förutsättning för att i en situation med praktiskt taget 
noll-expansion kunna göra prioriteringar inom snäva ramar. Att 
detta stod i kontrast till de vidgade uppgifter som ålades högsko-
lan var uppenbart.532 Den samordning som avsågs skulle dock i 
högre grad än dittills ske i de lokala högskolemiljöerna, alterna-
tivt inom en regional planering, genom tillkomsten av en ny 
organisatorisk nivå – regionstyrelserna. 533  Dessa uppfattades 
gärna som ytterligare en komplikation i ett system som höll på 
att bli allt mer byråkratiserat, där administrativ hantering och 
handläggande personal ökade i långt snabbare takt än forskande 
eller undervisande, vilket samtidigt signalerade en maktförskjut-
ning mellan grupper och personalkategorier inom universite-
ten.534 Huruvida institutionell autonomi verkligen ökade kunde 
ifrågasättas. I synnerhet reducerades ytterligare den akademiska, 
kollegiala autonomin till förmån för ett vidgat inflytande för 
olika schatteringar av ”allmänintresse”, i sig ett fullföljande av 
flera decenniers utveckling. 

För första gången markerades genom H77 att högskolorna 
hade ett brett ansvar för samverkan med omgivande samhälle. 

 
530 Bauer et al (1999:52ff ) 
531 Premfors (1983b:133); Scott (1995:37, 169) 
532 UHÄ (1977:7:14ff ) 
533 HSV (1998:4S:18-20) 
534 Kritiken mot regionstyrelsens effekter i södra högskoleregionen. ”[E]n vanlig 
åsikt inom Lunds universitet var att regionstyrelsen uppträder som en påtvingad 
instans [...].”: 1981-06-01 Styrelsen för Lund/Malmö högskoleregion [A1:2] 
Landsarkivet, Lund. Regeringsproposition (1986/87:127:11ff ); Neave 
(1988:16-18); Lane (1991:149); Ruin (1991:48ff ); HSV (1998:4S:15) 
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Den ”tredje uppgiften” formaliserades som en del av universite-
tens och högskolornas uppdrag vid sidan av forskning och ut-
bildning.535 Med – åtminstone på papperet – överföringen av 
makt till respektive högskoleenheter följde att delvis ny kompe-
tens och nya överväganden krävdes på alla nivåer. Strategiska 
överväganden av ny tyngd hamnade på de enskilda universitetens 
bord och konfliktmönster som tidigare uppenbarat sig i spelet 
mellan nationell respektive lokal nivå kunde under de nya villko-
ren istället iakttagas inom högskoleenheterna. Detta skulle visa 
sig inte minst vid LTH och i relationen till det samlade universi-
tetet i Lund. 

Splittring och ökad heterogenitet kunde också noteras i frå-
ga om universitetens intäkter. Tidigare förlitan på offentliga me-
del förbyttes i finansiering från ett bredare urval källor. Fakul-
tetsmedel fick stå för upprätthållandet av en grundnivå, medan 
alltmer av den egentliga forskningen därutöver genomfördes med 
stöd av extern finansiering. Parat med tillkomsten av skilda be-
slutsorgan för grundutbildning respektive forskning innebar det 
att den Humboldtska universitetsideologiska idén om samband 
mellan utbildning och forskning allt starkare kunde ifrågasättas. 
Hävdandet av denna idé har historiskt förknippats med en solid 
statlig basfinansiering. Med reservation för att även den statliga 
anslagsgivningen under 1900-talet blev alltmer förknippad med 
styrningsvillkor, och att avstånd mellan ideal och realitet därmed 
växte, så upplevs skillnaden ändå som markant mot senare de-
cenniers mer osäkra och heterogena finansieringsvillkor. Beroen-
det av en mer eller mindre nyckfull uppsättning externa aktörer 
för bedrivandet av en allt större del av forskningen gjorde att 
universitetens oberoende i allt högre grad ifrågasattes, och har så 
gjort framgent, utan att någon torde kunna anvisa en radikalt 
avvikande väg givet ekonomiska restriktioner och realiteter.536 

Till den splittrade bilden av forskningens villkor bidrog även 
etableringen av alltfler institutioner, organisationer eller företag 
som relativiserade uppdelningen i akademisk forskning respekti-

 
535 Ruin (1982); Neave (1992); Bauer & Henkel (1999); Sörlin & Törnqvist 
(2000:84) 
536 OECD (1987:54ff och 94ff ) 
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ve mer näringslivsanknuten verksamhet. I den processen är själva 
universitetets roll och identitet i stöpsleven med vittfamnande 
och strategiska konsekvenser.537 

Från studenterna ställdes nya krav på civilingenjörsutbild-
ningarna, krav som innebar ett mer explicit ifrågasättande av de 
värderingar som LTH tämligen oförmedlat övertagit och odlat på 
1960-talet. Civilingenjörsexamens status relativiserades – lärare 
och planeringsansvariga kunde inte längre förlita sig på att tekno-
logstudenterna godvilligt skulle inordna sig i de mönster för 
utbildningen som etablerats. Kraven på ämnesmässig breddning 
av civilingenjörsutbildningarna kom från många håll. Hur väl 
man lyckades med detta skiftade mellan högskolor och sektioner, 
men bara det faktum att processer kom igång i riktning mot 
större öppenhet mot andra discipliner visade att man vid de tek-
niska högskolorna i ökande utsträckning var beredda att ändra på 
arbetsformerna. 

 
Högskolan i regionen 

 
Dominerande riktpunkt för de tekniska högskolorna har varit 
näringslivets behov av tekniskt utbildad arbetskraft, i längre hi-
storiskt perspektiv rentav den tillverkande industrins behov. Med 
det slutande 1960-talet och en polariserad politisk debatt under 
decenniet därpå hade det blivit en ofta uttryckt uppfattning att 
relationen mellan högskola och näringsliv hade lidit skada. Vid 
Lunds tekniska högskola uttrycktes under 1970-talet bland åt-
skilliga studenter och lärare uppfattningen att själva kvaliteten i 
utbildning och forskning hotades härav. Uppfattningen att hän-
syn till vidare politisk debatt och samhällsrelevans borde öka, 
som respons på attitydförskjutningar bland ungdomar, kom dock 
föga till uttryck i de interna diskussioner som fördes vid de tek-
niska högskolorna, något som dessa tycktes sakna fora och for-

 
537 För uppfattningen om en historiskt ny situation och en bejakande hållning 
till mer heterogena miljöer för kunskapsproduktion se t.ex. Gibbons et al 
(1994), Ziman (2000), Nowotny; Scott & Gibbons (2001) samt Slaughter & 
Leslie (1997). För en kritisk diskussion se t.ex. Weingart (1997), Shinn (2002) 
och Elzinga (2002). 
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mer för, vilket potentiellt var en källa till strategiska missgrepp. 
Reformer av utbildningssystemet och regional utveckling i Syd-
sverige skulle emellertid komma att medföra att nya instrument 
och nya behov utvecklades som ändrade på dessa förhållanden 
för Lunds universitet.538 

För LTH och Lunds universitet skulle 1980-talet komma att 
innebära att mer omfattande och fördjupade kontakter med 
regionens industri etablerades. Man kan bland tongivande aktö-
rer vid LTH och universitetet avläsa en betydande tillfredsställel-
se över att de stämningar som kännetecknat 1970-talet fasades 
ut.539 Som komplement till bilden av ”1968” som ett negativt 
inslag i relationen mellan näringsliv och universitet bör man 
samtidigt notera att svenska universitet vid en internationell 
jämförelse under lång tid hade lidit av systematiska brister i dessa 
avseenden.540 En organisation för sådana kontakter saknades och 
även här kunde amerikanska förebilder lyftas fram, i synnerhet 
kanske MIT:s ”Industrial Liaison Office” som hade tillkommit 
1948 för att underlätta nätverksskapande och informationsutbyte 
mellan universitet och näringsliv.541 MIT skulle i ett senare skede 
även mer direkt komma att fungera som förebild för LTH:s han-
tering av externa kontakter. Ett tidigt steg i den riktningen hade 
varit inrättandet 1969 av ett s.k. kontaktsekretariat vid Lunds 
universitet.542 

Bakgrunden till att denna process tog fart var att trycket på 
omstrukturering blev akut för ett antal sysselsättningstunga före-
tag och branscher i regionen.543 I ett mönster som vid samma tid 

 
538 Dahmén (1990:141-44) 
539 Westling (2001:241ff )  
540 Borg (1968:80-89); Sörlin & Törnqvist (2000:77ff ) 
541 Saxenian (1994); Etzkowitz (2002) MIT: Massachusetts Institute of Tech-
nology, Boston 
542 Westling (2001:17). Lunds Universitet Meddelar nr. 17 & 18, 1982 
543 ”Utgångspunkten är att näringslivet här i sydsverige förändrats under senare 
år. Stora industrigrenar som varv, cement, teko och gummi har reducerats till 
oigenkännlighet. De företag som går bra har anpassats till högteknologisk in-
riktning. Institutionerna har alltid varit öppna, men det är inte förrän på senare 
tid som företagen upptäckt vilken resurs LTH är,” menade LTH:s dekanus Stig 
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kunde konstateras i samband med industrikriser också i andra 
länder förändrades utbildningspolitiken till att i allt högre ut-
sträckning samordnas med närings- och regionalpolitik.544 Före-
bilder för ett ökat regionalt engagemang för universitet och hög-
skolor kunde sökas t.ex. i USA, där dessa ofta haft en tydligare 
koppling till industrier i det omedelbara omlandet.545 

För att möjliggöra en vidgad regional dimension i högsko-
lornas uppdrag medförde högskolereformen 1977 en organisato-
risk innovation, i form av indelningen av högskolesystemet i 
regioner och tillkomsten av en ny styrningsnivå – regionstyrel-
serna. Syftet med dessa var flerfaldigt. Möjlighet till besparingar 
var det mest framträdande motivet, något som en närmare kopp-
ling mellan högskolor i respektive regioner förväntades leda 
till.546 Regionstyrelserna skulle också medverka till en samman-
jämkning mellan å ena sidan regionala och nationella politisk-
ekonomiska intressen och å andra sidan universitet och högsko-
lor. Samtidigt var det ett sätt att stärka externa intressen av bety-
delse för universitet och högskolor.547 Konstruktionen med regi-
onstyrelser hade således inbyggda spänningar i en rad avseenden. 
Försöket – för så får det betraktas givet regionstyrelsernas korta 
varaktighet – avslutades 1988 efter utbredd kritik, vilket innebar 
att universitetens regionala uppdrag fick realiseras med andra 
instrument och på lägre nivåer med bl.a. mer av lokala ad hoc 
initiativ för samarbetsprojekt och utvecklingsplaner.548 Sådana 

 
Borglin i kommentar till pågående aktiviteter kring LTH och Ideon. ORDO, nr. 
2/1983 
544 T.ex. Monck et al (1990) om Storbritannien och universitetens regionala 
uppdrag. Ingenjörsvetenskapsakademien (1989:9-10 & 23ff ) om framväxten av 
nya beroenden mellan högskola och näringsliv samt förhoppningar om forsk-
ning och högre utbildning som drivkrafter i regional utveckling. Svenska förhål-
landen t.ex. Andersson et al (1988); Wikhall (2001) 
545 Bowie (1994:42); Sörlin & Törnqvist (2000:77ff ) 
546 Regeringsproposition (1975:9:498f ); Neave (1992) 
547 Neave (1992) 
548 Fortsatta diskussioner efter H77, se Regeringspropositioner (1983/84:52): 
om vissa högskoleorganisatoriska frågor ; (1986/87:127) om fortsatt decentrali-
sering inom högskolan; (1988/89:65) om formerna för högskolepolitiken. Även 
OECD (1995:232) 
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initiativ hade i slutet på 80-talet redan visat sig mer fruktbärande 
än något som regionstyrelserna åstadkom. 

 
Utvecklandet av regionala nätverk och framväxten av nya institu-
tioner för att åstadkomma närmare samarbete mellan industri 
och universitet visade sig tidigt i Lund. Det utåt mest synliga 
resultatet av universitetets utvidgade regionala uppdrag var till-
komsten av forskningsbyn Ideon, invigd 1983.549 Idén väcktes 
1981 och i Håkan Westlings genomgång av forskningsbyns till-
komst framhålls professor Sture Forsén som den som 1981 lanse-
rade idén, inspirerad av amerikanska och brittiska exempel.550 

Redan 1979 hade sonderingar inletts mellan länsstyrelsen i 
Malmöhus län, med landshövding Nils Hörjel i spetsen, och ett 
antal företrädare för Lunds universitet och LTH.551 Detta arbete 
förlöpte bl.a. genom skapandet 1981 av Stiftelsen Samverkan 
Universitet Näringsliv (SUN), även denna med Nils Hörjel i 
ledningen.552 Andra initiativ vid samma tid var tillkomsten av 
Elektronikgruppen i Lund (EGIL), ett samarbete mellan univer-
sitet och företag med förhoppningar om att avknoppningsföretag 
skulle komma att genereras. Detta och annat i samma riktning, 
t.ex. inom transportområdet, låg i högsta grad i tiden och stämde 
väl överens med nationella prioriteringar t.ex. från Styrelsen för 

 
549 Ideons tillkomst utförligt skildrad i Westling (2001). Lunds Universitet 
Meddelar nr. 15, 1983. 
550 Westling (2001:12, 50ff ). Sture Forsén, prof. Fysikalisk kemi LTH 1966-98 
551 Samarbete och nätverksskapande inom den s.k. professorsgruppen: Nils 
Hörjel, landshövding; Lennart Linder-Aronsson, länsråd; Carl-Gustaf Andrén, 
rektor LU; Stig Hammar, universitetsråd; Hans Ahlmann, prof. Industriell 
organisation; Gunnar Kullberg, prof. Mekanisk teknologi; Stig Borglin, prof. 
Värme- och kratteknik; John Sundström, prof. Maskinkonstruktion; Sigfrid 
Bjerninger, prof. Transportteknik; Bo Adamsson, prof. Byggnadskonstruktions-
lära. Westling (2001:45f ). Gruppens uppdrag enligt föredragning av Hans 
Ahlmann: ”Denna grupp är etablerad som interimsgrupp mellan Länsstyrelsen, 
Malmöhus läns Utvecklingsfond och Lunds Universitet för att stimulera innova-
tiv sysselsättningsbefrämjande verksamhet i Malmöhus läns regioner.” 1979-02-
21 SNM. Protokoll [1978-1979. A2:1] Adm. enh., M-huset, LTH, LU 
552 1981-10-15 Styrelsen för LU. Protokoll [1981. A2:25-31] Juridiska enhe-
ten, LU. Ingående parter: Länsstyrelsen i Malmöhus län, Skånes Handelskam-
mare, LU, Malmöhus läns utvecklingsfond. Dahmén (1990:141-44) 
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teknisk utveckling (STU), rörande behovet av ett närmare sam-
arbete mellan universitet och näringsliv och en högre grad av 
kommersialisering av forskningsresultat.553 

Den omedelbara inspirationen för arbetet med att skapa 
forskningsbyn Ideon var Stanford Industrial Park i Kalifornien 
samt Cambridge i Storbritannien. Stanford i synnerhet var före-
bildligt för själva fenomenet forskningsbyar. Sett i sammanhang 
med de offentliga, statliga och regionala satsningar som p.g.a. 
arbetsmarknadsläget gjordes under 1980-talet är det värt att 
nämna också Storbritannien som exempel mer generellt. Där 
hade med början på 1970-talet ett antal forskningsbyar etablerats 
med syfte just att underlätta omstrukturering av näringslivet. 
Lokala myndigheter och universitet hade gjort gemensam sak 
och satsat på regional förnyelse med stöd i universitetsforsk-
ning.554 Utan att på något vis förringa betydelsen av de lokala 
initiativ – den nödvändiga förutsättningen – som ledde fram till 
Ideon så var framväxten av forskarbyar i hög grad ett fenomen 
med spridning i jämförbara industriländer. Det var därtill en 
process som samvarierade med generellt förändrade villkor för 
finansiering av forskning och högre utbildning, med statsmak-
ternas åtföljande krav på att reformera verksamheterna. Avgöran-
de var kombinationen av nationellt intresse och lokala förutsätt-
ningar. 

I 1970-talets utveckling kan man spåra ett skifte i universite-
tens roll. Från att under 1950-60-talet framförallt ha levererat 
tjänster för massuniversitetets behov, bl.a. kännetecknande för 
LTH:s uppbyggnadsfas där statsmakterna prioriterade utbild-
ningsuppdraget, blev uppgiften under de följande decennierna 
därutöver att bidra till vitalisering av regionala ekonomier.555 Det 
målet skulle nås genom att höja kunskapsinnehållet i produktio-
nen, inte minst inom ”små- och medelstora företag” – etablerat 
som närmast ett mantra för hur förnyelse också av nationella 
ekonomier förväntades ske. Inifrån högskolesystemets logik kun-
de en drivkraft vara att profilera sig mot regionala avnämare, 

 
553 Lunds Universitet Meddelar nr. 14, 1981 
554 Monck et al (1990); Ferguson (1998:9ff ) 
555 Florax (1992:5-14); OECD (1987:71) 
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inom ramen för en utbyggnad som successivt lade ett allt fin-
maskigare nät av högskolor över landet.556 Det innebar även en 
viss betoning på yrkesutbildning för specifika regionala närings-
grenar. För LTH:s del innebar det att man fick särskilt ansvar för 
s.k. yrkesteknisk högskoleutbildning riktad mot områdena verk-
stadsindustri, livsmedelsindustri samt pappers- och pappersmas-
seindustri.557 

 
I en genomgång av generella förutsättningar för forskarbyar har 
Michael Luger och Harvey Goldstein identifierat eftersträvade 
effekter vid etablering av forskningsbyar. De primära konsekven-
serna, i termer av näringslivsutveckling, förväntas ofta vara en 
ökad forskningsaktivitet och forskningsnära tillverkning samt att 
produktiviteten i regionen kring forskarbyarna ökar. Krisen för 
Skånes näringsliv yttrade sig bl.a. i att sysselsättningen utveckla-
des svagt också i de branscher som nationellt sett var expansiva. 
Regionens företag tycktes alltså ha svårt att utnyttja expansions-
möjligheterna.558 Effekter på sysselsättningen har dock generellt 
visat sig svåra att mäta. De avknoppningsföretag som växer upp 
kring universiteten är med få undantag små i termer av antal 
anställda. Däremot fungerar de ofta som ”infrastrukturell resurs”, 
med spridningseffekter i den region de verkar i.559 

Till sekundära effekter, vilka i det enskilda fallet Ideon nog 
får uppfattas som väl så framträdande, kan räknas bidrag till 
ekonomisk stabilitet genom en mer varierad produktion samt 
underlättande av strukturell omställning av näringslivet. För 
medverkande universitet kan därutöver kompletterande motiv 
göra sig gällande, t.ex. möjligheterna att attrahera industrikapital 
och att kommersialisera universitetsforskning, att locka till sig 

 
556 Neave (1996) 
557 UHÄ (1977:7:47ff ). Verksamheterna placerade i olika delar av regionen: 
Utbildning mot verkstadsindustri i Karlskrona, livsmedelsindustri i Alnarp samt 
pappers- och pappersmasseindustri i Markaryd. 
558 Olander & Törnqvist (1988) 
559 Ingenjörsvetenskapsakademien (1989:25ff ) 
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entreprenörsinriktade forskare liksom att generellt förbättra uni-
versitetets ställning och status, dess image om man så vill.560 

 
Lunds tekniska högskola såg enligt dess dekanus, Stig Borglin, 
sin roll utvecklad och förstärkt i och med att näringslivet fick 
upp ögonen för den betydelse som LTH:s forskning och utbild-
ning kunde få i förnyelsen av regionens industri. För att stärka 
sin roll och profilera LTH mot regionens företag genomfördes 
utredningar där högskolans styrkepunkter och utvecklingspoten-
tial analyserades. Vissa verksamheter som t.ex. livsmedelsteknik 
och halvledarteknik lyftes särskilt fram som attraktiva för fördju-
pat samarbete mellan högskola och företag: LTH:s särskilda 
kompetens på det livsmedelstekniska området framhölls regel-
mässigt.561 En datorteknisk utbildning med särskild inriktning 
mot realtidstillämpning framstod exempelvis som värdefull för 
livsmedelsteknisk och kemiteknisk industri.562 Detta innebar en 
prioritering av ämnen och institutioner vid LTH som uppfatta-
des som speciellt angelägna att utveckla just med avseende på vad 
de kunde bidra med till regionens företag. 

Med Ideon initierades flera utvecklingslinjer som skulle visa 
sig fruktbara och riktningsgivande för de följande årens utveck-
ling av både region och universitet. Inom flera forsknings- och 
utbildningsområden, som kemiteknik, elektroteknik och livsme-
delsteknik formades nätverk och samarbeten som matchade uni-
versitetets behov av diversifierade inkomstkällor liksom indu-
strins behov av breddade kontaktytor mot forskningen. 

Från mitten på 1970-talet fördjupades krisen ytterligare för 
traditionellt tongivande och sysselsättningstunga industrier i 
Sydsverige. Varvsnäringen, med exempelvis Kockums i Malmö 
och Öresundsvarvet i Landskrona, reducerades på ett decennium 
till en bråkdel av sin verksamhet. 1986 kom domen om nedlägg-
ning av Kockums i Malmö, vilket föranledde tillskjutande av 
statliga pengar till regionen, inom ramen för det s.k. Kockums-

 
560 Luger & Goldstein (1991:21) 
561 ORDO 2/83. Stig Borglin, prof. Värme- och kraftteknik LTH 1965-92, 
dekanus tekniska fakulteten 1975-83. Även: UHÄ (1984:20:118) 
562 1980-05-30 UHÄ. UF1. Referensgrupp för dataområdet [F3A:1] RA 
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paketet. Av vitalt intresse var då också att stödja forskning, ut-
bildning och företagande som kunde uppfattas som mer framåt-
syftande och långsiktigt bärkraftigt för förnyelsen av regionens 
näringsliv efter ett antal år då statliga pengar slussats in i indu-
strier som inte klarade den internationella konkurrensen. Till-
skottet av medel för dessa syften var en del av en generell för-
skjutning av industriinvesteringar, från infrastruktur och stora 
anläggningar till avancerad teknisk utrustning, forskning, pro-
duktutveckling och kunskapsuppbyggnad.563 

För LTH medförde satsningarna inom Kockumspaketet ett 
utökat ansvar för att leverera kortare tekniska utbildningar och 
att man drogs längre in i regional- och näringspolitiska övervä-
ganden. Universitetet kunde konstatera att det blivit en ”nyckel-
resurs” för teknikspridning i regionen.564 I ambitionen att vitali-
sera regionens näringsliv fick t.ex. mikroelektronik en central 
betydelse. Även planer på en ny institution för verkstadsteknik 
började ta form.565 I spåren av dessa offentliga satsningar och 
korresponderande engagemang från företag, t.ex. Ericsson, an-
passade LTH delvis sin verksamhet inom elektroteknik och data-
teknik för att bättre svara upp mot specifika utbildningsbehov.566 

 
563 Dahmén (1990:126) 
564 1987-12-09 Styrelsen för LU. Protokoll [1987. A2:60-65] Juridiska enhe-
ten, LU och 1989-03-13 Styrelsen för LU. Protokoll [1989. A2:71-75] Juridis-
ka enheten, LU; 1989-11-01 SLNTH. Protokoll [A2:24] Arkiv, Kansli LTH, 
LU 
565 1987-03-05 Styrelsen för LU. Protokoll [1987. A2:60-65] Juridiska enhe-
ten, LU; 1987-05-19 LNM. Protokoll [LNM 86/87] Adm. enh., M-huset, 
LTH, LU; 1987-06-04 SLNTH. Protokoll [A2:14] Arkiv, Kansli LTH, LU; 
1987-12-02 SLNTH. Protokoll [A2:14] Arkiv, Kansli LTH, LU. 
Satsningen på mikroelektronik möjliggjord genom kraftigt tillskott av externa 
medel (30 milj. kr) från näringslivet, Sydsvenska Dagbladet 1985-03-19. 
566 Minnhagen & Grahm (1992); Westling (2001:195ff ). Redan i något tidiga-
re fas såg maskinsektionen vid LTH det som en viktig uppgift att ge sektionen 
en inriktning som kunde stärka samspelet med regionens näringsliv, att se över 
verksamheten med hänsyn till det ”lokala näringslivets krav på ökat forsknings-
samarbete särskilt inom sådana områden som stärker företagens konkurrens- 
och överlevnadsförmåga samt etablering av nya företag.” Ett antal forsknings- 
och utbildningsområden identifierades som kunde fylla sådan funktion: 1981-
12-11 SNM. Protokoll [1981-1982. A2:6] Adm. enh., M-huset, LTH, LU. 
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Motsvarande kunde sägas om de kemitekniska utbildningarna, i 
synnerhet de som var inriktade mot regionens traditionella när-
ingar och livsmedelsindustrin. 567  Samtidigt var det enligt 
UHÄ/PbT viktigt att dessa nya, kortare tekniska utbildningar 
inte blev alltför avnämarstyrda, något som riskerade att bidra till 
bristande flexibilitet i utbildningssystemet och på arbetsmarkna-
den.568 En angränsande problematik visade sig vid Kemicentrum 
som tidigt hade skapat former för näringslivssamarbete. Risken 
som man i mitten på 1980-talet började uppmärksamma, efter 
några års erfarenhet av allt mer industrinära forskning, var att de 
tillämpade ämnena överbetonades i förhållande till de grundläg-
gande. I förlängningen såg man faran för en allmän sänkning av 
kunskapsnivån, genom inriktning på alltför industrispecifika 
utbildningar och tillämpningar.569 

Man kan hävda att 1970-80-talets industrikris bidrog med 
de yttre förutsättningarna för att tekniska högskolan skulle kun-
na utvecklas i den roll som föresvävat planeringsansvariga och 
lokala industriintressen i slutet på 1950-talet inför LTH:s upp-
byggnad. LTH och utbyggnaden av högre utbildning tillkom 
inte utifrån regionalpolitiska överväganden i någon mer kvalifi-
cerad mening. Utbildningspolitiskt medförde 1970-talet att 
forskningens och den högre utbildningens fokus försköts mot 
den regionala dimensionen. Med utbyggnad och geografisk 
spridning av högre utbildning behövde högskolorna hitta nya 
nischer i det utbildningspolitiska landskapet, samtidigt som kun-
skapsinnehållet i industriproduktionen och framväxten av en 
mer serviceorienterad ekonomi ställde nya krav på utbildningssy-
stemet. Marknad och marknadsstyrning, med vad det kunde 
innebära av värderingsförskjutningar, blev något av nyckelord 
under perioden.570 Jämförelser med näringslivets villkor, inte 

 
567 1982-11-04 KCS. Protokoll [1982. A1A:16] Adm. enh., KC, LTH, LU; 
Lunds Universitet Meddelar nr. 12, 1982. Även stor betydelse av samarbete 
mellan LU/LTH och regionens förpackningsindustri: 1989-03-13 Styrelsen för 
LU. Protokoll [1989. A2:71-75] Juridiska enheten, LU 
568 1984-09-13 UHÄ. UF1. PBT:s protokoll och föredragningslistor [F3AA:1] 
RA. Protokoll 6/84 
569 1985-01-29 KCS. Protokoll [1985. A1A:19] Adm. enh., KC, LTH, LU 
570 Becher (1989:129-149); Elzinga (1985) & (1997) 
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minst i samband med konkurrens om personal och diskussioner 
kring högskolans lönesättning, blev vanliga inslag. LTH och LU 
uppfattade sig vara resursmässigt eftersatta och såg sin konkur-
rensförmåga och attraktionskraft hotad. Inför tillkomsten av 
Ideon tillhörde det därför farhågorna, bland ett fåtal skeptiska 
röster, att forskarbyn skulle göra konkurrensläget ytterligare be-
kymmersamt.571 

 
För flera företag i Lund och i regionen innebar det tidiga 1980-
talets utveckling en möjlighet att utveckla och fördjupa ett sam-
arbete med universitet och högskola. Till de företag vars inrikt-
ning gjorde samarbete med universitetet särskilt strategiskt in-
tressant hörde Perstorp, Gambro, Tetra Pak och Ericsson, ytterli-
gare andra onämnda. Man kan i sammanhanget åter erinra om 
förväntningarna alltsedan 1940- och 50-talet, på att grundforsk-
ningsinriktad naturvetenskap i högre grad skulle kunna lämna 
bidrag till den mer tekniskt och produktionsinriktade, att respek-
tive fakultetsområden skulle generera synergier och mervärden – 
ett motiv bakom tillkomsten av LTH. Det är möjligt att närings-
livets behov kanske först med 1970-talets industrikris och för-
ändrade nationella prioriteringar, med nya institutionella förut-
sättningar inom forskning och högre utbildning, kunde möta 
universitetets behov av bredare kontaktytor och finansierings-
möjligheter. För Lunds universitet var det i detta läge av strate-
giskt värde att kunna uppträda som en samlad enhet, där dess 
naturvetenskapliga och tekniska fakulteter tillsammans kunde 
leverera de tjänster som i allt högre grad efterfrågades av närings-
liv och samhälle generellt. 

 
I startfasen av Ideon konstaterade universitetsledningen att man 
kunde förvänta effekter på många olika plan inom universitetet i 

 
571 Lunds Universitet Meddelar nr. 17, 1984; 1985-02-01 SLNTH. Protokoll 
[A2:1, 2] Arkiv, Kansli LTH, LU; 1985-10-15 LNM. Protokoll [1985-1986. 
A5:23] Adm. enh., M-huset, LTH, LU; 1985-12-10 LNM. Protokoll [1985-
1986. A5:23] Adm. enh., M-huset, LTH, LU. 
Skepsis mot Ideon p.g.a. ev. konkurrens: Lundagård. Organ för Lunds Student-
kår, nr. 15, 1983; Sydsvenska Dagbladet 1984-02-29  
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termer av tjänster och organisatoriska förändringar. Det ökande 
och nödvändiga inflödet av externa medel till universitetsforsk-
ningen tvingade fram ett mer kvalificerat och tydligt förhåll-
ningssätt kring forskningens frihet och oberoende. Kemicentrum 
(KC) hade i början på 1980-talet varit tidigt ute i att strukturera 
sitt samarbete med företag, bl.a. i termer av kommersiellt utnytt-
jande av forskningsresultat och uthyrning av lokaler till företag i 
universitetets lokaler.572 Efter några års erfarenheter av allt tätare 
samarbete med företagen fann man så småningom vid KC, efter 
skrivelse från rektorsämbetet, behov av att markera den ”etiska 
rågången” mellan institutionerna och de företag, i det konkreta 
fallet BioCarb, med vilket ett allt tätare samarbete utvecklats.573 
Det föreföll som om man delvis låtit sig ryckas med av utveck-
lingen och hamnat i en situation som drev fram en reträtt. 

Också avseende forskningsresultatens tillgänglighet och of-
fentlighet tvingades man förtydliga vilken policy som skulle gälla 
och att forskningsresultat och examensarbeten inte skulle kunna 
utsättas för sekretessbeläggning efter företagens eventuella öns-
kemål.574 Vid LTH presenterade den s.k. samverkansutredningen 
1989 en policyförklaring till stöd för forskare och institutioner 
där man bl.a. slog fast att inga inskränkningar fick göras i ”de 
grundläggande principerna för högtstående akademisk forskning 
och utbildning” och att kontrollen över forskningsresultat skulle 
behållas inom högskolan.575 Denna problematik har under det 
följande decenniets utveckling ytterligare accentuerats. Med ett 
stort och växande antal företag i den omedelbara miljön kring 
universitet och högskolor och med en förväntan från också of-
fentliga forskningsfinansiärer att industriellt kapital och offentli-

 
572 1982-12-20 KCS. Protokoll [1982. A1A:16] Adm. enh., KC, LTH, LU; 
Ang uthyrning av lokaler till företaget Bioinvent: 1983-04-22 KCS. Protokoll 
[1983. A1A:17] Adm. enh., KC, LTH, LU; Ang subventionering av hyra för 
företag för att locka dem till universitetet: 1983-10-17 KCS. Protokoll [1983. 
A1A:17] Adm. enh., KC, LTH, LU 
573 1987-04-28 KCS. Protokoll [1987. A1A:21] Adm. enh., KC, LTH, LU; 
1987-09-16 KCS. Protokoll [1987. A1A:21] Adm. enh., KC, LTH, LU 
574 1985-12-04 SNE. Protokoll [A2:8] Juridiska enheten, LU; 1986-04-03 
SLNTH. Protokoll [A2:8] Arkiv, Kansli LTH, LU 
575 LNTH-nytt, nr. 1, 1989 (1989-01-16) 



259 

ga medel skall kunna samverka i dagens forskningsmiljöer, har 
det uppstått ett stort behov av att förhålla sig till hur etablerade 
arbetsformer och immaterialrättsliga frågor skall kunna hanteras 
med tillgodoseende av samtliga inblandade aktörers intressen.576 
Ideon gav under 1980-talet en tidig erfarenhet av dessa föränd-
rade organisations- och arbetsformer för kunskapsproduktion.577 

Betydelsen av Ideon för Lunds tekniska högskola och Lunds 
universitet kan betraktas bland annat ur detta perspektiv. Ideon 
kan ses som en rent materiell manifestation av ”det entreprenöri-
ella universitetet”. En blick från luften eller på en karta visar hur 
Lunds universitet vuxit i en båge från det ursprungliga centrum 
kring domkyrkan och Lundagård. När LTH placerades där det 
nu befinner sig gjordes detta bl.a. med motiveringen att den 
skulle ha utrymme för en hundraprocentig expansion. Utan att 
mäta ytan på de sedan dess tillkomna byggnaderna är det likväl 
uppenbart att den riktigt stora förändringen i termer av infra-
struktur kommit sig av de universitetsnära företag som med skif-
tande motiv placerat verksamheter på de arealer som ligger i 
förlängningen av det norra universitetsområdet. Ytterligare infra-
struktursatsningar skisseras för att effektivisera områdets integra-
tion i den regionala kunskapsproduktionen och ekonomin, om-
fattande även danska miljöer. Värderingen av dessa processer har 
något skiftat över tid och mellan kunskapsområden, men knap-
past dramatiskt. De steg som togs runt 1980 för att skapa Ideon 
kan betraktas som ett led i eller en fördjupning av integrationen 
av LTH i universitetet. De värderingar som de tekniska högsko-
lorna traditionellt omfattat har i allt högre grad blivit även uni-
versitetens. LTH kunde i det skiftet ikläda sig en mer proaktiv 
roll än vad en tidigare defensivt formulerad rollfördelning inom 
det samlade storuniversitetet hade medgett. I sina generella drag 
var den erfarenheten inte isolerad till förhållanden i Lund. 

 
576 Henrekson & Rosenberg (2000); Dill & Sporn (1995) 
577 Dahmén (1990); Etzkowitz & Leydesdorff (eds.) (1997); Clark (1998); 
Clark (2003) 
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Bredd och samhällsrelevans 
 

Samtidigt som högskolereformen 1977 betonade den samman-
hållna ”Högskolan” så var den också en bekräftelse på att de 
gångna decenniernas expansion i grunden hade förändrat hög-
skolesystemet. Differentieringen hade ökat i en rad dimensioner: 
nya utbildningar, intressenter inom och kring utbildningsinstitu-
tionerna, studenternas ålder och förkunskaper etc.578 Det gällde 
också de längre bundna utbildningarna som civilingenjörslinjer-
na, även om genomslaget dröjde längre vid dessa än vid de ut-
bildningar som gavs vid de, tidigare, fria fakulteterna. De teknis-
ka högskolorna tvingades också de att konfrontera de nya förut-
sättningarna, med vad det innebar av anpassning till studenternas 
studievana, förkunskaper och allmänt intresse för tekniska ut-
bildningar. 

Med någon periodicitet har under det gångna seklet likarta-
de frågor väckts kring civilingenjörsutbildningarnas form, deras 
innehåll och relevans för avnämare eller – allt tydligare under de 
senaste decennierna – studenterna. En likhet mellan dessa åter-
kommande diskussioner, och de kritiska synpunkter som där 
kommit till uttryck, består i att de nyexaminerade ingenjörerna 
efter studierna uppfattats stå dåligt rustade för yrkeslivet. Kriti-
ken uttrycks då i termer av alltför snäva kunskapsramar i förhål-
lande till nya krav i förvärvslivet, ett förhållande som speglar en 
visserligen svårundviklig tröghet i utbildningssystemet, ett system 
som inte bör falla offer för tillfälliga nycker, men å andra sidan 
måste anpassas och vara rimligt flexibelt i förhållande till diverse 
externa intressen. Därav har följt ryckvis förändring genom kri-
ser, snarare än framförhållning och rationell planering.579 I sö-
kandet efter bakomliggande orsaker till denna återkommande 
diskussion är det naturligt att söka sig till näringslivets föränd-

 
578 UHÄ (1978:15); UHÄ (1983:13:1ff ) 
579 Uppmärksammade exempelvis i utredningarna UHÄ (1985:15): Civilingen-
jörsutbildningen i kris samt UHÄ (1986:34): Civilingenjörsutbildningen ur 
krisen. Linjenämnden för maskinteknik, LTH, i bedömning att den i utredning-
arna beskrivna problematiken och åtgärder väl motsvarade LNM:s arbete, 
1987-02-25 LNM. Protokoll [LNM 86/87] Adm. enh., M-huset, LTH, LU 
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ring. Perioderna runt 1910-talet, 1950-talet respektive 1980-talet 
– alla har kännetecknats av omstrukturering på bred front av 
industrisektorer och av expansion av nya näringsgrenar – ”kriser” 
i positiv eller negativ mening om man så vill. 

I de senaste decenniernas skiften ser vi så framväxten av en 
kunskaps- och serviceindustri som medfört en rörelse bort från 
den tunga tillverkande industrin som utgjorde ryggraden i Sveri-
ges ekonomiska utveckling under tiden efter andra världskriget, 
något som återigen lett till att utbildningsprofilen för civilingen-
jörer förändrats. Omstrukturering av näringslivet mot större 
andel produkter med högt kunskapsinnehåll ledde till brist på 
ingenjörer och även till konkurrens mellan högskola och närings-
liv om tekniskt utbildade. 

 
Problembeskrivning inifrån situationen vid de tekniska högsko-
lorna rörde dock andra, mer påtagliga och kanske hanterliga 
faktorer. Konkurrens med näringslivet var en omständighet, vil-
ket ledde till avhopp av lärare men också av studenter som i allt 
högre grad gick vidare till arbetslivet utan att ta examen. Det allt 
överskuggande problemet var ändå resursbristen som yttrade sig i 
en rad avseenden. Lärartillgången minskade och studenter eller 
doktorander utnyttjades i allt högre grad för undervisningen, 
forskarrekryteringen hotades, pedagogiskt utvecklingsarbete kom 
att eftersättas och avbrottsfrekvensen ökade oroväckande bland 
teknologstudenterna. 

Värdet av en ingenjörsexamen uppfattades inte högre än att 
drygt en tredjedel av de antagna inte tog ut examen.580 Söktryck-
et blev svårare att prognostisera p.g.a. skiftande storlek på ung-
domskullarna och ändrade studievanor inom dessa, en inte helt 
ny insikt kanske, men med framväxten av en ny planeringsideo-
logi tydligare formulerad: ”En tillbakablick visar att alla fram-
tidsbedömningar hittills har underskattat behovet av tekniskt 
utbildade. Så t ex ansåg den s k Malmska utredningen 1943 att 
man borde öka de tekniska högskolorna så att man 1970 skulle 

 
580 Sydsvenska Dagbladet 1978-08-03. Intervju med Bertil Levin, TLTH-ordf. 



262 

kunna ta emot 700 studerande per år. Det blev 3000 platser 
1970”, menade UHÄ 1986.581 

Genomströmningen minskade och ett generellt problem för 
den svenska civilingenjörsutbildningen blev därför att ingenjö-
rerna, vid en internationell jämförelse, genomsnittligt var för 
gamla när de kom ut i förvärvslivet. Man kunde, med linje-
nämnden för maskinteknik vid LTH, konstatera att situationen 
för civilingenjörsutbildningarna och andra yrkesinriktade utbild-
ningar, därmed var på väg att motsvara de som länge gällt vid de 
filosofiska fakulteterna.582 Från detta kunde man räkna ut de 
nationalekonomiska konsekvenserna i termer av produktivitets-
förluster, vilket tillförde frågan dimensioner utöver de institutio-
nella eller studiesociala. 

Utav flera anledningar kunde man anta att kvaliteten på un-
dervisning och studenternas kunskaper skulle komma att sjunka. 
Undervisningsgrupperna växte i storlek beroende på lärarbrist 
och jakten på kostnadsbesparingar, samtidigt som studenterna 
hade att inhämta en allt större kunskapsmassa. Ekvationen gick 
inte ihop.583 Samtidigt växte kritiken mot det svenska systemet 
för ingenjörsutbildningar för att vara alltför stelbent och att inte 
ge studenterna möjlighet att självständigt påverka och kombinera 
kursmoment inom ramen för de valda linjerna.584 Linjesystemets 
vara eller inte vara diskuterades intensivt under 1990-talet och 
diskussionerna ledde upp till dess avskaffande. Genom högskole-
reformen 1993 ersattes systemet med en s.k. examensordning, 
där de enskilda högskolorna fick större frihet att själva utforma 
sina utbildningsprogram. När förändringar förutskickades inför 
reformen låg LTH i startgroparna för att gripa tillfället och se 
över former och utbud.585 

Flexibilitet i termer av längden på de tekniska utbildningar-
na blev också en allt viktigare fråga. Kortare tekniska utbildning-

 
581 UHÄ (1986:33:4) 
582 1985-10-15 LNM. Protokoll [1985-1986. A5:23] Adm. enh., M-huset, 
LTH, LU 
583 UHÄ (1985:15:2 & 16ff ) 
584 Klus (1979:18ff & 83) 
585 1993-03-01 LNEFD. Protokoll [1993. Del 1. 50] Kansli E-huset, LTH, LU 
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ar och fortbildning för förvärvsarbetande blev under loppet av 
1980-talet ett uppdrag som i allt högre grad föll på de tekniska 
högskolornas lott. Tidigare hade dessa kunnat koncentrera sig på 
de längre civilingenjörsutbildningarna, men industrins omstruk-
tureringsbehov och högskolornas vidgade regionala betydelse 
gjorde att de tekniska högskolorna rörde sig in på en utbild-
ningsmarknad som dittills under något decennium framförallt 
tagits om hand av de mindre högskolorna. I bakgrunden till 
frågans aktualisering låg en gryende uppfattning att jämförbara 
länder hade ett bredare och mer välstrukturerat utbud av teknis-
ka utbildningar under civilingenjörsnivå, vilket kunde ge en 
bättre täckning av arbetsmarknaden.586 

 
En kompletterande linje åtgärder för att öka rekryteringen och 
att söka påverka genomströmningen var att genom riktade in-
formationsinsatser till grundskolor och gymnasier dels väcka 
intresse för tekniska studier, dels ge en föraning om vad dessa 
innebar och vilken nivå på förkunskaperna som förväntades. 
Problemet att rekrytera till de tekniska utbildningarna var gene-
rellt för de tekniska högskolorna om än med skillnader mellan 
ämnesområden. Det var därmed också inledningen till en diskus-
sion kring hur man kunde möta och hantera studenternas skepsis 
mot tekniska studier. Problemet kunde då så väl som vid andra 
tillfällen, rent statistiskt föras tillbaka på de tekniska och de na-
turvetenskapliga gymnasielinjernas svårigheter att locka till sig 
ungdomar och därmed arbeta upp ett rekryteringsunderlag för 
högskolan.587 Detta förhållande anvisade en väg att angripa pro-
blemet och skulle leda till att de tekniska högskolornas engagera-
de sig i kampanjer för att väcka intresse för teknik och tekniska 
studier. I ansträngningarna att rekrytera studenter till Lunds 
tekniska högskola lade fakulteten och Teknologsammanslutning-
en (TLTH) ned arbete på att genom informationskampanjer 
riktade till regionens gymnasieskolor informera om LTH:s ut-

 
586 1985-04-15 UHÄ. UF1. PBT:s handlingar till protokollen [F3AB:6] RA 
PbT 30-85; UHÄ (1984:22); UHÄ (1988:15) 
587 1978-09-07 UHÄ. UF1. PbT:s handlingar [F4:1] RA PbT 101-78 
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bildningsutbud.588 Oavsett det obestridliga förhållandet att till-
strömning till gymnasiets tekniska och naturvetenskapliga linjer 
var en första förutsättning för att de tekniska högskolorna skulle 
ha ett rekryteringsunderlag, kunde detta dock också vara ett sätt 
att hålla frågan på armlängds avstånd, att förlägga problematiken 
någon annanstans. Reaktionerna från studenterna hade dock 
sedan ett par decennier visat att det fanns en rad interna förhål-
landen som också behövde åtgärdas. 

 
Rekrytering, kvinnor och teknik 
En utredning inom UHÄ 1988 – ”Kvinnorna och tekniken” – 
visade att andelen kvinnor inom civilingenjörsutbildningarna 
hade ökat kraftigt under åren efter 1970. Från 1970 till 1980 
tredubblades andelen från fem till femton procent och ökningen 
fortsatte fram till mitten på 1980-talet. Utredningen visade på 
betydande skillnader mellan olika utbildningar eller sektioner vid 
de tekniska högskolorna. Kemi och arkitektur kunde sedan länge 
uppvisa en betydligt högre andel kvinnliga studenter än övriga. 
Bland de förslag till insatser som utredningen lade fram märktes 
utöver informationsinsatser även särskilda utbildningsmoment 
riktade till kvinnliga gymnasister inför deras eventuella ansökan 
till teknisk högskola.589 

Kvinnliga studenter vid de tekniska högskolorna hade länge 
uttryckt kritiska synpunkter på såväl kultur som undervisningens 
uppläggning och innehåll. Med ökad andel kvinnliga teknologer, 
med ökat rekryteringsbehov just bland kvinnor fick man vid 
LTH, liksom vid andra tekniska högskolor, upp ögonen för att 
ett reellt problem förelåg. Titeln på ett seminarium 1989 kring 

 
588 Informationskampanjer riktade till regionens grundskolor och gymnasier, 
t.ex.: 1979-05-09 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Sty. 1979] Arkiv, TLTH; 
1987-05-19 LNM. Protokoll [LNM 86/87] Adm. enh., M-huset, LTH, LU; 
1987-09-22 LNM. Protokoll [LNM 1987/88, Ht-87] Adm. enh., M-huset, 
LTH, LU; 1989-11-08 LNEFD. Protokoll [A5:38] Kansli E-huset, LTH, LU 
589 1988-11-17 UHÄ. UF1. PBT:s handlingar till protokollen [F3AB:12] RA 
PbT 64-88 
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hur rekryteringen kunde öka vid LTH – ”Girls – for survival” – 
kunde illustrera vilken vikt frågan tillmättes.590 

De synpunkter som kvinnliga studenter framförde mot atti-
tyder och ”kultur” vid de tekniska högskolorna ekade många av 
de teman som förekommit tidigare. 1978 hade det vid LTH 
bildats en studiecirkel för kvinnliga studenter ”Tjejer på teknis” 
och en representant för denna delgav övriga läsare i teknologtid-
ningen Litet Ordo hur studiemiljön kunde upplevas: 

”Det är jobbigt att vara tjej på teknis, för det man gör 
uppmärksammas speciellt, vare sig det är bra eller dåligt. Det 
är inte som individ man blir bedömd, utan i egenskap av tjej, 
och det man gör blir sedan karakteristiskt för alla. Andra sa-
ker, den opersonliga miljön och den hårda atmosfären, gör att 
många känner sig ensamma. [...] 

Vi är en grupp som träffats och diskuterat bl.a. de här 
problemen och vi tror att det inte är bara tjejer som känner så 
utan att detta upplevs av många, oberoende av kön.” 
Man menade också att det rådde en ”tystnadens kultur” på 

teknis, rentav att själva byggnaderna bidrog till denna atmosfär 
och att arkitektursektionen, med alternativa arbetsformer också i 
flera andra sammanhang framhållen som motnorm, kunde an-
vändas som positivt exempel för övriga utbildningar att förhålla 
sig till.591 Gunilla Jönson, i sinom tid LTH:s rektor, menade i en 
tidningsintervju i samband med att hon tillträtt sin professur att 
det var ”svårt att ta på motståndet, det handlar inte om direkt 
diskriminering utan om attityder. Man får veta sin plats i olika 
sammanhang [...]. Man är inte alltid en del av männens nät-
verk.”592 Utöver studiecirklar gjordes också ett försök att åter-
uppliva teknologföreningen Trula, vars verksamhet avstannat 
sedan 1973, men som nu avsågs få en aktivare roll i att förbättra 

 
590 LNTH-nytt, nr. 1, 1989 (1989-01-16); Sydsvenska Dagbladet 1989-01-31; 
LNTH-nytt, nr. 2, 1989 (1989-03-17) 
591 Blockcitat ur Litet Ordo, nr. 9/1978; Litet Ordo, nr. 12/1978. Ang. öppen-
het i A-sektionens verksamhet: 1977-12-09 LNA. Protokoll [1977-1978. A9:1] 
Arkiv, A-huset, LTH, LU 
592 Sydsvenska Dagbladet 1994-12-28. Gunilla Jönson, prof. Transport- och 
förpackningslogistik LTH 1994-, prorektor LTH 2000-2001, rektor LTH 
2002- 
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de kvinnliga teknologstudenternas situation.593 Problemen kunde 
dock inte isoleras till de tekniska högskolorna utan hade också 
sin bakgrund i förhållanden på arbetsmarknaden med alltför få 
kvinnor ute i företagen, kvinnor som kunde fungera som förebil-
der för unga kvinnor som övervägde en framtid inom tekniska 
yrken.594 

Frågan kunde inte längre uppfattas som blott en angelägen-
het för de kvinnliga studenterna själva, något som kunde hante-
ras om de blott fick en klarare blick för vad som förväntades av 
dem och hur de borde eller kunde förbereda sig psykologiskt på 
sin kommande studietid. Mot den bakgrunden framstod det 
därför som angeläget med ökade inslag kring mötet mellan män-
niska och teknik och även att se till möjligheterna att påverka 
långsiktig teknikutveckling. Med syftet att öka intresse och rekry-
tering bland kvinnor arbetade bl.a. Bodil Jönsson i denna rikt-
ning. Teknik skulle göras mer angelägen för kvinnor, med ett mer 
dynamiskt perspektiv på teknikens möjligheter, och på möjlighe-
ten att förändra tekniken.595 

 
Teknologsammanslutningen TLTH och fakultets-/områdes-
ledning gjorde gemensamma insatser för att lyfta upp frågan på 
dagordningen. En nyvald TLTH-ledning 1978 ville särskilt 
uppmärksamma frågan och såg det som en viktig uppgift att 
genom samarbete mellan sektionerna åstadkomma en bättre 
”LTH-anda” och att genom information till gymnasierna söka 
förbättra fördelningen mellan könen. TLTH hade tagit intryck 
av de diskussioner som fördes inom Sveriges förenade studentkå-
rer (SFS) där en ökad rekrytering av kvinnor framhölls som 
räddningen för ingenjörsutbildningarna.596 

 
593 1983-02-15 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Sty. 1983] Arkiv, TLTH 
594 Sydsvenska Dagbladet 1983-11-03 från en debattdag om kvinnliga civilin-
genjörers arbetsmarknad. 
595 Lunds Universitet Meddelar nr. 13, 1983. Rubrik: ”Nu måste vi få tjejerna 
att tända på naturvetenskap”. Bodil Jönsson, univ. lekt. Fysiska inst. LTH, prof. 
Rehabiliteringsteknik LTH 1999-. 
596 Sydsvenska Dagbladet 1978-12-14 . Intervju med tillträdande v. ordf. TLTH 
Göran Hydbom. Rubrik: ”Lundateknologernas nya styre: - Vi vill ha fler flickor 
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Då den kritik som nu formulerades av kvinnliga studenter 
förekommit i flera tidigare sammanhang, oberoende av köns-
aspekter, kan man hävda att de insatser som började skönjas 
gjordes mer utifrån upplevelsen av en akut problematik – rekry-
teringen – än utifrån något nytt principiellt ställningstagande. 
Från den insikten och det behovet tog man sig dock stegvis an 
traditionella synsätt på kvinnor och teknik. En tidig ansats var 
att teknologernas studentorganisationer uppmanade till ifrågasät-
tande av etablerade synsätt på kvinnor och deras relation till 
teknik som något som krävde en särbehandling. Istället borde 
man verka för ett ”naturligare” perspektiv där kvinnliga och 
manliga studenter betraktades utifrån gemensamma, likartade 
förutsättningar. Man menade att denna grundsyn i högre grad än 
vad som dittills skett borde prägla t.ex. informationsmaterial till 
gymnasieungdomar.597 

Vid LTH genomfördes i början och mitten på 1980-talet 
projekt för att väcka intresse för tekniska utbildningar bland 
unga kvinnor. Att frågan var angelägen underbyggdes av progno-
ser där en 15-20-procentig minskning av det samlade rekryte-
ringsunderlaget förutspåddes.598 Den allt aktivare och alltmer 
profilerade teknologsammanslutningen (TLTH) – från 1984 en 
egen kår och därefter med en märkbart höjd ambitionsnivå – 
bedrev opinionsarbete riktat mot gymnasister, mot högskolans 
studenter och mot fakultetsledning där man varnade för konse-
kvenserna av uteblivna förändringar. I den 1984 nystartade kår-
tidningen Pålsjö Ängsblad efterlyste TLTH-ordföranden Erik 
Bäckerud som ”enda långsiktiga lösning” att andelen kvinnor på 
de tekniska högskolorna måste öka, och att traditionellt ”köns-
bundet” utbildningsval endast kunde förändras genom ”en atti-
tydförändring av ganska stort slag” bland intressenter kring de 
tekniska utbildningarna.599 

 
och en bättre LTH-anda”. Intervju med ordf. TLTH Bengt Levin Sydsvenska 
Dagbladet 1978-09-06. 
597 1979-11-14 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Sty. 1979] Arkiv, TLTH 
598 1985-03-07 UHÄ. UF1. PBT:s protokoll och föredragningslistor [F3AA:1] 
RA. Protokoll 2/85 
599 Pålsjö Ängsblad, nr. 2, Nov. 1984 
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1987 genomförde linjenämnden för elektroteknik, teknisk fysik 
och datateknik ett genomströmningsprojekt som särskilt aktuali-
serats av att PbT identifierat rekryteringen från krympande 
årskullar som ett prioriterat område. ”Vi skall alltså försöka få 
fler sökande bland färre elever. Detta kommer att kräva en ökad 
medvetenhet och en aktivare arbetsinsats av de tekniska högsko-
lorna. Övriga tekniska högskolor har börjat en medveten för-
stärkning. LTH har ännu inte reagerat”, konstaterade Leif Bryng-
fors och Bodil Jönsson som på linjenämndens uppdrag utredde 
frågan.600 Könsmässig och geografisk snedfördelning var de två 
områden som framstod som omedelbart angelägna att åtgärda. 

”UHÄ:s planeringsberedning identifierar liksom alla 
andra med lätthet de två största grupperna av potentiella sö-
kande: flickorna och de som bor långt ifrån högskoleorterna. 
[...] 

Vad gäller flickor har man länge agerat utifrån att flickor 
är precis som pojkar, och att det enda felet är att flickorna 
inte förstår precis hur lika pojkarna de egentligen är. [...] Med 
all respekt för stora individuella skillnader, så intresserar sig 
flickorna som grupp för andra saker än pojkarna. [...] Rekry-
teringsaktiviteterna behöver ha både ett annat innehåll och en 
annan uppläggning än vad som varit gängse för att nå fram 
till flickorna. [...] Det som förmår intressera flickor är i all-
mänhet mer tekniken i sitt sammanhang än den rena tekni-
ken. [...] 

Den geografiska snedfördelningen är lättare att rätta till 
vad gäller rekryteringsinsatserna. Det är bara att bestämma 
sig för att man skall göra STÖRRE rekryteringsinsatser ju 
längre från Lund orten ifråga ligger inom vårt upptagnings-
område.”601 
För att öka andelen kvinnor räckte det således enligt utre-

darna inte att bara lägga mer resurser på information till regio-
nens gymnasier, det krävdes en genomgripande diskussion om 
värderingar och hur dessa kom till uttryck i civilingenjörsutbild-

 
600 1987-06-04 SLNTH. Protokoll [A2:14] Arkiv, Kansli LTH, LU 
601 1987-01-29 LNEFD. Protokoll [A5:27] Kansli E-huset, LTH, LU. Beto-
ning i original. 
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ningarna. För linjenämndens del fördes arbetet vidare i en ”fram-
tidsgrupp”. Denna fortsatte att lägga fram förslag bl.a. om 
breddning av CI-utbildningarna, utifrån erfarenheten att indu-
strin i allt högre grad var sökte civilingenjörer med annan intres-
seprofil än den traditionella. I det sammanhanget borde det vara 
fördelaktigt att kunna utnyttja universitetets samlade utbild-
ningsutbud för att tillgodose student- såväl som avnämarintres-
se.602 

 
Problembeskrivning och möjlig inriktning på förändringar fanns 
det således uppfattningar om. Samtidigt formulerades dessa i 
termer som visserligen strök kritiken medhårs, men som också – 
i synnerhet när de kom från bedömare utanför de tekniska hög-
skolorna – kunde uppfattas som ensidigt kritiska mot de teknisk-
naturvetenskapliga forsknings- och utbildningsområdena, vilket 
knappast underlättade receptionen i utförarledet. Problemet var 
emellertid att, trots det ideologiska och formella utrymmet för 
ökad profilering mellan de tekniska högskolorna, verkligen 
åstadkomma något nytt som kunde appellera till ungdomar. 
Frågans angelägenhetsgrad ökade speciellt för de tekniska hög-
skolorna genom sänkt söktryck och försämrad genomströmning, 
för utbildningssystemet generellt därtill då stora ungdomskullar i 
början på 1980-talet skulle slussas in, liksom en ökad satsning på 
äldre studerande.603 De nya tekniska högskolorna, Linköping 
och Luleå, ansågs redan genom den organisation de fått i ut-
gångsläget, friare i förhållande till fakultets- och ämnesorganisa-
tion och därmed bättre rustade för att möta nya krav. 

Det pedagogiska utvecklingsarbetet var allmänt sett eftersatt 
vid de tekniska högskolorna. Där visade det sig genast svårare att 
experimentera för att vinna nya erfarenheter, vilka skulle vara 
möjliga att utnyttja för framtida och fortsatt reform av civilin-

 
602 ”Framtidsgruppen”: Magnus Christerson, Bodil Jönsson, Allan Petersén. 
1988-10-26 LNEFD. Protokoll [A5:32] Kansli E-huset, LTH, LU; 1989-01-24 
LNEFD. Protokoll [A5:34] Kansli E-huset, LTH, LU och 1989-04-10 
LNEFD. Protokoll [A5:35] Kansli E-huset, LTH, LU 
603 1981-10-27--28 UHÄ. UF1. PbT:s handlingar [F4:1] RA. Protokoll 47; 
UHÄ (1984:15:20) 
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genjörsutbildningarna. Också för LTH framstod det som angelä-
get att högskolorna höll jämna steg med varandra, att man inte 
stack ut hakan och därmed riskerade att mot studenter och av-
nämare väcka frågetecken kring utbildningarnas innehåll och 
kvalitet. Denna hållning hade gällt i grundläggningsfasen och 
hävdades även ett par decennier senare.604 

 
Resurser och struktur 
Svårigheterna att reformera grundutbildningen förstärktes av 
brist på tjänster och övriga resurser. Grundutbildningens kopp-
ling till forskningen kunde tidigare ha uppfattats som stark vid 
LTH tack vare en hög medverkan av professorerna i undervis-
ningen. Möjligen hade det funnits en risk att själva forsknings-
verksamheten därmed konkurrerade med undervisningen. I reali-
teten riskerade man nu att forskningsanslag subventionerade 
utbildningen, ett förhållande som förvärrades av läraravhopp till 
verksamheter utanför högskolan.605 LTH hade tidigt fått erfara 
problemen med att vara underförsörjda på mellantjänster för 
såväl forskningens som undervisningens behov, vilket skall ses i 
samband med den korresponderande höga medverkan av profes-
sorerna i grundutbildningen. Med rekryteringssvårigheter, av-
hopp och bristande anslag till undervisningen riskerade man vid 
LTH att råka in i ond cirkel.606 

Splittringen mellan grundutbildning och forskning hade, 
som behandlats tidigare, sedan slutet på 1950-talet ökat genom 
tillkomsten av särskilda undervisningstjänster, lektorat, med svag 
koppling till forskning. På ett generellt plan syftade visserligen 
högskolereformen 1977 till att all högre utbildning skulle var 

 
604 1978-05-16 UHÄ. UF1. PbT:s handlingar [F4:5] RA PbT 60-78. UHÄ 
(1979:15:66) 
605 UHÄ (1986:33:11f ) 
606 Om underförsörjning på mellantjänster, bl.a. UHÄ (1981:18:25ff ); Jense 
(1983:122ff ); 1984-12-14 KCS. Protokoll [1984. A1A:18] Adm. enh., KC, 
LTH, LU; 1986-11-31 KCS. Protokoll [1984. A1A:20] Adm. enh., KC, LTH, 
LU; 1989-08-06 UHÄ. UF1. PBT:s handlingar till protokollen [F3AB:9] RA 
PbT 91-86; 1991-10-10 Sektionsnämnd ED. Protokoll [A2:14] Juridiska 
enheten, LU 



271 

forskningsanknuten.607 Med H77 förstärktes i själva verket pro-
blematiken genom att ärendehanteringen separerades i olika 
nämnder, sektionsnämnd för forskning respektive linjenämnd för 
grundutbildningen.608 Institutionerna, de egentliga utförarna av 
forskning och undervisning, kunde därmed råka i något av en 
lojalitetskonflikt mellan fakultet (forskningen) och linjenämnder 
(undervisningen).609 

Separation mellan undervisning och forskning, där forsk-
ning de facto riskerade att få subventionera undervisningen, 
kunde föras i samband med en mer generell kritik mot att det 
nya linjesystemet överbetonade yrkesutbildningen och att ut-
rymmet för variation och val minskade. Linjesystemet betrakta-
des i alltför hög grad som sig självt nog. Återföring mellan un-
dervisning och forskning försvagades, trots att reformen på pap-
peret skulle innebära att all undervisning skulle vara forsknings-
anknuten. Bristen visade sig bl.a. i svårigheter att rekrytera från 
grundutbildningen till forskning och därmed hotades kvaliteten i 
utbildningen.610 

För avnämarna i industrin var den svaga kopplingen mellan 
grundutbildning och forskning problematisk i det att näringsli-
vet led brist på ”innovativa ingenjörer” som kunde leda utveck-
lingsarbetet inom strategiska områden. Olaf Meyer, VD i Indu-
strifonden, gjorde sig till tolk för industrins synpunkter på in-
genjörsutbildningarna: ”Högskolans grundutbildning borde [...] 
inriktas på att åstadkomma kunskapsbasen [...] samt ha till upp-
gift att åstadkomma förmågan till specialisering snarare än själva 
specialiseringen.” Kritiken mot grundutbildningen var dock inte 
entydig. Innovationstrycket inom industrin tycktes kräva mer av 
specialistkompetens, men ingenjörskårens traditionella genera-
listkompetens var lika viktig som någonsin.611 Summan av de 
kritiska synpunkterna tycktes snarare peka hän mot större flexibi-
litet i studenternas utbildningsval och att specialisering fick 

 
607 Regeringsproposition (1988/89:65:4f ) 
608 HSV (1998:4S:11ff ); Nevander (1986:75) 
609 Scott (1991) 
610 Westling, Angsmark & Blomqvist (1997:59) 
611 Meyer (1987:50f ) 
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åstadkommas i produktionen. Diskussionen anknöt väl till den 
återkommande frågan hur civilingenjörsutbildningarna bäst an-
passas till näringslivets behov. 

En väg att förnya de tekniska och de naturvetenskapliga ut-
bildningarna och samtidigt effektivisera resursutnyttjandet var att 
öka integrationen dem emellan. Motivet gick igen från 1940- 
och 50-talets utbildningsplanering, även då uppfattat som prak-
tiskt-ekonomiskt likaväl som utbildningsideologiskt. Lunds uni-
versitet hade då liksom under 1970-talet uppfattats som en 
lämplig miljö att testa nya organisationsformer i. I det nya eko-
nomiska och rekryteringsmässiga läge som inträdde under 1970-
talet genomförde Lunds universitet därför en översyn av de verk-
liga möjligheterna till ett sådant närmande.612 Detta korrespon-
derade mot diskussioner vid andra högskoleenheter. 

 
Vid respektive högskolor pågick diverse reformförsök och de 
tekniska högskolorna byggde upp en repertoar av åtgärder som 
avsågs kunna lösa de uppdykande problem som det moderna 
massutbildningssystemet inneburit. Dels rörde de det interna 
arbetet med undervisningens utformning och genomförande, 
dels mer utåtriktade åtgärder. Ett problem som visade sig när 
spridningen i studenternas förkunskaper och studievana ökade, 
var den sedan länge etablerade ordningen mellan olika typer av 
utbildningsmoment. Överskridande av nominell studietid, i 
slutet på 1970-talet fortfarande fyra år, berodde i avgörande grad 
på de första terminernas teoretiskt inriktade studier, konstatera-
des exempelvis av utbildningsrådet för maskinteknik. ”Den fyra-
åriga klassiska tekniska högskolans undervisning var med andra 
ord baserad på ett elevmaterial med annorlunda och mera anpas-
sade förkunskaper än vad som gäller för en idag antagen tekno-
log, ” menade man.613 

Ett för generationer av civilingenjörsstudenter välbekant fak-
tum har varit den betydande skillnaden mellan förkunskaperna 
från gymnasium och nivån på de första årens teoretiska moment, 
liksom studiesociala konsekvenser därav. Det gällde därför åter-

 
612 UHÄ (1979:15:80f ) 
613 UHÄ (1977:8:1) 
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igen för de tekniska högskolorna att ta studenternas faktiska 
förkunskaper, speciellt i de inledande och mellan utbildningslin-
jerna gemensamma kärnämnena matematik och fysik, som 
ingångsvärde och anpassa studiernas nivå därefter. Den operson-
liga storföreläsningsformen, ibland inrymmande så många som 
en linjes hela årskull av studenter, kritiserades också livligt för att 
inte ge studenterna utrymme för frågor och för att lämna i syn-
nerhet dem med svagare förkunskaper utanför. Lektionsunder-
visning och laborationer i mindre grupper var emellertid dyrt 
och tillgången på kvalificerade lärare begränsad. Vid en jämförel-
se tillhörde LTH de högskolor vid vilka en hög andel av under-
visningen skedde med hjälp av icke-behöriga lärare som t.ex. 
grundstudenter eller doktorander.614 

Relationen mellan de inledande generella, teoretiska ämnena 
och de avslutande mer specifikt ingenjörsmässiga, i överens-
stämmelse med det s.k. polytekniska idealet, framstod inte längre 
som sakrosankt. Den kanske viktigaste förändring som diskute-
rades – viktigast utifrån hur civilingenjörsutbildningarna hade 
sett ut sedan ett sekel – rörde den sedan länge etablerade sekven-
sen mellan olika kategorier av ämnen. De tidigt i utbildningen 
placerade teoretiska ämnena – naturvetenskapliga och matema-
tiska – upplevdes som svagt förankrade i de tillämpade tekniska 
eller ingenjörsmässiga ämnena. Ett återkommande förslag för att 
öka studenternas orienteringsförmåga i linjernas struktur, och 
därigenom öka studiemotivation, var att ändra placeringen av de 
utbildningsmoment som utgjorde stommen i civilingenjörsut-
bildningarna. Det handlade om att förlägga mer av ingenjörs-
mässiga inslag till inledningen på linjeutbildningen. Med det 
skulle vinnas en ökad förståelse av de teoretiska avsnitten, så att 
dessa bättre kunde förankras och relateras till de moment som 
hade bäring på den följande specialiseringen mot yrkes- och när-
ingslivsområden.615 

 
Med den bredare representation av intressen som de nya plane-
ringsberedningarna inom UHÄ hade fått var dessa ett lämpligt 

 
614 UHÄ (1985:15:16ff ) 
615 UHÄ (1986:34) 
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forum för att diskussionsvis ta sig an frågan. Inom PbT ansåg 
man åren kring slutet på 1970-talet att det behövdes en ny och i 
samhällsdebatten förankrad syn på tekniken. Så borde exempelvis 
ekologiska synsätt och ett mer humanistiskt perspektiv på tekni-
ken beredas utrymme inom de tekniska utbildningarna. En mer 
”humaniserad teknologi” där ”kort- och långsiktiga effekter för 
individ och samhälle” kunde komma till uttryck var eftersträv-
ansvärt.616 I en diskussion 1978 diagnostiserades problematiken 
bl.a. i termer av föråldrade och kvardröjande tänkesätt inom 
civilingenjörsutbildningarna: 

”Det vi har att begrunda är [...] en sektor för tekniska 
yrken [...] som i viktiga avseende kommit i otakt med sam-
hällsutvecklingen och misslyckats med uppnåendet av viktiga 
samhällsmål. Jag tänker då i första hand på frågan om jäm-
ställdhet mellan könen. [...] 

Tar man hänsyn till att arkitektlinjen tillsammans med 
kemilinjen som också har stort inslag kvinnliga studerande 
står för en stor del av de 12 procenten [kvinnor som studerar 
på civilingenjörsutbildningarna] framstår övrig civilingen-
jörsutbildning som ännu mer ålderdomlig och fjärran från 
samhällsmålen i detta speciella avseende. De manliga teolo-
gerna använder metoder som gång på gång tilldragit sig 
massmedias intresse för att värna sin hegemoni på sin sektor 
av arbetsmarknaden och har ändå fått släppa ifrån sej mer än 
25% av studieplatserna. Man kan undra vad det är för meka-
nismer som verkar i all tysthet och med mycket större fram-
gång inom teknikområdet.”617 
Problemet skulle, enligt den diskussion som utspann sig i 

PbT, mindre vara en fråga om bristande teknikintresse i sig än att 
de som hade ett sådant sökte sig till andra utbildningar. Kortare 
tekniska utbildningar var ett alternativ för att locka fler män, 
men kvinnor sökte sig kanske inte överhuvudtaget inte till de 
tekniska utbildningarna. Just attityder till teknik blev en allt 

 
616 1977-08-23 UHÄ. UF1. PbT:s handlingar [F4:3] RA PbT 120/77 och 
1977-10-09 UHÄ. UF1. PbT:s hand-lingar [F4:4] RA PbT 150/77 
617 1978-08-21 UHÄ. UF1. PbT:s handlingar [F4:5] RA PbT 91-78. Citat ur 
diskussions-PM ”Teknikintresset och högskolans rekryteringsproblem” fram-
ställd av Olof Eriksson, ledamot i PbT, och föranledd av artikel i Ny Teknik 
1978-08-10. 
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viktigare fråga för de tekniska högskolorna under 1980-talet, i 
takt med att rekryteringsunderlaget sviktade.618 I formuleringar 
som bitvis måste ha tett sig djupt främmande för många verk-
samma vid de tekniska högskolorna kunde PbT och UHÄ ut-
veckla kritiken mot ”den teknologiska livsformen”, kännetecknad 
av rationell instrumentalism, och efterlysa mer av samhällsveten-
skap och humaniora för att bredda perspektiven i de tekniska 
utbildningarna.619 Samtidigt är intrycket att kritiken, trots en del 
formuleringar med udd, på många sätt var trevande. Man sökte 
orienteringspunkter i en ny situation, där medvetenheten växte 
att gamla kartor inte längre gav stöd. 

 
Vid en arbetskonferens i Rättvik för utbildningsledare vid LTH i 
början på året 1977 sökte man analysera vilka utmaningar man 
stod inför, vilka krav och förväntningar nya generationer av stu-
denter ställde på de tekniska högskolorna, studenter som sökt 
civilingenjörsutbildningarna med andra motiv än ett par decen-
nier tidigare då LTH byggdes upp. I en träffande och kärnfull 
karakteristik av dessa nya villkor konstaterades bl.a. att de aktuel-
la årskullarna tog betydligt lättare på sina studier, i den meningen 
att civilingenjörsutbildningen och -rollen inte längre uppfattades 
som ett privilegium som studenterna kände sig manade att svara 
upp emot. Över tiden hade de längre yrkesutbildningarnas värde 
devalverats eller relativiserats, men frågan tål att ställas om de 
tekniska högskolorna hade tagit konsekvenserna av detta. Många 
studenter hade gjort sitt utbildningsval mer eller mindre av en 
slump och om tidigare endast en liten del av de sökande togs in 
och praktiskt taget alla tog examen, så kännetecknades de nya 
villkoren att alla togs in och blott en del tog examen. 

I stora drag skisserades en karta upp för den terräng i vilken 
de kommande årens reformförsök skulle komma att röra sig. 
Bättre koordination mellan ämnena på respektive linjer krävdes 
för att studenterna skulle kunna se sammanhang, öka motivation 
och förbättra studieresultat. Parallelläsningen som splittrade 

 
618  T.ex. UHÄ (1984:26): Civilingenjörsutbildning. Rekrytering, antagning; 
Ingenjörsvetenskapsakademien (1986:43ff ) 
619 UHÄ (1979:17:11ff ) 
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studierna, ”mångläseriet” i äldre parlör, borde mönstras ut. Äm-
nen som kunde understödja varandra borde läsas tillsammans för 
samordningsvinster. I detta låg också att den inbördes ordningen 
mellan ämnena borde ses över. Undervisningens kvalitet skulle 
öka om den genomfördes i mindre grupper med utrymme för 
studenternas egenaktivitet och för kritiskt tänkande. För det 
syftet efterlystes, bl.a. efter förebild från Luleå tekniska högskola, 
ett större inslag av humaniora och samhällsvetenskap som kunde 
ge teknologstudenterna resurser att se sin roll som ingenjörer i ett 
vidare samhällsperspektiv.620 

Alla dessa förslag var välunderbyggda och deras angelägen-
hetsgrad välkänd för studenter likaväl som utbildningsansvariga. 
Emellertid fanns det, som alltid, principiella och praktiska svå-
righeter. Till de förra hörde den utbildningsideologi som utbild-
ningslinjerna i sig själva utgjorde exempel på. I ett ömsesidigt 
beroende mellan institutionell struktur och utbildningens form, 
anslöt institutioner inom högskolan till en sedan decennier eta-
blerad ordning. Denna lät sig inte ruckas utan vidare. 

 
Vilken beredskap fanns att ändra på de tekniska högskolornas 
arbetsformer och hur mycket av orsakerna till de sjunkande stu-
dieresultaten kunde förläggas till externa förhållanden, till gym-
nasieskolan, eller kanske till än mer undflyende förhållanden som 
tidsanda och samhällsutveckling? Kritiska synpunkter på hur 
gymnasieskolan fullgjorde sitt uppdrag var vanligt förekomman-
de. Mindre vanligt var att självkritiskt granska den egna verk-
samheten. Lärarbrist och bristande pedagogik var ett problem 
som studenterna uppmärksammade. Teknologerna, med stora 
investeringar i tid och pengar i utbildningen, såg ett generellt 
problem, diskuterat bl.a. av den nationella samarbetsorganisatio-

 
620 Jönsson (1977) Dokumentation från arbetsvecka i Rättvik 1977-02-07--11 
utarbetad vid Utbildningsavdelningen, LTH av Bodil Jönsson, Ann-Britt Mad-
sen, Skotte Mårtensson och Lars-Olof Nilsson. 
Om Luleå som undantaget bland de tekniska högskolorna, med relativt stort 
inslag av humaniora-samhällsvetenskap, se UHÄ (1982:6). Visar att förutsätt-
ningarna för att bredda CI-utbildningarna hade föga med den omedelbara 
tillgången på universitetsämnen att göra. 
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nen Reftec. Undantaget var Luleå där en ung och engagerad 
lärarkår uppfattades lägga ned mer arbete på kursutveckling och 
pedagogik.621 

Bristande pedagogik och undervisningens låga meritvärde 
var inte den enda orsaken till problemen. Det var generellt svårt 
att rekrytera lärare, något som fick TLTH att agera våren 1985, 
med undervisningsbojkott i vilken 2500 teknologer deltog. En-
ligt TLTH var situationen mest akut inom områdena för elektro-
teknik, teknisk fysik och datateknik. På en del kurser förekom 
det att så mycket som hälften av undervisningen sköttes av tek-
nologstudenter.622 Aktionen, som kröntes med en stor demon-
stration framför universitetsbyggnaden i Lund, fick stor upp-
märksamhet och stort stöd bland lärare och personal vid LTH, 
en manifestation av enighet mellan lärare och studenter i en situ-
ation då hela tekniska högskolans ställning inom universitetet 
ånyo fördes upp på dagordningen. 

 
1984 blossade en debatt upp med bäring på dessa frågor. Lars 
Anderberg, studierektor på V-sektionen, hade genomfört en un-
dersökning av sambandet mellan gymnasiebetyg och studiepre-
stationer på CI-utbildningarna, speciellt väg- och vattenbygg-
nadslinjen, Han hävdade i en intervju i tidningen Arbetet att 
något samband inte förelåg: 

”Orsaken [till de dåliga studieresultaten] är inte som 
många tror låga intagningspoäng. Det är en myt. Det finns 
inget samband mellan examen och intagningspoäng. Jag har 

 
621 Sydsvenska Dagbladet 1983-04-05 . Rubrik: ”Dåliga lärare skrämmer bort 
teknologerna” 
622 1985-04-22 Reftec. Protokoll [Reftec-Styrelsen. 1984-85] Arkiv, TLTH. 
Svenska Dagbladet 1985-03-26. Pålsjö Ängsblad, nr. 1, Feb. 1985; Litet Ordo, 
nr. 8, 1985-03-13; Pålsjö Ängsblad, nr. 2, Mar. 1985. 
Sakuppgift om andelen teknologer som skötte undervisningen i ORDO, nr. 
3/1985. TLTH-ordf. Per Andersson: ”LTH – en skola med endast nästippen 
över vattenytan”. Även i Dagens Nyheter 1985-10-04, där förhållandena, vid en 
nationell jämförelse, uppgavs vara värst vid LTH. 
Fortsatt kris enligt Svenska Dagbladet 1987-01-26 , med larmrapport från 
Civilingenjörsförbundet underbyggd av uppgiften att fem institutioner vid LTH 
lät teknologerna sköta mer än hälften av undervisningen. Rubrik: ”Krisen för de 
tekniska högskolorna allt värre” 
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talat med 600 personer på V-sektionen och även några på F 
och resultatet är helt klart. Orsaken till avhoppning finner 
man istället i missnöjet med utbildningen. Den är dålig. 

Främst är det flickor och studenter från arbetarklassen 
som hoppar av. Saknas stimulans från någon akademisk 
hemmiljö blir motiveringen dålig och drivkraften försvagas. 
Och många klagar över utbildningens avpersonifiering.”623 
Anderbergs inlägg följdes upp i andra tidningar och genere-

rade både medhåll och mothugg. Bertram Broberg, professor i 
hållfasthetslära, refererade i Sydsvenska Dagbladet (SDS) till egna 
undersökningar och menade, enligt rubrik, att sambandet var 
”kusligt starkt”. Alf Oredsson, lärare på naturvetenskapliga fakul-
tetens biologilinje, hade gjort samma erfarenheter som Ander-
berg inom sitt ämnesområde och gick t.o.m. så långt att han 
hävdade att ”[d]et finns absolut inget positivt samband. Vill man 
hårdra det skulle man rentav kunna säga att sambandet är nega-
tivt [...].”624 

Anderberg utvecklade sin argumentation i både universitets-
tidningen Lunds universitet meddelar (LUM) och i SDS. Han 
menade att intagningspoäng till vilken som helst utbildning 
endast var ett mått på dess attraktionskraft bland de sökande och 
inte indikerade något om vad som krävdes för att genomföra den 
framgångsrikt. Han satte också utvecklingen vid de långa yrkes-
inriktade utbildningarna i samband med hela utbildningssyste-
mets förändring, med allt svagare kontakt mellan lärare och stu-
denter. Därför hade försök inletts på V-sektionen för att råda bot 
på just det förhållandet och söka stärka en ingenjörsidentitet som 
kanske gått förlorad i takt med utbildningslinjernas expansion.625 

Ett par år senare syntes åter spår av diskussionen. Lars An-
derberg utvecklade sin kritik och menade att CI-utbildningarna, 
i motsats till mången annan högre utbildning, alltjämt präglades 

 
623 Arbetet 1984-08-29  
624 Sydsvenska Dagbladet 1984-09-06. Broberg, rubrik: ”–Gymnasiebetyget är 
visst viktigt! Sambandet kusligt starkt hävdar LTH-professor”. Oredsson, rubrik: 
”–Nej, intresset är av större vikt” 
625 Lunds Universitet Meddelar nr. 16, 1984; Sydsvenska Dagbladet 1984-09-29. 
L. Anderberg även Lunds Universitet Meddelar nr. 3B, 1986 om dålig undervis-
ning som förklaring till avhoppen. 
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av för mycket bunden undervisning under rent gymnasiala for-
mer.626 I en uppföljande artikel i LUM anslöt Sigfrid Bjerninger, 
tidigare dekanus vid tekniska fakulteten, till Anderbergs uppfatt-
ning och hänvisade även till misslyckade reformförsök under 
loppet av LTH:s tillkomst och uppbyggnad: 

”Redan i mitten av 1930-talet, när KTH var Sveriges 
enda tekniska högskola [...], karakteriserade alerta teknologer 
en del av utbildningen som fördummande korvstoppning.” 
[...] 

Det skulle föra för långt att här redogöra för de an-
strängningar som gjorts att på sakliga grunder reformera den 
tekniska högskoleutbildningen [...]. Nämnas bör emellertid 
att de båda fysikprofessorerna Sten von Friesen och Torsten 
Gustafson i egenskap av ledamöter i organisationskommittén 
för LTH försökte bryta mot gamla traditioner, men förgäves: 
LTH blev för mycket en kopia av KTH på 1930-talet, trots 
de helt annorlunda förutsättningarna. Försök till väsentliga 
modifieringar har mötts med misstro och banala klyschor om 
otillräckliga resurser och höga krav. Tilläggas bör att somliga 
institutioner, trots knappa resurser och mindre goda organisa-
toriska förutsättningar, lyckats få fram attraktiv utbildning 
med god balans mellan generella teorier om naturen och tek-
niska problem med konkret anknytning till näringslivet.”627 
Problemet låg således, enligt Bjerninger, snarare i sedan 

länge etablerade mönster och bristande vilja från utbildningsan-
svariga än hos studenterna själva eller i andra sektorer av utbild-
ningssystemet. 

Ett objektivt faktum – bortom frågan om gymnasiets eller 
högskolans ansvar och bortom synen på undervisningsformer – 
som påverkade studieresultat och genomströmning var det sedan 
decennier välkända förhållandet att civilingenjörsutbildningarna 
förändrats genom addition utan subtraktion. Alltsedan 1877, i 
samband med Tekniska institutets statusförändring till Kungl. 
tekniska högskolan, hade den nominella studietiden för civilin-
genjörsutbildningen varit fyra år. Redan i början på 1900-talet 

 
626 Lunds Universitet Meddelar nr. 1, 1987 
627 Lunds Universitet Meddelar nr. 4, 1987. Sigfrid Bjerninger, prof. Transport-
teknik LTH 1970-83, dekanus tekniska fakulteten 1972-75 
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hade, som diskuterats i tidigare kapitel, klagomål framförts på 
”ämnesträngsel” och ”mångläseri” där ständigt nya ämnen adde-
rades till utbildningsplanerna utan att något drogs ifrån. Åren 
fram till mitten på 1980-talet hade inte minst utvecklingen av 
datatekniken – med tillkomsten 1980 av en institution för data-
teknik och 1982 även ett sjunde civilingenjörsprogram vid LTH 
med denna inriktning – gjort ämnet till ett nödvändigt inslag på 
alla utbildningslinjer och ökat ämnesträngseln ytterligare. Under 
lång tid hade därför den fyraåriga utbildningen kommit att fram-
stå som dåligt anpassad till det allt mer omfattande lärostoffet 
och till faktisk studietid. Vid UHÄ kunde man konstatera: 

”Denna volymökning har [...] mötts genom olika typer 
av åtgärder inom högskolan. Således är dagens civilingenjörs-
utbildning troligen mer specialiserad än gårdagens. Framväx-
ten av en rad nya linjer kan vara ett tecken härpå. Samtidigt 
har sannolikt kursomfånget i ett antal enskilda ämnen succes-
sivt fått reduceras bl a i naturvetenskapliga och grundläggan-
de ämnen. Trots dessa åtgärder – medvetna eller omedvetna – 
måste vi konstatera att utbildningen vid de tekniska högsko-
lorna under de senaste 20-25 åren blivit svårare för de stude-
rande att klara av inom den nominella studietiden.”628 
Studierådet vid LTH (inom TLTH) hade påpekat den oba-

lans som med tiden uppstått, något som linjenämnden vid ma-
skinsektionen instämde i: ”När utbildningen fastställdes till 160 
p var man tvungen att sätta genomgående låga poäng på kurserna 
för att dessa skulle rymmas inom poängkravet. Innehållet i kur-
serna har sedan successivt utökats utan motsvarande höjning av 
poängen.”629 Både studiesocialt och -ekonomiskt innebar detta 
problem för teknologstudenterna. När därför en omklassifice-
ring, inte utökning nota bene, av civilingenjörslinjerna kom till 
stånd var det viktigt att markera att detta inte fick innebära att 
nya ämnen pressades in i utbildningsplanerna. Förändringen 
skulle vara en justering efter faktiska omständigheter och anpassa 
studiemedelsberättigad studietid till genomströmning och medi-

 
628 UHÄ (1984:12:6), en utredning med betydande LTH-anknytning. Skotte 
Mårtensson ordf. och Lars Olof Nilsson sekr. 
629 1983-11-08 LNM. Protokoll [1983-1984. A5:20] Adm. enh., M-huset, 
LTH, LU 
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antid i utbildning. Resultatet blev att civilingenjörs- och arki-
tektutbildningarna från 1986 omklassificerades från 160 till 180 
poäng.630 

 
Reformer vid LTH 
Med behovet att reformera civilingenjörsutbildningarna för att 
bredda och öka rekryteringen följde – mer eller mindre direkt 
formulerat – att man måste förhålla sig till historiskt etablerade 
mönster för att forma en ingenjör. Undervisningsformer och 
utbildningsinnehåll behövde förändras och vid LTH:s sektioner 
togs under 1980-talet flera initiativ som successivt breddade 
repertoaren av lösningar på rekrytering, genomströmning och 
övriga innehållsliga och strukturella problem. 

Arkitektursektionerna vid de tekniska högskolorna kunde i 
det sammanhanget ofta tjäna som diskussionsexempel. Att arki-
tektur används som referens i detta sammanhang beror sannolikt 
på att det varit det exempel som varit närmast tillhands i den 
omedelbara miljön. I vidare sammanhang vore det lika befogat 
att tala om en generell anpassning och breddning av pedagogisk 
repertoar. 

Undervisnings- och examinationsformer var mer projektori-
enterade, vilket upplevdes ge studenterna större frihet att utveck-
la sig själva i relation till lärostoffet.631 I mycket hade detta sin 
bakgrund i själva arkitekturämnets karaktär, men också dess hi-
storia. Att organisera arkitekturutbildning inom tekniska högsko-
lor har inte varit norm i jämförbara länder. Inflödet av idéer 
kring form och innehåll har därför kommit från delvis andra 
källor än den polytekniska traditionen med den specifika syn på 
sekvensen av utbildningsmoment respektive undervisningsformer 
som där finns nedlagd. När utbildningsgången inom arkitektur-
ämnet ändrades under 1960-talet skedde det med internationella 
exempel för ögonen, vilket bl.a. innebar en rörelse bort från den 
”färdigprogrammerade undervisningen” mot mer projektoriente-

 
630 1984-06-07 UHÄ. UF1. PBT:s protokoll och föredragningslistor [F3AA:1] 
RA. Protokoll 5/84 
631 1980-10-21 LNA. Protokoll [1980. A9:6] Arkiv, A-huset, LTH, LU; 1984-
11-07 SSA. Protokoll [1984. A1:22] Arkiv, A-huset, LTH, LU 
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rade och, som det uppfattades, pedagogiskt lämpligare former.632 
En pedagogisk reform som vid A-sektionen hade inletts 1976/77 
hade också givit positiva resultat. Arkitekturutbildningen hade 
högst examinationsgrad av de tekniska linjerna, vilket utbild-
ningsansvariga vid sektionen menade kunde tillskrivas arbets-
formerna inom sektionen.633 

Väg- och vattenbyggnads- och arkitekturutbildningarna har, 
tack vare en hög andel gemensamma ämnen, haft täta organisato-
riska band med varandra, vilket i detta sammanhang kan ha bi-
dragit till att idéer och intryck kunde förmedlas mellan område-
na. Linjenämnden vid väg- och vattenbyggnadssektionen tog 
1980 initiativ till en diskussion kring hur man skulle kunna 
förändra V-linjen och sonderade för det syftet vilka idéer som de 
studerande ville bidra med. De råd som dessa levererade kan i 
mycket härledas till vad som hade etablerats under ett par decen-
nier inom arkitektur. En bättre förankring av de teoretiska äm-
nena genom en inledande översikt efterlystes. De tyngande ten-
tamensperioderna önskades ersatta med småtentamina och del-
redovisningar, något som studierådet vid V-linjen menade skulle 
”befrämja kontinuerligt läsande hos eleverna och därmed bättre 
kunskaper”.634 

När man vid LTH under 1970- och 80-talet utredde möj-
ligheterna att modifiera utbildningslinjerna innebar det att man 
gradvis, men inte nödvändigtvis med explicita referenser, tog 
intryck av en pedagogik och en syn på studenterna som redan 
tidigare vunnit terräng inom just arkitekturämnet. 

 
Från den gemensamma förvaltningsnämnden (FÖN I) för tek-
niska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna togs 1978 
initiativ till en genomgripande diskussion av CI-utbildningarnas 
uppläggning, tematiskt anslutande till de frågor som utbild-
ningsansvariga ventilerat vid det gemensamma mötet i Rättvik 

 
632 UHÄ (1983:7:71ff ) 
633 Enligt Dan Gaffner, prodekanus LTH-A: 1984-11-13 SLNTH. Protokoll 
[A2:1, 2] Arkiv, Kansli LTH, LU 
634 1980-12-08 LNV. Protokoll [A5:7. Sekt f Väg- och vattenbyggn. Linje-
nämndens protokoll 1980-1981] Arkiv, V-huset, LTH, LU 
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ett år tidigare. Inge Brinck, vid tidpunkten ordförande i FÖN I 
men med mångårig erfarenhet av utbildningsplanering vid sek-
tionerna för teknisk fysik respektive elektroteknik, gav i en PM 
en utförlig karakteristik av de frågor som samtliga linjeansvariga 
vid LTH behövde engageras i. 

”Utbildningen vid LTH har sedan ett antal år fortlö-
pande förändrats. [...] [N]ågon förutsättningslös och genom-
gripande granskning av utbildningen har i stort sett knappast 
skett under senare år. Jag vill här försöka peka på ett antal 
skäl som talar för att det nu är dags att göra en sådan funda-
mental översyn. Eftersom mina synpunkter i stor utsträck-
ning kommer att vara av den arten att de handlar om högsko-
lans profil berör de samtliga utbildningslinjer för civilingenjö-
rer. 

Uppläggningen av studierna vid LTH kan i hög grad ka-
rakteriseras av den schemamässiga indelningen av läsåret i 
fyra läsperioder och förläggningen av de sju (!) tentamenspe-
rioderna. Allmänt sett får våra ingenjörer studera små speciel-
la avsnitt av olika ämnesområden under sju veckor – endast 
ett fåtal kurser sträcker sig över två läsperioder – och därefter 
tentera respektive kurs. Hela denna uppläggning bör enligt 
min mening i grunden ifrågasättas ur såväl utbildningspoli-
tisk som organisatorisk synpunkt. Utbildningspolitiskt är ris-
ken med det nuvarande systemet, att teknologen aldrig upp-
lever de olika kurserna som en organisk och integrerad kun-
skapsmassa, som i sin helhet måste behärskas för att i prakti-
ken förekommande problem skall kunna angripas. Detta är 
kanske särskilt tydligt från min utgångspunkt inom ämnet 
matematik men torde ha giltighet inom alla områden. [...] 
[M]atematiken är till den grad uppstyckad i småbitar att tek-
nologen inte ens behöver utnyttja matematiska kunskaper i 
en kurs när han studerar en annan. Vi har alltså råkat i situa-
tionen där kontinuiteten och de inre sammanhangen inte ens 
sätts på prov inom samma ämne. [...] 

De förändringar, som alltså enligt min mening borde ef-
tersträvas, skulle gå i riktning mot större sammanhängande 
kurser och därmed färre tentamina, större betoning av grund-
läggande tekniska vetenskaper och mindre utbud av speciali-
serade fortsättningskurser. Jag är medveten om att speciellt 
det sista är mäkta impopulärt bland många av mina kolleger, 
eftersom just fortsättningskurserna betraktas som mycket 
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mera inspirerande. [...] Men om man vore överens om att ut-
bildningens syfte bättre tillgodoses genom större och mera 
enhetliga baskurser, så bör vi medverka i en sådan utveckling. 
[...] 
Brincks syfte var att få till stånd en bred diskussion mellan 

och inom de sektioner som levererade civilingenjörsutbildningar, 
arkitektursektionen således undantagen. Då ämnet var ”avgöran-
de för högskolans hela ansikte” och många måste göra sin stäm-
ma hörd skulle inlägget blott uppfattas som inledningen till en 
process.635 Att det var trögrörlig materia förutsatte Brinck och i 
det skulle han bli sannspådd. Ett knappt decennium senare, 
1987, och som nyligen avgången dekanus för tekniska fakulteten, 
kunde han med oförminskad angelägenhetsgrad återkomma till 
samma frågor.636 Problembeskrivningen stod sig. Samtidigt fanns 
det ljuspunkter i vad som kan framstå som en klagokatalog. Vid 
både maskinteknik och väg- och vattenbyggnad kunde man 1988 
konstatera att examinationen ökade och att betygen var på väg 
upp.637 

 
I den stramt reglerade utbildningsgång som varje utbildningslinje 
representerade var frågorna flera: Vilka ämnen borde ingå? Vil-
ken latitud kunde studenterna ges att själva kombinera ämnen? 
Vilka icke-tekniska ämnen kunde medges i en civilingenjörsexa-
men? Skillnaderna visade sig både mellan de tekniska högskolor-
na och mellan dess sektioner. Traditionellt hade de s.k. VAL-
linjerna ett större inslag av humaniora.638 Studenterna vid KTH 
hade större inslag av humaniora och samhällsvetenskap i sina 

 
635 1978-05-23 LNEF. Protokoll [A5:3] Kansli E-huset, LTH, LU; 1978-05-24 
LNV. Protokoll [A5:2. Sekt f Väg- och vattenbyggn. Linjenämndens protokoll 
1977-1978] Arkiv, V-huset, LTH, LU. Inge Brinck, univ. lektor Matematik 
LTH 1962-96, ordf. Förvaltningsnämnd I 1977-1984, dekanus tekniska fakul-
teten 1983-87 
636 1987-10-07 LNEFD. Protokoll [A5:28] Kansli E-huset, LTH, LU 
637 1988-10-25 LNM. Protokoll [LNM 1988/89, Ht-88] Adm. enh., M-huset, 
LTH, LU; 1988-12-15 SSV. Protokoll [Sektionsstyrelsen 1988/89] Arkiv, V-
huset, LTH, LU (8/88) 
638 VAL-linjerna: Väg- och vattenbyggnad, Arkitektur, Lantmäteriteknik (ej 
representerad vid LTH förrän 1992) 
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utbildningar än LTH-teknologerna, trots att dessa formellt stu-
derade vid Lunds universitet, och i Luleå hade man en hög profil 
på samhällsvetenskap.639 

”LTH är en del av Lunds universitet. Ett viktigt skäl till 
detta är att studerande lättare ska kunna utnyttja hela univer-
sitetets resurser. Varken studenter eller utbildningsplanering 
tycks emellertid ha försökt tillvarata samhällsvetenskaplig och 
humanistisk kompetens för att få teknikens samhällsanknyt-
ning bättre belyst”, 
konstaterades i en utredning om humaniora och teknik där 

det också beklagades att utbildningsplaneringen vid LTH mot-
verkade ”ett teknik-samhälle-reflekterande studiesätt”. Utred-
ningen uppmärksammade skillnaderna mellan civilingenjörsut-
bildningarna där i synnerhet V-, men också M- och K-linjerna 
hade en relativt sett högre andel samhällsvetenskapliga inslag.640 

Studenterna vid LTH:s M-sektion visade stort intresse för 
bland annat samhällsvetenskapliga ämnen, något som ledde till 
att den obligatoriska delen inom M-linjen successivt kunde 
minska. Motsvarande diskussion och utveckling ägde rum vid 
andra linjer i mitten på 80-talet.641 Under hela 1980-talet pågick 
vid M-sektionen ett arbete kring hur man skulle kunna tillgodose 
studenternas önskemål om ökad valfrihet och förbättrade kom-
binationsmöjligheter. 1981 tillsattes flera utbildningsgrupper 
som skulle förankra diskussionen om den framtida uppläggning-
en av maskinteknikutbildningen ute i organisationen. Efter ett 
läsårs arbete blickade man tillbaka på ambition versus utfall och 
Robert Bjärnemo kunde då konstatera något av hur motstånd 
formerades: 

”Betraktar vi utbildningsplanen med utgångspunkt från 
de ambitioner LNM ursprungligen deklarerade, finner vi re-
sultatet mer än nedslående. Endast ett ämne, Maskinkon-
struktion, har fått skära ned sitt kursutbud [...]. Övriga kurser 
ligger i stort kvar stort kvar enligt nu gällande utbildnings-

 
639 UHÄ (1983:13:185-188) 
640 UHÄ (1982:6:32f ) 
641 1978-03-13 LNM. Protokoll [1978. A5:2] Adm. enh., M-huset, LTH, LU; 
1983-01-27 LNM. Protokoll [1982-1983. A5:19] Adm. enh., M-huset, LTH, 
LU; 1984-03-30 LNEFD. Protokoll [A5:19] Kansli E-huset, LTH, LU 
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plan. Den absolut största besvikelsen med den beslutade ut-
bildningsplanen utgör bibehållandet av ‘grundkurserna’. Det 
är med beklagande man konstaterar den oförmåga till nytän-
kande som styr många M-institutioner; framförallt [p]å några 
av de tillämpade ämnena. Det är alltså hos dessa institutioner, 
inte hos LNM, som vi uppfattat [att] motståndet till nytän-
kande i utbildningsplanen emanerar. Vi förstår därför att 
LNM i denna besvärliga situation delvis tvingats kapitulera 
för att bibehålla någon form av ‘enighet’ inom sektionen.”642 
Ett resultat av processen var att sektionen från läsåret 

1989/90 införde s.k. kurskedjor, där studenterna i ett antal 
grundläggande inriktningar inom utbildningslinjen fick möjlig-
het att sätta samman kurser med en teknik som också uppmunt-
rade till viss bredd i utbildningen. Med den tekniken gick man 
inte bara studenterna tillmötes utan gjorde det också lättare att 
planera den egna verksamheten, vilket potentiellt kunde vara en 
ingång till att bryta det motstånd som under resans gång visat sig 
ute i organisationen.643 

 
Teknologkåren kunde med beklagande konstatera att viljan att 
uppmuntra till studier utanför teknisk fakultet var skiftande 
mellan sektionerna eller utbildningslinjerna, liksom vilket värde 
poäng på annan fakultet skulle omräknas till vid infogande i CI-
examen. Att universitetspoäng värderades efter andra normer än 
tekniska högskolans var etablerad praxis. Summan av studenter-
nas genomgång av fakultetsområdets utbildningar visade att 
teknisk fysik, elektroteknik och datateknik var mest njugga i 
tillgodoräknande av poäng från icke-tekniska ämnen och det 
kunde konstateras att ”[d]et är inte alla nämnder som uppmunt-
rar oss att kliva utanför ramarna och läsa annorlunda kurser.”644 
Samma uppfattning uttryckte samtliga studeranderepresentanter 
i linjenämnden för elektroteknik, teknisk fysik och datateknik i 

 
642 Robert Bjärnemo ang ny utbildningsplan för maskintekniklinjen: 1982-06-
04 LNM. Protokoll [1981-1982. A5:16] Adm. enh., M-huset, LTH, LU. 
643 1989-09-26 LNM. Protokoll [LNM 1989/90, Ht-89] Adm. enh., M-huset, 
LTH, LU 
644 Pålsjö Ängsblad, nr. 2, 1989 
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samband med ett avslag på en students ansökan om att få tillgo-
doräkna sig en humanistisk kurs i sin examen: 

”Vi anser det viktigt att våra civilingenjörer inte blir in-
skränkta teknokrater utan har en bred helhetssyn. Detta är 
givetvis svårt att åstadkomma, men vi anser att linjenämnden 
bör i vart fall uppmuntra sådana försök. [...] Vi anser att 5-10 
poäng, av 180, av ett icke-tekniskt ämne kan göra en civilin-
genjör klokare än 5-10 poäng av någon teknisk fortsättnings-
kurs. 

Det är också beklagligt att linjenämnd EFD ser negativt 
på bredare inslag i utbildningen. En liten jämförelse med 
andra linjenämnder på tekniska högskolan (V, K) visar att så 
icke är fallet där [...]. 

Likaså när universitetet i övrigt anser det viktigt med 
mer tvärvetenskapliga moment i utbildningen [...] tycker vi 
att det är beklagligt att linjenämnd EFD inte delar denna 
uppfattning.”645 
En majoritet teknologstudenter såg sig i detta klimat inte 

kunna lägga ned tid och arbete på andra fakulteters osäkert vär-
derade kurser och bl.a. utav den anledningen engagerade sig 
kåren i ökad utsträckning i att arrangera temadagar med s.k. 
perspektivvidgande inslag.646 Man sökte också sända en signal 
om studenternas intressen till vederbörande nivåer inom högsko-
lan genom att till årets lärare 1988 välja Rune Kullberg, som 
uppmärksammades just för att förespråka mer av perspektiv-
vidgande inslag i utbildningarna.647 

 
Det faktum att samma frågor återkommer med decenniers eller 
längre intervall må eventuellt uppfattas som en dom över nämn-

 
645 1988-09-07 LNEFD. Protokoll [A5:32] Kansli E-huset, LTH, LU; Även 
reaktion 1983 från MNF med uppmaning att utbildningsansvariga vid LTH 
borde vara tydligare och i kurskataloger klargöra att det faktiskt förelåg möjlig-
het för studenter att göra examensarbeten över fakultetsgränser. Ärendet utan 
åtgärd från linjenämnd EFD: 1983-10-28 LNEFD. Protokoll [A5:17] Kansli 
E-huset, LTH, LU 
646 Litet Ordo, nr. 9, 1989-04-19 
647 Pålsjö Ängsblad, nr. 2, 1988. Rune Kullberg, univ. lektor LTH, i olika om-
gångar ordf. i utbildningsnämnder för Elektroteknik, Teknisk fysik och Data-
teknik. 
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ders, institutioners och fakulteters arbete. Det räcker dock inte 
att bedöma reformintensitet, eller avsaknad därav, utifrån den 
enskilda tekniska högskolan. Samordning inom ett nationellt 
system bidrog också till motstånd och tidsutdräkt. Det som ut-
ifrån det hittills sagda kan uppfattas som en svaghet kan från ett 
annat perspektiv i själva verket vara en styrka. I en utredning 
inom UHÄ konstaterades: 

”En faktor som i betydande grad har bidragit till den 
förhållandevis enhetliga utvecklingen av den svenska civilin-
genjörs- och arkitektutbildningen är den samsyn och det 
samarbete som rått mellan de svenska tekniska utbildningsan-
stalterna. Det svenska högskolesystemet har visserligen varit 
präglat av central styrning och uniformitet under hela efter-
krigstiden men sannolikt har de mera informella nätverk och 
kontaktvägar som utvecklats mellan högskolorna haft en av-
görande betydelse för att utbildningen i så hög grad som skett 
utvecklats inom ramen för ett enhetligt tänkande vad gäller 
faktiska utbildningsmål och kvalitetskrav men också vad gäll-
er utbildningsstruktur och organisation. [...] På detta sätt har 
det utvecklats ett utbildningssystem som är välkänt och eta-
blerat både inom högskolorna, inom näringslivet och bland 
de studerande.”648 
Det var en synpunkt som i liknande termer i åtskilliga sam-

manhang framfördes av näringsliv, men som, oavsett var under-
liggande mekanismer kunde lokaliseras, stämde allt sämre med 
studenternas preferenser och värderingsskiften i samhället. 

 
Ingenjörsidentitetens gränser 
Utrymmet har här huvudsakligen ägnats civilingenjörsutbild-
ningarna, för att spåra en långsiktig utveckling av någon ”tekno-
log-” eller ”ingenjörsidentitet”. Av betydelse för denna självupp-
fattning var dock även varit de tekniska högskolornas breddade 
utbildningsuppdrag, där kortare och mer yrkesinriktade utbild-
ningar med regional-, arbetsmarknads- och näringspolitiska mo-
tiv fördes in under de tekniska högskolornas ansvar. Bland övriga 
motiv, av mer direkt intresse för utbildningsansvariga vid de 
tekniska högskolorna, förekom att de kortare tekniska utbild-

 
648 UHÄ (1991:21:4f ) 
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ningarna i någon utsträckning skulle kunna fungera som rekryte-
ringsbas till civilingenjörsutbildningarna. 

De nya utbildningarna och dess studenter innebar knappast 
någon direkt förändring för LTH-teknologerna – flera av utbild-
ningarna genomfördes på annan ort. Trots det visade det sig att 
teknologerna i flera sammanhang kände sig manade att göra 
markeringar mot de nya studenterna. Det kunde t.ex. gälla orga-
nisationsformer: När driftingenjörsstudenterna 1982 sökte med-
lemskap i TLTH, avvisade dess fullmäktige detta och menade att 
någon form av samarbete istället kunde diskuteras.649 

Ett annat sammanhang där frågan väcktes var av mer sym-
boliskt slag, men för den skull inte mindre djupt känt. Vi har 
tidigare sett hur LTH-teknologerna i början på 1960-talet – med 
vissa modifikationer – anammade och gjorde till sina en del av 
KTH- och Chalmersstudenternas symboler. Studenterna vid de 
kortare tekniska utbildningarna som de tekniska högskolorna 
började med på 1980-talet, sökte markera sin närvaro vid de 
tekniska högskolorna genom att i sin tur genomföra något lik-
nande. 

Efter det att drift- respektive brandingenjörsstudenterna vid 
LTH hade börjat använda sig av den traditionella teknologmös-
san inkom en motion till TLTH-fullmäktige 1987 i ärendet: 

”I TLTH:s stadgar [...] står uttryckligen att den lunden-
siska teknologmössan endast får bäras av personer antagna till 
civilingenjörs- eller arkitektutbildning vid LTH. Därför ser vi 
det som högst väsentligt, i synnerhet i dessa tider av projekt 
typ ‘instant-civilingenjör’ i Umeå, att fullmäktige reagerar å 
det kraftigaste mot ytterligare uppluckring av begreppen tek-
nolog respektive civilingenjör [...].”650 
Fullmäktige beslutade efter en tämligen jämn omröstning att 

göra ett ”skarpt” uttalande mot stadgebrottet. Senare samma år 
fick driftingenjörerna visserligen rätt att bära mössa, men det 
skulle vara en ”med klara distinktioner från teknologmössan”.651 

 
649 1982-11-30 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1982] Arkiv, TLTH 
650 1987-04-08 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1987] Arkiv, TLTH 
651 1987-11-25 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Sty. 1987] Arkiv, TLTH; 
Ssk driftteknikermössa 1988-04-13 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1988] 
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Problemen och markeringarna höll dock i sig i flera år. Ren 
mobbning av ”brandarna” rapporterades, namninsamlingar 
genomfördes bland teknologerna på elektroteknik mot brandin-
genjörernas rätt att bära mössan och på ett fullmäktigesamman-
träde hade det framförts påståenden om att de skämde ut LTH.652 
Samtidigt var inte dessa puerila tvister om huvudbonader djupa-
re förankrade än att andra teknologer kunde mana till avskaffan-
de av teknologmössan helt och hållet för att tvätta bort den 
”drängiga teknologstämpeln” som denna var förknippad med. 
Inlägget stod inte oemotsagt!653 

Andra uttryck för att teknologerna hade svårt att acceptera 
de nya studerandekategorierna visade sig i styrelsen för Väg- och 
vattenbyggnadssektionen när denna hade att ta ställning till det 
eventuella införandet av s.k. ingenjörsutbildning på mellannivå. 
Teknologrepresentanterna i styrelsen hade invändningar och 
menade att utbildningen inte var högskolemässig och därmed 
skulle komma att sänka anseendet på högskolans ordinarie ut-
bildningar.654 TLTH:s fullmäktige stod med ”mellaningenjörer-
na” inför motsvarande ”problem” som med driftingenjörerna 
några år tidigare, nämligen om det var möjligt att välkomna dem 
i kåren. Det var det inte och en ny kår fick därför grundas för de 
kortare ingenjörsutbildningarna.655 

Att frågan upplevdes som problematisk, men från andra ut-
gångspunkter, visade sig även i UHÄ:s hantering då man upp-
manade högskolorna att sluta med namnskicket ”mellaningen-
jör” till förmån för ”ingenjör”, eftersom det förra uttrycket hade 
en viss negativ klang.656 För att fullfölja tematiken några år fram 

 
Arkiv, TLTH. Motsvarande diskussioner avseende civilingenjörsring: 1990-03-
26 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Styrelsen. 1990] Arkiv, TLTH 
652 Litet Ordo, nr. 14, 1992-05-20. 1996 fick brandingenjörerna rätt att bära 
teknologmössa, Litet Ordo, nr. 19, 1996-02-13 
653 Litet Ordo, nr. 6, 1988-02-24 
654 1988-05-17 SSV. Protokoll [Sektionsstyrelsen 1987/88] Arkiv, V-huset, 
LTH, LU (4/88) 
655 1989-02-22 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1989] Arkiv, TLTH; 1990-
03-28 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1990] Arkiv, TLTH 
656 1987-11-13 UHÄ. UF1. PBT:s protokoll och föredragningslistor [F3AA:1] 
RA. Protokoll 6/87 
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i tiden kan man t.ex. konstatera att 1997 förekom inga som helst 
diskussioner när studenter från en teknisk utbildning i Helsing-
borg under LTH:s ansvar ansökte om medlemskap i kåren. Detta 
trots att dessa utbildningar var mindre kvalificerade, objektivt 
sett i termer av utbildningens längd, än brandingenjörsutbild-
ningen. Att attityder hade förändrats är klart, en annan fråga kan 
vara om synen på tekniska utbildningar, på ingenjörs- och civil-
ingenjörsutbildningar, hade relativiserats dithän att det inte läng-
re fanns så mycket att markera kring. 

Teknologstudenternas – enskilt eller genom valda represen-
tanter i TLTH – ofta starkt formulerade ambition att hävda en 
civilingenjörsidentitet kan vid hastig anblick, och i synnerhet om 
blicken fastnar på vissa uttryck, tas för utslag av sedvanligt tekno-
logkynne och kanske åstadkomma någon ryckning i mungipor-
na. Frågan engagerade emellertid fullmäktige och styrelser under 
åtskilliga år. Statusfrågan för LTH var under samma period på 
agendan och frågan om vad som var en ”teknolog”, en ”civilin-
genjör” eller en ”ingenjör” kan sättas i sammanhang både med 
denna diskussion och en betydligt långvarigare, flerdecennielång 
kamp om definitioner. Med de tekniska högskolornas breddade 
uppdrag, inom ramen för ett generellt relativiserande och nivelle-
rande utbildningssystem, var det närmast givet att diskussioner 
skulle uppkomma. ”Vad ligger i ett namn?” kan man fråga sig. 
Svaret, när det kommer till ”ingenjör”, stod att finna i de djupt 
rotade traditioner som LTH-teknologerna länge anslutit till, men 
som i slutet på 1980-talet framstod som alltmer daterade. 

 
Samverkan med förhinder 

 
Högskolereformen 1977 och utvecklingen därefter ledde till att 
ansvar för koordinering mellan utbildningssektorer överfördes 
till lägre nivåer, till de nyinrättade regionstyrelserna och till en-
skilda lärosäten. Förvaltningsideologi och ekonomisk realitet 
samverkade till en rörelse bort från den dirigism och centralism 
som kännetecknat LTH:s uppbyggnadsfas. Ekonomisk utveck-
ling och statsfinansiellt läge framstod som allvarligt just åren 
kring 1977 och nya utredningar rörande utbildningssystemet 
initierades detta år av utbildningsministern, Lena Hjelm-Wallén. 
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Dessa pekade hän mot fortsatt överföring av ansvar till lärosätena 
med åtföljande krav på effektivisering och – som det var tänkt – 
ökat utrymme för strategisk utveckling av den lokala organisa-
tionen. Samtidigt måste man ställa sig frågan hur väl rustade 
universiteten egentligen var för att på kort tid, i trängt ekono-
miskt läge, leva upp till ytterligare krav. I inledningen till detta 
kapitel skisserades som en bakgrund, den deklarativa nivån i 
utbildningsreformer och hur det principiella anslaget i dessa 
kvalificerades av praktiken. Här är inte platsen att rekapitulera, 
utan att närma sig frågan hur dessa signaler absorberades i hög-
skolesystemet, hur de togs emot vid Lunds tekniska högskola, 
speciellt med avseende på vilken organisatorisk status LTH skulle 
ha i utbildningssystemet. När nu utvecklingen i högskolesyste-
met generellt – med alla nyanser och reservationer – såg ut att gå 
mot ökad decentralisering väcktes på nytt frågan om den teknis-
ka fakultetens ställning inom Lunds universitet. 

 
Högskolereformen och utvecklingen under 1980-talet innebar 
bl.a. att samråds- och beslutsformer på alla nivåer i systemet 
reformerades för att ge innehåll åt decentraliseringsambitionen. 
Alltsedan slutet på 1960-talet hade inflytandet från externa in-
tressen ökat – fackföreningar, studentfack, allmänpolitik och 
näringsliv. Detta resulterade för de tekniska högskolornas del i en 
beslutssituation långt från den upplevda homogena intressege-
menskap inom vilken de tagit form. Nationell myndighet för 
högre utbildning var nu Universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ), tillkommen genom H77 som efterföljare till Universi-
tetskanslersämbetet. För att möjliggöra den bredare representa-
tion av samhällsintressen som H77 bl.a. syftade till, skapades 
inom UHÄ s.k. planeringsberedningar för varje utbildningssek-
tor. 

Planeringsberedningarna avsågs bli centrala för revision av 
utbildningsplaner och för den nationella avvägningen av sekto-
rernas dimensionering, återigen ett exempel på det komplexa 
spelet mellan ökat lokalt utrymme för strategisk utveckling re-
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spektive bevarat inflytande på central nivå.657 I sökandet efter ett 
systemperspektiv på LTH:s utveckling kommer bl.a. analyser och 
diskussioner i Planeringsberedning T (PbT) att användas som en 
replipunkt för att spåra generella villkor för de tekniska högsko-
lorna, den ram inom vilken LTH agerade och formades. Samti-
digt pekar diskussionerna vid Lunds universitet utåt mot den 
kontext i vilken forsknings- och utbildningspolitik formades, 
vilket kan formuleras t.ex. i termer av hur politisk styrning togs 
emot vid enskilda universitet och högskolor. 

Beredningarna skulle spegla en avvägning mellan olika in-
tressen – forskare, lärare, och samhällsintressen. De kan därtill 
uppfattas som en förlängning av den demokratiseringsprocess 
som det slutande 60-talets samrådsorgan på olika nivåer inledde. 
För att tillgodose ändamålet skulle planeringsberedningarna ha 
en bredare sammansättning än de tidigare fakultetsberedningarna 
inom UKÄ. Dock visade det sig snart efter tillkomsten att det 
brast i klarhet kring planeringsberedningarnas roll i systemet: 
Skulle de vara policyskapande, skulle de medverka i implemente-
ring eller skulle de blott fungera som kontaktorgan? Ett annat 
problem rörde vilken legitimitet de egentligen kunde utveckla 
inom systemet.658 Legitimitetsproblematiken kunde givetvis te 
sig olika tyngande beroende på vilken hållning man generellt 
intog till motiven för ett ökat inslag av externa intressen i univer-
sitetens förvaltnings- och beslutsprocess. 

Efter högskolereformen och tillkomsten av UHÄ sökte de 
nyinrättade planeringsberedningarna således sin roll i systemet. 
Under Planeringsberedningen för tekniska yrken (PbT) sorterade 
både de tekniska och matematisk-naturvetenskapliga fakulteter-
na. Detta breda mandat hade betydelse för hur PbT kunde ut-
veckla sin roll i systemet och allmänt även för hur koordinatio-
nen mellan fakultetsområdena gestaltade sig. Med linjenämnds-
organisationen och en generell breddning av högskolans kon-
taktytor mot samhällsintressen i vid mening enligt högskolere-
formen 1977, blev det inte minst planeringsberedningarnas upp-

 
657 Planeringsberedningarna av univetsitetskanslern inför H77 omnämnda som 
”UHÄ:s hjärta”. 1976-03-09 UKÄ. TeB. Protokoll [AI:2] RA. 
658 UHÄ (1978:19:4ff & 28ff ) 
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drag att fungera som kanal för just externa intressen, snarare än 
att till struktur och arbetssätt söka matcha högskolans inre orga-
nisation. Konstruktionen att föra in de tekniska respektive natur-
vetenskapliga fakulteterna under samma beredningsorganisation 
speglade således en prioritering som genomsyrade H77 och hela 
utbildningssystemet. Denna prioritering hade, som det skulle 
visa sig, bäring även på LTH:s ställning inom Lunds universi-
tet.659 

Linjen fullföljdes under 1980-talet och tänktes enligt propo-
sition 1983/84 kunna manifesteras i sammanslagna forsknings- 
och utbildningsnämnder för respektive sektorer, brett uppfattade 
i enlighet med den syn på teknik och naturvetenskap som hela 
utbildningsplaneringen gav prov på. Fördraganden menade, med 
indirekt bäring på ansvarsfördelning och organisation inom 
Lunds universitet, att: 

”[M]öjligheten att inrätta utbildnings- och forsknings-
nämnder skall kunna leda till betydande förenklingar inom 
sådan områden där verksamhets- och ansvarsområdena sam-
manfaller, t.ex. inom de tekniska högskolorna (motsvarande). 
Högskolestyrelserna kan här i vissa fall komma att ersätta tre 
nuvarande beslutsorgan, fakultets- eller sektionsnämnd, lin-
jenämnd och institutionsstyrelse med ett, utbildnings- och 
forskningsnämnd.”660 
Trots vad som sagts om den allmänna, planeringsideologiska 

riktningen i H77 fick, eller tog sig, PbT en viktig roll i att balan-
sera olika högskoleinterna och –externa intressen mot varandra. 
Man kan hävda att planeringsberedningarna karakteriserades av 
samma ambivalens och målkonflikter som reformer och arbets-
fördelning i högskolereformen generellt. Trots den generella ut-
vecklingen mot överföring av ansvar till den lokala organisatio-
nen var det fortsatt så att UHÄ, med beredningar och kommitté-
er, liksom tidigare UKÄ, utgjorde väsentliga fora för att samord-
na och balansera olika högskoleenheters utveckling, ekonomiskt, 
forskningsmässigt och med avseende på utbildningsprogrammen. 

 
659 Citat: 1977-04-09 UHÄ. UF1. PbT:s handlingar [F4:3] RA PbT 64/77; 
1978-12-06 UHÄ. UF1. PbT:s handlingar [F4:6] RA PbT 145-78; 1979-09-
13 UHÄ. UF1. PbT:s handlingar [F4:7] RA PbT 79-79; UHÄ (1978:19) 
660 Regeringsproposition (1983/84:52:11-16), citat: (1983/84:52:14) 
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Opinioner för fristående teknisk högskola 
Generell decentralisering i högskolesystemet pekade i en rikt-
ning. Samordning, resurshushållning och utbildningsideologi 
pekade i en annan. Vid Lunds universitet gjordes inför högskole-
reformen 1977 (H77) en utredning av hur man i organisationens 
olika delar ställde sig till en kommande storhögskola i regionen. 
Överlag bemöttes sonderingarna positivt, men med reservationer 
för att decentralisering skulle komma att behövas.661 Under 1976 
diskuterades och preciserades detaljerna kring hur nämnder och 
olika nivåer inom universitetet skulle organiseras. 

I linje med generell riktning i H77 bestämdes att de tekniska 
(TeknF) och matematisk-naturvetenskapliga (MNF) fakulteterna 
skulle samordnas under en gemensam förvaltningsnämnd (FÖN 
I) inom ramen för en storhögskola i Lund/Malmö-området. 
Detta kan uppfattas som inledning till flera följande års försök 
att bryta ut Lunds tekniska högskola ur universitetet. Teknolo-
gerna protesterade mot planerna på samordning inom en stor-
högskola i ett öppet brev till utbildningsministern, Jan-Erik Wik-
ström.662 Teknologstudenterna (TLTH) var kanske de som under 
1970-talet mest öppet ägnat frågan om LTH:s relation till uni-
versitetet någon uppmärksamhet och de var just vid denna tid 
starkt engagerade i att få bilda en egen kår. Under 1970-talet var 
diskussionen eller agerandet för självständighet begränsat från 
fakultetsledningens sida och studenternas arbete för egen kår 
upprätthöll på ett sätt kontinuitet i självständighetsdiskussionen, 
från 1960- till 1980-tal. Även fakultetsledningen, i början på 
1990-talet, såg parallellerna i fråga om drivkrafter och underlig-
gande resonemang mellan studenternas arbete för en egen kår 
och LTH:s förhållande till universitetet. 

Det dröjde inte länge efter tillkomsten av storhögskolan i 
Lund/Malmö och samordningen mellan LTH och MNF under 
gemensam förvaltningsnämnd, förrän kritiken infann sig. Den 

 
661 1976-03-18 Konsistoriet LU. Förvaltningens arkiv 1964-1977. Protokoll 
[1976. A1A:52-59] LUB 
662 Sydsvenska Dagbladet 1977-02-05. Öppet brev från TLTH:s ordförande 
Matts Larsson och ordf. i studierådet vid LTH, Jan Gullstrand. 
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allmänna diskussionen om H77:s effekter eller, för många be-
traktare, snarare uteblivna effekter har noterats tidigare. Ett par 
år efter högskolereformen gjordes en utvärdering – ”En decentra-
liserad högskola” – och det gav tillfälle till klarspråk, t.ex. från 
maskinsektionen vid LTH vilken, i linje med en argumentation 
som skulle återkomma under de följande åren, menade att de-
centralisering inte uppnåtts och att uppdelning borde prövas. En 
tillbakablick till de förhållanden som hade gällt under 1960-
talets första år gjorde att maskinsektionen t.o.m. menade att 
”samordningsbehov för de tekniska högskolorna [bäst skulle] 
tillfredsställas om Industridepartementet blev överordnad myn-
dighet utan några mellanliggande led”.663 

Fakultet och nämnder som kände frustrationen växa var i 
gott sällskap. Rader av utvärderingar och inlagor pekade i samma 
riktning, men varje organisation hade givetvis att förhålla sig till 
specifika förutsättningar. En utredning om högskoleindelningen 
gav tydligt stöd till LTH:s planer på att kasta loss från LU-
organisationen. Alldeles oavsett vilka politiska eller andra motiv 
som lett fram till en samlad organisation så menade utredningen 
att det visat sig svårt att i den faktiska verksamheten finna några 
positiva effekter, åtminstone på högskole- eller fakultetsnivå, 
möjligen på lägre nivåer. Med exempel på gemensamma projekt 
mellan institutioner vid LTH och medicinska fakulteten kom 
utredningen, liksom LTH-företrädare, till slutsatsen att samarbe-
te mellan discipliner och områden inte med någon nödvändighet 
hade med organisationsformen att göra, en linje som var identisk 
med den som LTH länge hävdat. 

Även om utredningen fokuserade på förhållandena i Stock-
holm och Lund/Malmö så gjordes den viktiga observationen att 
vad som bleve det slutliga avgörandet kunde komma att påverka 
indelningen även inom andra regioner och vid andra högskole-
enheter.664 Om således departement och ansvariga myndigheter 

 
663 1979-04-18 LNM. Protokoll [1978-1979. A5:4] Adm. enh., M-huset, 
LTH, LU 
664 UHÄ (1983:13). FÖN I:s beredning inför LU-styrelsens beslut beklagade i 
starka ordalag att UHÄ-utredningen inte hade tillåtits göra större intryck på 
LU-utredningen: ”Under våren 1983 framlades inom ramen för UHÄ:s utvär-
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önskade att fakulteter och högskolor skulle sitta stilla i båten, och 
inte medverka till prejudikat, då gällde det att hålla en stram linje 
i Lund gentemot alla försök att bryta upp existerande arrange-
mang. 

Lunds universitets nyvalde prorektor, Kjell Åke Modéer, fick 
i uppdrag att hösten 1983 utreda den fortsatta områdesindel-
ningen vid Lunds universitet. Modéers utredning förordade ett 
fortsatt sammanhållet universitet med bibehållande av gällande 
områdesindelning, men fick också i halvtid tilläggsdirektiv att 
särskilt granska hur den tekniska högskolan skulle kunna få ”en 
ökad självständighet och bättre identitet utan att de viktiga sam-
banden med matematisk-naturvetenskaplig fakultet raseras”. 
Således förelåg nu två utredningar, från UHÄ respektive rektors-
ämbetet vid Lunds universitet, som pekade i motsatta riktningar. 
Ledamöterna i universitetsstyrelsen var kraftigt oeniga huruvida 
materialet kunde ligga till grund för ett beslut och efter en jämn 
votering (nio mot sju) där det beslutades att gå vidare på vad som 
fanns tillgängligt, reserverade sig LTH-representanten Ove Pet-
tersson, liksom en studentkårsrepresentant, tillika teknolog. De 
gjorde så med hänvisning dels till brister som de uppfattade i 
beslutsunderlaget, dels till övrig genom åren framförd kritik i 
organisationsfrågor.665 

 
I diskussionen med universitetsledningen menade Förvaltnings-
nämnden för det tekniska och naturvetenskapliga området (FÖN 
I), liksom dess representant i universitetsstyrelsen, att det inte 
utretts tillräckligt hur det tekniska och naturvetenskapliga områ-

 
deringsprogram en rapport, som mycket entydigt beskrev det sammanhållna 
storuniversitetet som en olämplig organisation och som förordade en uppdel-
ning i självständiga, mindre högskolor, bland annat en, omfattande verksamhe-
ten inom de matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna. Just en 
dylik organisation var ett av de alternativ förvaltningsnämnden tidigare fört 
fram.” 1984-01-18 Förvaltningsnämnd I. Protokoll [A1:38] Kansli LTH, LU 
665 1983-09-22 Styrelsen för LU. Protokoll [1983. A2:39-44] Juridiska enhe-
ten, LU. Kjell Åke Modéer, prof. Rättshistoria Lunds universitet, pro-rektor LU 
1984-1989. Håkan Westling, prof. Klinisk fysiologi LU, rektor LU 1983-92 
och ordförande i universitetsstyrelsen under den här skildrade hanteringen av 
organisationsfrågan. 
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det skulle kunna få en större självständighet. Rektorsämbetet 
sökte – i för de närmaste årens diskussioner typiska formulering-
ar – övertyga om det sammanhållna universitetets fördelar: 

”I det fortsatta översynsarbetet skulle bl a tekniska hög-
skolans ställning särskilt uppmärksammas. Ökad självstän-
dighet och bättre identitet skulle eftersträvas samtidigt som de 
viktiga sambanden med den matematisk-naturvetenskapliga 
fakulteten skulle bevaras. Den nuvarande organisationen, där 
naturvetenskap och teknik samverkar inom en gemensam 
förvaltningsnämnd, har stora fördelar. [...] Rektorsämbetet 
har vid kontakter med företrädare för naturvetenskap och 
teknik funnit starkt gehör för detta synsätt. Rektorsämbetet 
har kommit till slutsatsen att de två områdena även i fortsätt-
ningen skall höra samman och under universitetsstyrelsen le-
das av en gemensam styrelse. Denna bör där det är möjligt få 
vidgade befogenheter i förhållande till nuvarande förvalt-
ningsnämnd I.”666 
I sitt yttrande godkände FÖN I fortsatt gemensamt tek-

niskt-naturvetenskapligt område, men med påpekandet att detta 
för att vara en långsiktig lösning krävde tillgång till en ”stark 
ledning med erforderliga resurser för ett självständigt ansvar och 
en egen identitet utåt”. Samtidigt framgick det av FÖN:s interna 
beredning att det fanns krafter som verkade för utbrytning av 
hela förvaltningsområdet till en egen högskola : 

”Under våren 1983 framlades inom ramen för UHÄ:s 
utvärderingsprogram en rapport, som mycket entydigt 
beskrev det sammanhållna storuniversitetet som en olämplig 
organisation och som förordade en uppdelning i självständi-
ga, mindre högskolor, bland annat en, omfattande verksam-
heten inom de matematisk-naturvetenskapliga och tekniska 
fakulteterna. Just en dylik organisation var ett av de alternativ 
förvaltningsnämnden tidigare fört fram.”667 
Detta var en riktning på diskussionen i vilken matematisk-

naturvetenskapliga fakulteten definitivt inte var intresserad att 

 
666 PM från RÄ-LU 1983-12-16. 1984-01-18 Förvaltningsnämnd I. Protokoll 
[A1:38] Kansli LTH, LU 
667 1984-01-18 Förvaltningsnämnd I. Protokoll [A1:38] Kansli LTH, LU. 
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röra sig, vilket markerades av dess representanter i nämnden.668 
Något perspektiv på hur frågan gestaltade sig utifrån MNF:s roll 
och erfarenhet kan man få om man noterar att MNF i slutet på 
1950-talet agerat för att stärka sin egen roll genom att på olika 
sätt medverka till att en teknisk högskola placerades i Lund. Den 
verksamheten hade nu tillkommit och vuxit till en volym som 
gjorde MNF till den mindre parten. Med de skiljaktiga discipli-
nära och organisatoriska perspektiv som respektive fakulteter 
representerade framstod det inte som attraktivt att gå in i en 
organisation som samtidigt var på väg att kasta loss från Lunds 
universitet. 

 
Teknologerna, som ofta hade gått i täten när det kom till att 
hävda vikten av en självständig högskola, anslöt till förvaltnings-
nämndens uppfattning och menade liksom denna att det borde 
finnas en ”gemensam förvaltningsnämnd för matematisk-natur-
vetenskaplig fakultet och teknisk fakultet. Stora fördelar kan 
uppnås genom att verksamheten inom de båda näraliggande 
fakulteterna samordnas.”669 

 
Lunds tekniska och naturvetenskapliga högskola 
I början på 1984 var universitetsstyrelsen på väg att skrida till 
avgörande. Ärendet gällde områdesindelningen generellt inom 
universitetet, och frågan om de tekniska och matematisk-
naturvetenskapliga fakulteterna var bara en del, även om den 
delen krävde särskild hantering och hade blivit närmast infekte-
rad. I remisshanteringen hade FÖN I efter vånda och uppenbar-

 
668 Det kan påpekas att Förvaltningsnämnd I (FÖN I) var sammansatt av leda-
möter från båda fakulteterna, den tekniska och den matematisk-
naturvetenskapliga. I åtskilliga utbyten mellan fakulteter, förvaltningsnämnd 
och universitetsledning upprepades mönstret att argumentation från 
TeknF/LTH, under skepsis eller motstånd från MNF, gjordes till FÖN I:s (i 
senare fas SLNTH:s) gentemot universitetsledningen. Mellan universitetsled-
ning och MNF rådde emellertid betydande samsyn i organisationsfrågor, med 
följdriktig konsekvens för slutliga avgöranden. Tolkning från respektive parters 
perspektiv ger sig själv. 
669 1984-01-17 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Sty. 1984] Arkiv, TLTH 
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ligen mycket diskussioner i kulisserna, ändå kommit fram till att 
en fortsatt inordning under gemensam styrelse var möjlig. 

I ”elfte timmen”, december 1983, gjordes trots detta ännu 
en markering av missnöje mot ärendets beredning inom universi-
tetsstyrelsen. Ett antal LTH-professorer inkom med en skrivelse 
där de menade att styrelsen hade hastat igenom frågan, inte gett 
tillräcklig tid för remissbehandling och att den, utan att ta ställ-
ning i frågan om en självständig teknisk högskola, borde ha ”va-
rit generös nog att tillåta åtminstone en utredning om hur en ny 
högskoleindelning skulle kunna te sig”. Tekniska fakultetsnämn-
den (TFN) hade, trots sådana opinioner tillstyrkt en fortsatt 
gemensam förvaltningsnämnd, vilket ställt mot namninsamling-
ens syfte och innehåll möjligen kan uppfattas så att opinionen 
inom LTH visade tecken på splittring, också bland dess främsta 
företrädare. TFN fortsatte ändå att markera mot universitetsled-
ningen och kvaliteten på beslutsunderlaget: 

”Tekniska fakultetsnämnden har inte längre tilltro till 
möjligheterna att i realiteten genomföra den organisation av 
‘federation av högskolor’, som förespeglades i prorektors ut-
redning. Nämnden fruktar, att ett fortsatt arbete längs dessa 
linjer skulle innebära utdragna diskussioner om varje enskild 
fråga och varje enskilt förslag till decentralisering av förvalt-
ningsresurser. Resultatet kunde bli en fortsatt organisations-
diskussion som aldrig upphör.” 
Universitetsstyrelsens beslut bekräftade det fortsatt sam-

manhållna storuniversitetet. Universitetet skulle bestå av åtta 
områden, vart och ett med sin förvaltningsnämnd, nu kallad 
”styrelse”. Det område som utgjordes av teknisk fakultet och 
matematisk-naturvetenskaplig fakultet skulle betecknas Lunds 
tekniska och naturvetenskapliga högskola (LNTH).670 

 
670 1984-02-09 Styrelsen för LU. Protokoll [1984. A2:45-49] Juridiska enhe-
ten, LU. Blockcitat, skrivelse TFN 1984-02-08. 
Förkortningen ”LNTH” otymplig – och av LTH-företrädare givetvis uppfattad 
så – inte bara p.g.a. avvikelse från tre-bokstavs-formen (jfr. ”KTH” & ”CTH”) 
och lansering av ytterligare en förkortning utan också för att den innebar att 
man i förkortningen vände på bokstäverna i förhållande till uttolkningen. 
Även inom LTH-organisationen torde namninsamlingen uppfattats som, åtmin-
stone potentiellt, en fråga om frikoppling av LTH från LU och inte bara om 
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Bertram Broberg fakultetsdekanus i mitten på 1960-talet 
och en över ett par decennier återkommande röst när frågan om 
LTH:s organisation var på dagordningen, menade i en tillbaka-
blick ett par år senare med ironisk touche att skapandet av 
LNTH gjorde LTH till ”en högskola inom en högskola inom ett 
universitet”, vilket knappast underlättade dess arbete och profile-
ring.671 Det var av allt att döma en spridd uppfattning vid LTH 
att manipulationer med namn eller kosmetiska förändringar av 
organisationen inte kunde dölja frustration och irritation. 

 
Teknologstudenterna, kanske mer drivna än LTH:s lärare i att 
bedriva opinionsarbete, tog några månader senare sitt ansvar för 
att hålla liv i frågan, genom att organisera kampanj för en själv-
ständig teknisk-naturvetenskaplig högskola.672 Det kan därvid 
påpekas att frågan om LTH:s självständighet genom såväl FÖN:s 
som TLTH:s utspel nu tydligt utvidgats till att bli en fråga om 
att göra hela förvaltningsområde I till egen högskola – eller åt-
minstone att anträda en väg som kunde ha detta slutmål. Det är 
ingen tvekan om att de drivkrafter inom TeknF/LTH som ville 
föra förvaltningsområdet i denna riktning hade mycket svag, för 
att inte säga obefintlig, förankring i MNF och universitetsled-
ning. 

Kontroverserna kring hanteringen i universitetsstyrelsen 
1983-84 gav en föraning om att organisationsfrågorna svårligen 
kunde läggas till ro. Två år efter beslutet att skapa det nya områ-
det LNTH menade dess styrelse kritiskt att få av de åtgärder som 
förutsatts hade genomförts, och efterlyste följaktligen nya initia-
tiv. 673  För matematisk-naturvetenskapliga fakulteten och dess 
dekanus, Bengt E. Y. Svensson, blev organisationsdiskussionens 
eviga återkomst en belastning på den nya organisationen, 

 
formerna för beredning. På det exemplar av skrivelsen som hade undertecknats 
av arkitektursektionens professorer hade tillfogats: ”Vi stöder åtminstone en 
utredning av frågan.” 
671 Broberg (1987:136) 
672 1984-06-07 TLTH:s fullmäktige. Per Capsulam-beslut [FM 1984] Arkiv, 
TLTH 
673 1985-11-07 SLNTH. Protokoll [A2:1, 2] Arkiv, Kansli LTH, LU 
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LNTH, som enligt honom inte fick arbetsro och utrymme för 
konsolidering. I en reservation till beslutet att så snart väcka 
frågan igen kritiserade han i mycket skarpa ordalag sina kollegor 
i styrelsen för LNTH och tekniska fakulteten: 

”Det har anförts att ett väl fungerande kansli TN är en 
nödvändig förutsättning för att frågan om ett från LU fristå-
ende LTH skall kunna avföras från diskussionen. Jag tillåter 
mig tvivla på att kansli TN någonsin kan bli så väl fungeran-
de att självständighetssträvandena från företrädare för LTH 
kommer att kunna upphöra. [...] 

Jag gick in i arbetet som dekanus för MNF och i den 
‘nya’ samverkan med TeknF i förhoppningen om ett för hela 
området fruktbärande samarbete. Mina förväntningar har 
inte infriats. Jag är nu av uppfattningen att en organisatorisk 
åtskillnad av MNF- och TeknF-områdena skulle vara det bäs-
ta. [...] Samarbetet mellan de två fakultetsområdena skulle 
kunna fortgå på de många punkter där det idag är fruktbä-
rande [...]. Detta skulle ge ett bättre och mera konstruktivt 
samarbetsklimat. [...] Jag inser konsekvenserna av dessa åsik-
ter och är beredd att ta dem.”674 
Två år efter det att universitetsstyrelsen tagit ställning för 

områdesindelningen mottog den SLNTH:s begäran. Universi-
tetsstyrelsen liksom MNF:s dekanus reagerade mot att beslutade 
åtgärder inte fick tillräcklig tid att få genomslag i organisationen 
och i ett yttrande till protokollet såg rektor, Håkan Westling, det 
som ”mycket olyckligt att vi i universitetsledningen inte kunnat 
åstadkomma en konstruktiv dialog med LNTH om detta” och 
spårade orsakerna i ”psykologiska motsättningar, motstånd mot 
förändringar [och] hårda rationaliseringskrav”. Han efterlyste 
tålamod i att förändringar som var beslutade måste få ta sin tid 
att visa resultat och att ytterligare tillmötesgående beslut var på 
väg: 

”Universitetsstyrelsens ställningstagande i dessa frågor 
bör liksom 1984 bygga på att LNTH är en värdefull organi-
sation som ger unika möjligheter till bred integration av na-
turvetenskap och teknik inom utbildning och forskning. In-

 
674 1985-12-10 SLNTH. Protokoll [A2:1, 2] Arkiv, Kansli LTH, LU. Bengt E. 
Y. Svensson, prof. Högenergifysik LU, prorektor LU 1992-98 
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tegrationen är nu god inom kemi, börjar komma inom fysik 
och kan förhoppningsvis komma även inom andra områden, 
t ex bioteknik och geovetenskaper. LNTH ger teknisk utbild-
ning och forskning i Lund en egen profil, och skiljer den där-
igenom från KTH och CTH. LNTH är en viktig del av 
‘storuniversitetet’.” 
Resultatet blev att universitetsstyrelsen beslöt att ytterligare 

en utredning skulle verkställas om universitetets indelning och 
samverkan mellan ingående delar.675 

 
Flera utredningar alltsedan 1960-talet hade poängterat skillna-
derna i administrativ ordning mellan universiteten respektive de 
tekniska högskolorna. De tekniska högskolorna hade traditionellt 
haft en starkare ledningsfunktion, med kapacitet att företräda 
den samlade högskolan och därmed att upprätthålla ett varumär-
ke inåt mot studenter och personal, likaväl som utåt mot avnä-
mare, mot näringsliv och samarbetspartners. När LTH blev en 
del av LU hade detta förhållande påpekats, men enligt 
LTH/LNTH aldrig lett till adekvata åtgärder. Den utredning 
som våren 1986 verkställdes tog ånyo upp frågan och rekom-
menderade universitetsstyrelsen att tillskjuta medel för utökade 
kansliresurser för LNTH, något som skedde. Styrelsen beslutade 
också i maj samma år att överföra vissa uppgifter från universitet 
till LNTH.676 

Redan ett halvår senare var frågan ånyo på dagordningen. 
Tekniska fakultetsnämnden ansåg inte att det blivit något resultat 
av vårens beslut och ville åter ha en översyn av organisationen, 
något som rektorsämbetet uppfattade som opåkallat.677 

 
På LTH grydde emellertid missnöjet och under hösten 1986 
diskuterade dess sektioner och nämnder ånyo organisationsfrå-
gorna intensivt. När sektionen för elektroteknik hade frågan 

 
675 1986-02-13 Styrelsen för LU. Protokoll [1986. A2:55-59] Juridiska enhe-
ten, LU 
676 1986-05-12 Styrelsen för LU. Protokoll [1986. A2:55-59] Juridiska enhe-
ten, LU 
677  Skrivelse 1986-09-24 från RÄ-LU till områdesstyrelserna. 1986-11-05 
LNEFD. Protokoll [A5:26] Kansli E-huset, LTH, LU 
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uppe återkom märkligt nog en synpunkt – närmast en randan-
märkning eller kuriositet kan tyckas – som emellanåt skymtat i 
organisationsdiskussionerna, nämligen önskan att de tekniska 
högskolorna skulle inordnas under Industridepartementets – 
eller motsvarande – ansvar. Samma tanke hade yppats av linje-
nämnden för maskinteknik några år tidigare, i liknande situation 
och på samma sätt – närmast i förbigående, men i direkt anslut-
ning till frågan om LTH:s ställning.678 Bakgrunden torde ha varit 
det faktum att departementsansvar för högskolorna KTH och 
Chalmers, i samband med avvecklingen av Överstyrelsen för de 
tekniska högskolorna och tillkomsten av Universitetskanslersäm-
betet, hade överförts från Handelsdepartementet till Ecklesias-
tikdepartementet. Detta markerade, som Svante Lindqvist påpe-
kat, en ny syn på de tekniska utbildningarna, att de hörde hem-
ma inom den högre utbildningen och att de inte längre var en 
industriell angelägenhet.679 För många i ansvarig ställning vid 
LTH tycks åren kring 1960 ha framstått i närmast förklarat ljus 
och utsikten att något kunna återerövra sådana förhållanden, 
som ett hägrande mål. Att frågan kunde dyka upp på detta sätt – 
i förbigående och med en sorts beklagande nick i samförstånd – 
visade, om det nu behövdes någon illustration, att det var så 
mycket mer än den lokala och evinnerliga rundgången i organisa-
tionsfrågor som kunde tynga sinnet. Det handlade snarare om 
hur hela sektorns för tekniska utbildningar intressen tillvaratogs, 
med allt vad däri ligger av de tekniska högskolornas roll och 
självförståelse. I ett komplett förbigående av decenniers utbild-
ningsreform och därmed sökande efter ett fullkomligt orealistiskt 
mål, framstår tanken som en närmast tragisk uppgivenhet inför 
en oförstående omvärld. 

 
I den direkt aktuella frågan, LTH:s ställning inom universitetet 
och i förlängningen utbildningssystemet, gjordes en öppen rund-

 
678 1986-11-17 SNE. Protokoll [A2:9] Juridiska enheten, LU. Jfr. diskussion i 
SOU (1943:34:368) och Sundin (1981:74): frågan om departementstillhörig-
het aktuell redan runt 1911. Även 1979-04-18 LNM. Protokoll [1978-1979. 
A5:4] Adm. enh., M-huset, LTH, LU 
679 Lindqvist (1991:4) 
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frågning från tekniska fakultetsnämnden till LTH:s nämnder och 
styrelser: 

”Fakultetsnämnden anser det vara angeläget att nu få en 
representativ bild av hur tekniska högskolans lärare och olika 
organ i dag ser på organisationsfrågorna. Under lång tid har 
det till exempel betraktats som självklart, att en helt själv-
ständig högskola jämförbar med KTH och CTH vore den 
mest ändamålsenliga organisationsformen. Nämnden anser 
det angeläget att utröna om detta är den förhärskande åsikten 
eller om tillhörigheten till Lunds Universitet nu anses erbjuda 
så betydande fördelar att detta alternativ är att föredra. [...] 

Utgångspunkten för våra bedömningar måste naturligt-
vis vara att utbildnings- och forskningsverksamheten inom 
vårt område skall på bästa sätt befordras. Om detta leder till 
en omprövning av tidigare grundinställning bör vi inte tveka 
att ändra oss. om den å andra sidan leder till en bekräftelse av 
tidigare ställningstaganden bör vi inte heller tveka att agera i 
enlighet därmed.”680 
Den dominerande åsikten var att åtminstone en uppdelning 

av LNTH i TeknF/LTH och MNF borde ske, men nämnder, 
styrelser och studenter var oeniga i sina ställningstaganden till en 
fristående teknisk högskola.681 

 
680 Skrivelse 1986-10-22 från TFN till sektions- och linjenämnder: 1986-12-05 
LNEFD. Protokoll [A5:26] Kansli E-huset, LTH, LU 
681 Exempel: SNF för fristående teknisk högskola: 1986-11-19 Sektionsnämnd 
F. Protokoll [A2:14] Juridiska enheten, LU 
LNEFD för uppdelning, men inte aktuellt att driva frågan om egen teknisk 
högskola: 1986-12-05 LNEFD. Protokoll [A5:26] Kansli E-huset, LTH, LU 
LNM för egen teknisk högskola: 1986-12-09 LNM. Protokoll [LNM 86/87] 
Adm. enh., M-huset, LTH, LU 
SNM tog endast ställning i frågan om uppdelning, där man anslöt till den 
dominerande uppfattningen inom LTH: 1986-12-10 SNM. Protokoll [Lå 
1986/87] Adm. enh., M-huset, LTH, LU 
Kemisektionen uppfattade, som enda instans inom LTH, existerande organisa-
tion som tillfredsställande: 1987-01-23 SLNTH. Protokoll [A2:14] Arkiv, 
Kansli LTH, LU 
Styrelsen för TLTH förordade i beslut uppdelning och tog inte ställning i fri-
kopplingsfrågan, men i föregående diskussion framkom att ett fritt LNTH (obs, 
inte LTH) egentligen önskades, en uppfattning som TLTH också uttryckte i 
den följande behandlingen i SLNTH: 1987-01-22 Styrelsen för TLTH. Proto-
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Tekniska fakultetsnämnden (TFN), vilken hade genomfört rund-
frågningen till LTH-organisationens olika delar, sammanfattade 
inför styrelsens för LNTH (SLNTH) avgörande hur TeknF/LTH 
ställde sig och förordade således en uppdelning. Till TFN:s ytt-
rande hade dock också fogats röstförklaringar där tre personer 
förklarade att de av lojalitet inte motsatt sig fakultetens eller 
sektionernas yttrande, men att man inte fann frågan tillräckligt 
beredd alternativt att man tyckte att LNTH fungerade väl. Ge-
org Lindgren från sektionen för teknisk fysik menade att önskan 
om ett självständigt LTH parat med missnöje med ekonomin 
hade använts mot ett, enligt hans uppfattning, fungerande 
LNTH. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten klargjorde att 
”den [hade] upplevt de ofta uppblossande diskussionerna kring 
just organisationsfrågorna som irriterande och tröttande och att 
de tagit tid och kraft från mera angeläget arbete”. I SLNTH 
beslutade man därför att inte motsätta sig tekniska fakultetens 
förslag. 

I protokollsanteckningar till beslutet gjordes emellertid yt-
terligare markeringar av samma innebörd som röstförklaringarna 
i tekniska fakultetsnämndens yttrande. Ove Pettersson, rektor för 
LNTH, som bl.a. i tidigare behandling i universitetsstyrelsen 
hävdat LTH-linjen, förklarade att han av lojalitet mot kollegerna 
i tekniska fakultetsnämnden inte röstade emot delningsförslaget. 
Hans egentliga övertygelse var att LNTH hade goda förutsätt-
ningar att lyckas med integrationen av teknik och naturveten-
skap. Han återvände i sina motiv också till det slutande 1950-
talet och 1955 års universitetsutredning där han fann stöd för sin 
uppfattning i vad KTH då hade anfört om behovet av att sam-
ordna teknik och naturvetenskap. Pettersson menade också att 
LNTH hade mötts av positiva reaktioner från avnämarhåll och 
att det, vad gällde storlek och eventuell otymplighet i LNTH-
konstruktionen, var lämpligt att jämföra med Chalmers, en or-
ganisation av samma storlek som LNTH.682 

 
koll [A2. Sty. 1987] Arkiv, TLTH och 1987-02-04 TLTH:s fullmäktige. Proto-
koll [FM 1987] Arkiv, TLTH 
682 1987-01-23 SLNTH. Protokoll [A2:14] Arkiv, Kansli LTH, LU.  
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Sammantaget visade förberedande behandling i diskussio-
nerna ute på sektionerna, i tekniska fakultetsnämnden och däref-
ter hanteringen i SLNTH en långt större splittring än tidigare 
inom LTH. De markeringar som hade gjorts mot delningsförla-
get var ovanligt starka för sitt sammanhang och även redovisade i 
principiella termer. De principiellt intressanta argumenten var de 
som tog upp avnämarnas syn på LNTH:s uppdrag och relaterade 
denna till vad som diskuterats när LTH vare på väg att ta form i 
slutet på 1950-talet. Här är det möjligt att se ytterligare någon 
nyans av den långvariga diskussionen om identitet och roll i 
utbildningssystemet som LTH genomlevt. 

Därtill kunde det förefalla som om tre omfattande frågor 
samtidigt var under diskussion. Den första och för LTH:s del 
viktigaste var om man alls skulle vara kvar i universitetet. Den 
andra frågan var om man skulle fortsätta i samorganisation med 
MNF inom LNTH, oavsett relation till universitetet. Slutligen 
var frågan om man skulle bryta ut LNTH, inkluderande MNF, 
till ett tekniskt-naturvetenskapligt universitet. Sant är att det inte 
formellt var denna begäran som tekniska fakultetsnämnden fram-
ställde, men diskussionerna bland LTH:s personal och studenter 
visade att det var en spridd uppfattning att även denna fråga 
egentligen var under behandling. 

Redan tanken att bryta ut LTH var kontroversiell och eko-
nomiskt-praktiskt svårhanterlig. Det var okontroversiellt intill 
trivialt att önska utveckla samarbetet mellan fakulteterna, men 
när LTH i någon ända av argumentationen sökte göra mer än så 
och bryta ut MNF ur Lunds universitet till ett tekniskt-natur-
vetenskapligt universitet så befann man sig inte i en position att 
få något som helst gehör. Att ställa tre frågor samtidigt i universi-
tetsvärlden med dess konservatism, framstår som ett säkert sätt 
att få fel svar. Att ”rätt” svar var avlägset oavsett ovanstående 
gjorde inte saken lättare. 

 

 
Georg Lindgren, prof. Matematisk statistik LTH. Ove Pettersson, prof. Kon-
struktionslära KTH 1959-64, prof. Byggnadsstatik LTH 1964-81, prof. Bygg-
nadstekniskt brandskydd LTH 1981-88, dekanus tekniska fakulteteten 
1966/67, rektor LNTH 1984-1987 
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När LTH-frågan åter hamnade på LU-styrelsens bord i början på 
1987 handlade den formellt om att upphäva beslutet från maj 
1986 och återuppta utredningsarbetet om fortsatt decentralise-
ring av förvaltningsfunktioner. Det var universitetsstyrelsen inte 
beredd att göra. Istället uttalade den, på förslag av Ove Pettersson 
att den var ”beredd att aktivt stödja en utveckling av LNTH mot 
en slagkraftig, riksunik profil och en stark identitet utåt”. 683 

Bertram Broberg uttryckte i en intervju i Lunds universitet 
meddelar (LUM) sin uppfattning att universitetsstyrelsens beslut 
varit föranlett mer av prestigehänsyn, än av sakliga överväganden 
kring organisationsform. Rektor, Håkan Westling, och universi-
tetsdirektören Sverker Oredsson, gick i svaromål och menade att 
nya villkor tillkommit som gjorde utsikter till decentralisering 
mer realistiska. De påpekade även, med hänvisning till LNTH-
rektorns, Ove Pettersson, protokollsanteckning, att opinionen 
uppenbarligen var splittrad inom LTH, för att inte säga inom 
LNTH, samt att Kemicentrum visade vilken slagkraft som kunde 
utvecklas om tekniker och naturvetare samarbetade.684 

Just Kemicentrum (KC) uppfattades, att döma av hur ofta 
det återkom i diskussionerna, som ett tacksamt exempel att spela 
på när fungerande disciplinöverskridande samarbete skulle illu-
streras. Mellan LTH och LU fanns sedan LTH:s grundläggning 
gemensamma institutioner. Kemi, fysik och matematik var de 
ursprungliga gemensamma institutionerna. Kemicentrum bygg-
des upp under 1960-talet som en storinstitution och innefattade 
från början kemiämnena från de tekniska, matematisk-
naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna. Utbildningside-
ologiskt kan KC uppfattas som en resultat av samordningsambi-
tionen i 1955 års universitetsutredning och som ett steg på vägen 
mot den organisation som på 1970-talet skulle komma i Linkö-
ping.685 De medicinsk-kemiska ämnena lämnade så småningom, 
utan särskilda åthävor, institutionen. Av de fem institutioner som 

 
683 1987-02-12 Styrelsen för LU. Protokoll [1987. A2:60-65] Juridiska enhe-
ten, LU 
684 Lunds Universitet Meddelar nr. 3, 1987; Lunds Universitet Meddelar nr. 4, 
1987 
685 Regeringsproposition (1968:83:14) 
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1987 fanns gemensamt mellan TeknF och MNF var Kemicent-
rum den mest omfattande och sammantaget vägde dessa institu-
tioner tungt inom båda fakulteternas forskning och utbildning. 

Den fakultetsöverskridande formen hade valts av flera skäl. 
Det rörde dels utbildnings- eller rentav vetenskapsideologiska 
överväganden kring ömsesidig påverkan mellan teknik och 
grundläggande naturvetenskap. Det var också en fråga om att 
effektivt utnyttja den infrastruktur som då, början på 1960-talet, 
var på väg att byggas upp i Lund.686 De utifrångivna förutsätt-
ningarna hade bara förstärkts ytterligare under decennierna fram 
till 1980-talet. Alltsedan dess hade dessa institutioner, Kemicent-
rum kanske tydligast, varit mer skeptiska till splittring utefter 
fakultetsgränserna än genomsnittligt i LTH-organisationen och 
det var givetvis ingen tillfällighet att universitetsledningen anför-
de just det exemplet.687 För dem inom LTH som önskade en 
utbrytning var användningen av KC som exempel och KC:s 
relativa självständighet – oftare än andra – något av en nagel i 
ögat. Genom avgörandet att inte ytterligare utreda LNTH-
organisationen hade LTH:s omorganisations- alternativt utbryt-
ningsförsök ytterligare en gång frustrerats. Ett par år senare hade 
emellertid spänningarna i samarbetet blivit så stora att enighet 
kunde uppnås om att LNTH inte hade någon framtid. 

 
Samorganisationens upphörande 
I samband med en översyn av universitetsorganisationen inkom 
dekanerna för tekniska respektive matematisk-naturvetenskapliga 

 
686 1962-05-23 LTH 1960-1969. Övr handl rörande Organisationskommittén. 
Matematisk-naturvetenskapliga fakultetens protokoll, utdrag [F9:2] LUB och 
1960-02-13 Större akad. konsistoriet vid LU. Kansliets arkiv. Protokoll [1960. 
A2A:17] LUB.  
Gemensamma institutioner 1982: (a) Fysiska institutionen (b) Kemiska institu-
tionen, KC (c) Matematiska institutionen (d) Institutionen för teoretisk fysik 
och mekanik (e) Institutionen för datateknik. (a-d) gemensamma från 1960-
talet.  
687 Exempelvis 1987 där alla remissinstanser utom Kemicentrum var kritiska 
mot befintlig organisation som del av LU i samorganisation med MNF: 1987-
01-23 SLNTH. Protokoll [A2:14] Arkiv, Kansli LTH, LU. Även Westling 
(2001:15) 



310 

fakulteten, Skotte Mårtensson och Bengt E. Y. Svensson, hösten 
1989 med en skrivelse, den kanske mest tydliggörande redogörel-
sen i frågan sedan 1960-talet, i vilken skillnaderna i organisa-
tionskultur fakulteterna emellan utförligt analyserades: 

”Skillnaderna yttrar sig [...] i den grundläggande inställ-
ningen till och traditionerna bakom de styrande organens roll 
i förhållande till den egentliga verksamheten vid institutio-
nerna. Således finns det inom det matematisk-
naturvetenskapliga delområdet en stark och långvarig tradi-
tion gällande ansvarsuppdelningen på ledningsnivå mellan 
fakultetsnämnd, sektionsnämnder och institutio-
ner/avdelningar. Fakultetsnämnden står för de långsiktiga 
forskningspolitiska övervägandena, för en kraftfull övergri-
pande och långsiktig ekonomisk planering, samt för styrning 
och uppföljning av forskarutbildningen. Sektionsnämnderna 
deltar aktivt i den forskningspolitiska planeringsprocessen 
och är organ för vetenskapliga bedömningar. 

Överhuvudtaget är verksamheten inom det matematisk-
naturvetenskaliga delområdet starkt institutions- och avdel-
ningscentrerad också i den meningen att den enskilde forska-
ren/läraren identifierar sig med sin institution/avdelning, med 
Lunds universitet som den större enheten, och inte som till-
hörande matematisk-naturvetenskapliga fakulteten eller 
LNTH. [...] 

Inom det tekniska delområdet är planeringen känne-
tecknad av ‘dynamik’ en strävan att ständigt vara beredd för 
nya teknikområden anpassade till samhällets och industrins 
behov – en planering som utan att vara ‘flaxig’ bygger på de 
grundläggande och basala verksamheterna inom det tekniska 
fakultetsområdet. Denna planering förutsätter ett nära sam-
arbete mellan sektionsnämnder, där kännedom om ämnes-
kompetens och möjlighet för nya samverkansprojekt mellan 
och inom institutioner föreligger, och fakultetsnäm[n]den. 

Forskare/lärare och studerande vid LTH identifierar sig i 
högre grad med högskolan. Detta beror på kravet att profilera 
verksamheten gentemot samt jämföra verksamheten med de 
andra tekniska högskolorna. Sektions- och linjenämnder upp-
fattas i sin roll som planerande organ som centrala för verk-
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samheten medan institutionen, som ofta är mindre än inom 
MN-området, uppfattas som arbetsenhet.”688 
Mot den bakgrunden var de båda eniga om att det bästa för 

båda parter vore att gå skilda vägar. Det skulle ge respektive fa-
kultet större möjligheter att hävda sina intressen, efter de skillna-
der i förutsättningar som skrivelsen redovisade. De gemensamma 
institutionerna, som i de flesta fall funnits före LNTH-
konstruktionen, kunde visserligen uppfattas som ett hinder, men 
situationen var inte ny, dessutom fungerade det på andra univer-
sitetsorter. Mårtenssons och Svenssons syfte var, som situationen 
också krävde, att så enigt och kraftfullt som möjligt markera 
enighet bakom beslutet, varför slutnoten reservationslöst landade 
på förslaget att ånyo dela upp LNTH i matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten respektive LTH. Den linjen stod 
sig i universitetsstyrelsen och därmed var åtminstone delningen 
av LNTH ett faktum, om det sedan var en seger för någon är en 
annan sak. Med det bestod Lunds universitet av nio områden där 
det tekniska skulle benämnas ”Lunds tekniska högskola”.689 

 
Reaktionerna på upplösningen av en så långdragen och kompli-
cerad fråga kunde knappast bli entydiga. Dekanerna för LTH:s 
sektioner var överlag positiva och såg det som en öppning och en 
möjlighet att tydliggöra LTH:s uppdrag och profil, samtidigt 
som de samarbeten som LNTH hade innehållit inte fick äventy-
ras. De inslag av fortsatt diskussion om LTH:s ställning inom 
universitetet som fortfarande var i omlopp sågs dock med oro av 
arkitektursektionens dekanus.690 LNTH:s rektor, Bertil Törnell, 
uttryckte samtidigt en oro liknande den som hans företrädare, 
Ove Pettersson, hade gjort i SLNTH ett par år tidigare och i 
andra sammanhang. Törnell befarade negativa reaktioner utanför 
universitetet där man, enligt honom, värderade kombinationen 

 
688 1989-12-15 LNEFD. Protokoll [A5:38] Kansli E-huset, LTH, LU 
689 1990-02-12 Styrelsen för LU. Protokoll [1990. A2:76-78] Juridiska enhe-
ten, LU 
690 LNTH-nytt, nr. 2, 1990 (1990-05-31) Dekaner: Sven Lindblad, LTH-V; 
Roland Vimmerstedt, LTH-K; Janne Ahlin, LTH-A; Rolf Johannesson, LTH-
ED; Georg Lindgren, LTH-F; Leif Floberg, LTH-M. 
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teknik-naturvetenskap högre än man föreföll göra inom den 
organisation som nu hade lagt samorganisationen bakom sig.691 

Ånyo fick LTH försöka finna sig tillrätta inom Lunds uni-
versitet och enligt Bertil Törnell gjorde en rad faktorer att det 
fungerade ganska väl. Ett nytt ekonomiskt styrsystem hade börjat 
tillämpas inom hela universitetet, vilket passade LTH:s sätt att 
organisera sin verksamhet: 

”Arbetet är bland annat inriktat på att i större utsträck-
ning etablera kundleverantörsförhållanden mellan centralt 
tillhandahållna tjänster och den verksamhet som dessa skall 
betjäna. Det som hittills redovisats i form av mål och inrikt-
ning för arbetet talar för en utveckling i riktning mot ökad 
decentralisering av storuniversitetet. I kombination med det 
nya budgetsystem som nu testas i diskussioner med sektioner 
och institutioner, bör förändringsarbetet ge LTH bättre möj-
ligheter att konkurrera med de fristående tekniska högskolor-
na.”692 
Emellertid var en ny högskolereform på väg och liksom re-

formen 1977 genomsyrades denna av en uppsättning värderingar 
som uppfattades matcha de principer som LTH såg som sina och 
som man ville arbeta efter. LTH:s rektor tog fasta på förändring-
ar i resursfördelningssystemet och lokal frihet i utformningen av 
utbildningsprogrammen som exempel på förestående föränd-
ringar och minskad detaljreglering, där genomförandet på LTH 
bäst gynnades om också dess status inom universitetet sågs över. 

 
Ett sista frikopplingsförsök? 
Åter föreföll den allmänna utbildningspolitiska utvecklingen och 
LTH:s ambitioner vara så väl i fas att en ny framstöt för själv-
ständighet var motiverad.693 En förvaltningsutredning för hela 
universitetet gav motsvarande signaler, då den tog fasta på före-
stående förändringar inom ramen för högskolereformen 1993, 

 
691 Lunds Universitet Meddelar nr. 1, 1990. Bertil Törnell, prof. Kemisk tekno-
logi LTH 1968-97, rektor LNTH 1987-90, rektor LTH 1990-93 
692 LTH-nytt, nr. 3, 1990 (1990-10) 
693 LTH:s rektor Bertil Törnell i LTH-nytt, nr. 3, 1991 (1991-10) 



313 

såsom ökat lokalt ansvar för ekonomi och tjänstetillsättningar, 
liksom institutionernas större ansvar för förändringarna.694 

LTH-ledningen fann vid ett prefektseminarium i januari 
1992 att organisationsproblematiken åter hade aktualiserats.695 I 
en intervju i Sydsvenskan bekräftade Bertil Törnell, efter upp-
delningen rektor för LTH, att ”inofficiella” diskussioner hade 
inletts inom LTH och han förklarade också bakgrunden: 

”Bakgrunden är den nya omorganisationen för hela hög-
skolan som planeras under 1993. LTH mister då de pengar 
som kommit direkt från staten och får då slåss om den cen-
trala pott som gäller hela universitetet. 

På LTH är man rädd att detta gör [att] konkurrensen 
med Chalmers i Göteborg och Kungl. tekniska högskolan i 
Stockholm då blir för svår. [...] 

Vinsten med en fristående teknisk högskola i Lund skul-
le då vara att en viss summa pengar alltid garanteras till 
LTH.”696 
Med detta var bollen på nytt i rullning och opinioner inom 

LTH fick åter bearbetas. I en skrivelse till TLTH:s presidium i 
februari 1992 gjorde LTH:s rektor Bertil Törnell en utförlig 
exposé över historia och argument som genom åren kommit i 
bruk för att motivera att LTH frikopplades från Lunds universi-
tet. Ton och innehåll manade till samling studenter och lärare 
emellan och målade därvid upp bilden av ett stort och osakligt 
motstånd både på lokal- och på riksplan. Törnell menade att det 
i den lokala diskussionen gällde att ”genomskåda utlagda dimri-
dåer” och att den ”motvind” som fanns nationellt blev ”hårdare 
ju mindre de som skall bestämma vet om det man skall bestäm-
ma om”. Ledningen för LTH var övertygad om att ”LTH skulle 
sett mycket annorlunda ut och haft en helt annan ställning i 
samhället om LTH från början fått operera som en egen högsko-
la” och Törnell uttryckte ånyo uppfattningen om LTH:s tillkor-
takommanden i nationell konkurrens och resursfördelning. 

 
694 1991-10-09 Sektionen för maskinteknik. Sektionsstyrelsens protokoll [SSM 
91/92, ht] Adm. enh., M-huset, LTH, LU 
695 LTH-nytt, nr. 1, 1992 (1992-03) 
696 Sydsvenska Dagbladet 1992-01-09 och 10; Arbetet 1992-01-10 
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Törnell drog även paralleller mellan studenternas tidigare 
framgångsrika kamp för att bilda egen kår och menade att sam-
ma problematik med beroendet av ”heterogena intressen och 
dålig kunskap om teknologernas speciella villkor” var aktuell då, 
under 1970-80-tal: ”Frihetskampen” då hade likartad bakgrund 
och om utfallet nu, 1992, blev frigörelse så förväntade sig Tör-
nell att samma känsla skulle infinna sig.697 Törnell menade ock-
så, och det hade han säkert rätt i, att ”[d]e ständigt återkomman-
de diskussionerna skadar förtroendet för såväl Lunds universitet 
som LTH”.698 

Universitetsledningen menade att än starkare argument 
1992 talade för att LTH förblev inom LU, än vad som varit fallet 
när frågan senast aktualiserats. Håkan Westling, som under sin 
rektorstid bl.a. lade ned arbete på att åstadkomma core curricu-
lum-kurser inom universitetet, menade att LTH och universitetet 
nu hade än större möjligheter att ge teknologerna en bred, sam-
hällsrelevant utbildning. Westling jämförde också med andra 
tekniska universitet runt om i världen, t.ex. MIT, som hade ett 
betydande inslag av humaniora och samhällskunskap och att det 
inte låg i ”tidens anda” att separera teknik från andra vetenskaper. 
I de jämförelser med andra högskolor som genom åren genomsy-
rat LTH:s argumentation borde tillgången till universitet, enligt 
Westling, snarare kunna användas som mervärde och konkur-
rensfördel.699 

Westlings synpunkt kunde bl.a. tolkas så att det vid en ev. 
frikoppling av LTH, inte längre skulle vara lika självklart för 
teknologerna att kunna ta del av universitetets utbildningsutbud. 
Bertil Törnell tog i sin skrivelse till TLTH upp den aspekten. I 
allmänna termer talade han om hotet att LTH-studenterna riske-
rade att utestängas från universitetet, ett hot som han avvisade 
som i hög grad konstruerat, vilket må ha varit riktigt eller inte. 
Den viktiga skillnaden mot tidigare omgångar i organisationsdis-

 
697 1992-02-26 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1992. FM 1-6] Arkiv, 
TLTH 
698 Lunds Universitet Meddelar nr. 4, 1992 (1992-03-20) 
699 Sydsvenska Dagbladet 1992-01-10; Lunds Universitet Meddelar nr. 1, 1992 
(1992-01-17); Lunds Universitet Meddelar nr. 2, 1992 (1992-02-07) 



315 

kussionerna var emellertid att argumentet förekom och att uni-
versitets- respektive LTH-ledningen på något sätt kunde förhålla 
sig därtill. Klart är att studenterna, både centralt och i linje-
nämnder, nu hade blivit tydligare i att ställa krav på att få tillgo-
doräkna sig poäng från andra fakulteter. Att de krafter inom 
LTH som nu drev frågan om frikoppling behövde lirka student-
opinionen med sig visade att något avgörande hade skett med 
civilingenjörsutbildningarna och teknologernas inflytande över 
dessa.700 

 
Teknologerna i TLTH var, att döma av hur de lade sina röster i 
sin fullmäktigeförsamling, i huvudsak med på Törnells och fa-
kultetsledningens ambition att efter 1980-talets alla diskussioner, 
inför högskolereformen 1993 göra ett förnyad framställning om 
självständighet från LU. Dock, diskussionen var utdragen och 
röstsiffrorna 18 mot 7 antydde att studentopinionen var mer 
splittrad än tidigare. Tolkningen bygger på det faktum att man 
bland kåraktiva brukade finna en högre grad av lojalitet mot 
fakultetsledningen än bland LTH-teknologer i allmänhet.701 

Opinionsbildning och debatt inom LTH tog fart med större 
öppenhet än i tidigare omgångar. Vid Kemicentrum var man, 
liksom vid tidigare tillfällen, öppet kritiska mot de återkomman-
de propåerna för frikoppling. I ett debattinlägg i LUM samlade 
sig åtta personer från kemisektionen till ett inlägg i vilket de 
önskade föra en diskussion om kvaliteten i verksamheten, obero-
ende av den enligt deras mening mindre viktiga frågan om orga-
nisatorisk status: 

 
700 Att studenterna 1992 hade andra, tydligt formulerade krav på utbildningar-
na, jämfört med t.ex. 1960- och 80-tal var ett faktum och det dröjde inte länge 
– efter negativt beslut i februari 1993 – förrän både studenter och fakultetsled-
ning skulle komma att se LTH som en del av universitetet i betydligt positivare 
dager. Bakom omsvängningen låg – återigen – en vidareutvecklad syn på LTH:s 
uppdrag, på LU och på komplement snarare än historiskt förankrad konfronta-
tion, men detta tillhör en senare fas. 1995-01-26 Styrelsen för TLTH. Protokoll 
[A2. Styrelsen. 1994/95. S1-S6] Arkiv, TLTH; 1995-02-09 TLTH:s fullmäk-
tige. Protokoll [FM VT 1995] Arkiv, TLTH; Litet Ordo, nr. 5, 1995-02-14 
701 Pålsjö Ängsblad, nr. 1, 1992; Litet Ordo, nr. 8, 1992-03-18 
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”I argumentationen för en fristående högskola har 
LTH:s kärnverksamhet angivits vara grundutbildning. Forsk-
ningen och forskarutbildningen har fått en lägre prioritet. Ett 
sådant ställningstagande kan inte lämnas oemotsagt, åtmin-
stone inte vad gäller kemi och fysik. [...] 

Den nu aktuella diskussionen fixeras alltför enögt på 
nackdelar med storuniversitetet och fördelar med en friståen-
de högskola. Att försöka besvara frågan: vad kan vi göra av 
LTH inom Lunds Universitets ram borde belysas mer seriöst. 

Vi anser inte att frågan om LTH som fristående högsko-
la eller del av ett storuniversitet är den mest brännande. Hu-
vudfrågan bör istället vara: hur skall vi åstadkomma en för-
bättring i kvalitet, engagemang och image för verksamheten 
lokalt, regionalt och internationellt? Löser vi detta, kommer 
de andra frågorna att lösas av sig självt. 

Vi bör således flytta intresset från organisationsfrågor till 
verksamhets- och kvalitetsfrågor. [...] 

Vi anser sammanfattningsvis att inrättandet av en fristå-
ende teknisk högskola i Lund inte ger de stora fördelar som 
fakultetens nuvarande ledning anger. [...] Möjligheterna till 
integration och samverkan inom Lunds Universitet bör tas 
tillvara och ge oss en unik profil som läroanstalt.”702 
Det organisationsförslag som styrelsen för LTH lanserade 

innehöll förslag till en s.k. avtalsreglerad federation mellan uni-
versitetet och LTH. 

”För att ge LTH bättre möjligheter att lösa sina uppgif-
ter inom utbildning, forskning och teknikspridning bör LTH 
inför budgetåret 1993/94 ges en förändrad organisatorisk 
ställning. Enligt styrelsens uppfattning kan LTH utvecklas till 
en väsentligt starkare resurs för näringslivets utveckling om 
LTH i framtiden ges möjlighet 

-att ledas av en högskolestyrelse med full beslutsrätt över 
den egna verksamheten och ett väl överblickbart ansvarsom-
råde 

-att avge egen anslagsframställning, motta egna resurser 
samt redovisa sina prestationer direkt till departementet 

 
702 Lunds Universitet Meddelar nr. 5, 1992 (1992-04-10) 
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-att ha en egen samlad förvaltning nära knuten till verk-
samheten, med ökade möjligheter att planera för förändringar 
och lämna god service till institutionerna 

-att genom marknadsföring kunna förvärva en tydligare 
identitet i det omgivande samhället 

-att fortsättningsvis delta i och utveckla den samverkan 
med övriga delar av Lunds universitet som de unika lokala 
förutsättningarna ger. 

Styrelsen beslutar vidare uppdra åt presidiet att i diskus-
sion med universitetsledningen och andra berörda söka finna 
en organisationsform som möjliggör att beslutet genomförs, 
samtidigt som den tillgodoser önskemålet att på bästa sätt ta 
tillvara de utomordentliga möjligheter till samverkan, som de 
lokala förutsättningarna ger.” 
Förhållandet till ”övriga delar” inom LU skulle således, så-

dan var tanken, regleras genom avtal. Dock handlade det inte om 
en fullständig separation från universitetet, vilket visserligen 
kunde uppfattas som kompromissartat i förhållande till de krav 
som LTH tidigare hade framfört.703 Just kompromisskaraktären 
fann universitetsledningen emellertid problematisk. Den uppfat-
tade federationstanken som irreguljär i förhållande till lagstift-
ning och organisation inom högskoleområdet, och menade att 
det skulle krävas någon form av central specialreglering för att 
kunna förverkliga planen.704 

I remissbehandlingen tillfördes egentligen inget nytt, posi-
tionerna såg ut som de hade gjort 1986, med kemi- respektive 
arkitektursektionerna mest uttalat negativa.705 Frågan komplice-

 
703 1992-04-03 Styrelsen för Lunds tekniska högskola. Protokoll [SLTH 1992] 
Arkiv, Kansli LTH, LU 
704 1992-09-21 Styrelsen för LU. Protokoll [1992. A2:81-83] Juridiska enhe-
ten, LU; 1992-11-13 Styrelsen för LU. Protokoll [1992. A2:81-83] Juridiska 
enheten, LU 
705 Exempel: KCS negativ, med återvändande till de ursprungliga intentionerna 
bakom KC, något som KCS inte trodde kunde ha förverkligats om inte integra-
tion över gränserna genomförts så som ha skett över drygt två decennier: Lunds 
Universitet Meddelar nr. 8, 1992 (1992-06-12) 
SNED positiv, LTH uppfattat som underlägsen KTH & CTH och behov i 
behov av att stärka sin identitet mot omvärlden: 1992-09-07 Sektionsnämnd 
ED. Protokoll [A2:15] Juridiska enheten, LU 
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rades kortvarigt även av att man råkade in i en infekterad forma-
liadiskussion, där universitetsledningen anklagades för att ha 
frångått reguljär remissordning, med remiss riktad direkt till 
LTH:s sektioner med förbigående av SLTH, i syfte enligt kriti-
ken att ställa enheter inom LTH emot varandra.706 

 
Efter en fortsatt beredning under hösten 1992 blev resultatet 
ytterligare en utredning av LU:s organisation.707 När ärendet 
skulle avgöras i universitetsstyrelsen yrkade LTH-rektorn Bertil 
Törnell 

”att LTHs organisatoriska ställning skall förändras i en-
lighet med det förslag som styrelsen för LTH framfört i sitt 
underlag till universitetets anslagsframställning. Förslaget in-
nebär att LTH antingen inom ramen för ett federativt samar-
bete ges möjlighet att verka som en i huvudsak fristående 
teknisk högskola eller omvandlas till en helt fristående tek-
nisk högskola”. 
Styrelsen beslutade emellertid med 12 röster mot 2 att LTH 

skulle förbli en del av universitet. För att inom den ramen söka 
hantera de förhållanden som låg bakom LTH:s återkommande 
krav tillade styrelsen också att universitetets informationspolicy 
skulle ändras så att LTH:s profil skulle kunna framstå tydligare 
mot omvärlden. Nya utredningar och förbättrade kontaktformer 
mellan universitets- och LTH-ledning förutskickades för att 
uppnå ett bättre samarbetsklimat inom universitetet.708 Bertil 

 
SSA negativ, med synpunkten att separation skulle strida mot förväntningarna 
på en modern utbildnings- och forskningsmiljö:1992-09-16 Sektionsstyrelsen 
för arkitektur. Protokoll [Sektionsstyrelsen A. Protokoll. Handlingar. HT 1992] 
Arkiv, A-huset, LTH, LU 
706 1992-05-25 Styrelsen för LU. Protokoll [1992. A2:81-83] Juridiska enhe-
ten, LU; 1992-06-10 Styrelsen för Lunds tekniska högskola. Protokoll [SLTH 
1992] Arkiv, Kansli LTH, LU; 1992-09-02 Sektionen för maskinteknik. Sek-
tionsstyrelsens protokoll [SSM 92/93, ht] Adm. enh., M-huset, LTH, LU; 
1992-09-09 Sektionsnämnd F. Protokoll [A2:20] Juridiska enheten, LU; Lunds 
Universitet Meddelar nr. 10, 1992 (1992-09-18) 
707 1992-11-11 Sektionen för maskinteknik. Sektionsstyrelsens protokoll [SSM 
92/93, ht] Adm. enh., M-huset, LTH, LU 
708 Det direkta resultatet av den i februari beslutade översynen blev en precise-
ring av ansvars- och arbetefördelning inom universitetet med decentralisering 
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Törnell reserverade sig följdriktigt mot beslutet.709 Likheterna 
mellan denna utgång av frågan och tidigare tillfällen var på den 
retoriska nivån tydlig, för att inte säga övertydlig, men varje be-
slut bör värderas efter sina resultat, vilka tillhör en senare fas i 
LTH:s historia. 

 
Tillträdande rektorn för LTH, Sven Lindblad gjorde lite senare 
på våren en sammanfattning av sin syn på LTH:s framtid och 
möjligheter efter organisationsdiskussionerna. Han menade allt-
jämt att den uteblivna organisationsförändringen för LTH gjorde 
att man stod illa rustad i tider av hårdnande ekonomiska villkor 
och konkurrens om studenter: 

”Trots talet om större satsning på teknik hårdnar de 
ekonomiska villkoren. Årets budget med produktionskontroll 
innebär en åtstramning. Och det blir ökad konkurrens om 
färre studenter. Vi kommer att få ökad konkurrens från 
Chalmers som blir en stiftelse och som därför kan agera friare 
än vi. Man kan exempelvis satsa på att rekrytera toppforskare. 
I USA ägnar ju i dag prefekter och dekaner mest tid åt att re-
krytera. Det finns en risk att LTH hamnar i bakvattnen. Vi 
måste arbeta för att det statliga regelsystemet tillåter oss att 
konkurrera på lika villkor. 

Ett annat problem är att LTH är osynligt i Stockholm. 
Vi har ju ett identitetsproblem. När något görs vid LTH heter 

 
som utgångspunkt: 1993-06-10 Styrelsen för LU. Protokoll [1993. A2:84-85] 
Juridiska enheten, LU 
709 1993-02-08 Styrelsen för LU. Protokoll [1993. A2:84-85] Juridiska enhe-
ten, LU 
Törnells reservation: ”De återkommande, långvariga diskussionerna är en allvar-
lig indikation på att organisationen inte är ändamålsenlig. Det är angeläget att 
finna organisationsformer som ger det stora och heterogena Lunds universitet 
bättre förutsättningar att fullgöra sina många olika uppgifter. Universitetsstyrel-
sen har den 8 februari fattat ett beslut som är oklart och svårtolkat och inte kan 
förväntas undanröja de problem som LTH:s styrelse menar hämmar verksamhe-
ten och försämrar LTH:s konkurrenskraft. Beslutet utgår från det förslag som 
rektorsämbetet redovisat i ett PM till styrelsen och som i princip innebär status 
quo. [...] I beslutet konstateras att det finns skäl att ge LTH ett starkare samlat 
ansvar för sin verksamhet. Det finns däremot ingen antydan om hur detta skall 
uppnås. [...] Delbeslutet är i realiteten innehållslöst och nödvändiggör fortsatta 
diskussioner.”  
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det varannan gång att det görs vid LTH och varannan gång 
att det görs vid Lunds universitet. LTH är väl en bra beteck-
ning i Sverige med tre bokstäver som CTH och KTH. Men i 
internationella sammanhang är det bättre att använda be-
teckningen ‘LTH, Lund University’.”710 
Lindblads synpunkter blir ytterligare en illustration till 

bredd och heterogenitet i de överväganden som under årens lopp 
motiverade att organisationsfrågor upprepade gånger hamnade 
på agendan. Långvarigheten och – läsaren må ursäkta – långran-
digheten i dessa diskussioner speglade emellertid hur spelet mel-
lan styrningsnivåer såg ut under tre, fyra decennier, en period 
som på det forsknings- och utbildningspolitiska området gene-
rellt karakteriserades av ständiga ommöbleringar. Centrala myn-
digheter organiserades om, regionala organ tillkom och försvann. 
Högskolor och universitet sökte tolka signalerna och vinna vad 
man förmådde eller rädda vad som räddas kunde. 

LTH:s orientering i dessa processer fick sin särskilda karak-
tär av tillkomsthistoria, av motiv hos inblandade aktörer, men 
framförallt av en forsknings- och utbildningspolitik med stark 
styrningsambition, samtidigt nyckfull i sina uttryck, i resurstill-
delning och i långsiktig konsekvens. Att föra en enskild utbild-
ningsinstitution i fas med denna utveckling kostade på. Att föra 
den på tvärs var inte lättare. 

 
Ideologi och genomförande 
Centralt i de överväganden som gjordes för organisationen av 
högskolan i Malmö/Lund-regionen var behovet att förnya ut-
bildning och forskning. I sökandet efter förnyelse av såväl de 
naturvetenskapliga som civilingenjörsutbildningarna var det 
återigen ett motiv att förorda samordning. Både UHÄ och Lunds 
universitet såg i detta möjligheter till reformering, med stora 
fördelar att utvinna ur det samlade universitetets bredd på äm-
nen. Med bl.a. Massachusetts Institute of Technology (MIT) och 
Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) i Zürich som 

 
710 Lunds Universitet Meddelar nr. 7, 1993 (1993-05-21). Sven Lindblad, prof. 
Byggnadsakustik LTH, prodekanus tekniska fakulteten 1987-93, rektor LTH 
1993-96 
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exempel föreställde man sig ett ”tekniskt universitet” med tätare 
kontakt mellan teknik och naturvetenskap än vad som dittills 
förekommit i Sverige. Detta var en idé med ursprung och för-
ankring i LTH snarare än i den matematisk-naturvetenskapliga 
fakulteten (MNF), vilket visade sig då dess fakultetsnämnd avvi-
sade sonderingar i denna riktning. Den gemensamma förvalt-
ningsnämnden för det naturvetenskapliga och tekniska området, 
liksom tekniska fakultetsnämnden vid LTH välkomnade däremot 
förslaget. Motiven för samordning skiljde sig dock åt mellan 
UHÄ och LTH, med MNF som något av en bricka i spelet. För 
LTH kom det att handla om att bryta loss från LU-
organisationen för att skapa en ny typ av tekniskt-naturveten-
skapligt universitet. För UHÄ däremot var det sammanhållna 
universitetet fortfarande önskvärt, liksom att sträva efter sam-
ordning mellan sektorerna.711 

Det är ett faktum att organisationsfrågor för Lunds tekniska 
högskola och Lunds universitet upprepade gånger diskuterats 
eller avgjorts mindre utifrån de direkt berörda aktörernas eller 
institutionernas önskemål, och mer av hänsyn till utbildningssy-
stemets generella utveckling. Om det på 1960-talet hade handlat 
om att tekniska fakulteten underordnade sig övergripande mål, 
så var det på 1980-talet kanske snarare den matematisk-
naturvetenskapliga fakulteten som fick anpassa sig. Trots skillna-
der i förvaltnings- och utbildningsideologi så var de bakomlig-
gande mekanismerna likartade. När LTH uppgick i universitetet 
kom dess styrning att underkastas, eller – mindre drastiskt ut-
tryckt – filtreras genom universitetets värderingar och priorite-
ringar. Beroendet kunde gälla sådant som ekonomi, tjänster 
m.m. Inom LTH uppfattades detta så att man inte kunde göra 
sig gällande i den nationella resurstilldelningen. Intrycket av 
prioriteringarna inom UKÄ och UHÄ är blandat. I de nationella 
sammanhang som studerats för detta arbete diskuterades verk-
samheten vid LTH i samma termer som KTH och Chalmers, 

 
711 Centrala inslag i U68 och H77 att söka samordning för effektivitetsvinster, 
se SOU (1973:2:263). Även UHÄ (1984:15:32-34); MNF:s negativa inställ-
ning till tekniskt universitet i Lunds Universitet Meddelar nr. 17 & 18, 1982 
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men de som befann sig närmare verksamheten gjorde en annan 
värdering. 

Inom ramen för nationell samordning av teknik och natur-
vetenskap inordnades följdriktigt de matematisk-naturveten-
skapliga och tekniska fakulteterna i ett gemensamt förvaltnings-
område, som senare fick namnet Lunds tekniska och naturveten-
skapliga högskola (LNTH).712 Denna organisation varade sam-
mantaget under ett och ett halvt decennium. På liknande sätt 
som TeknF/LTH 1969 uppgick som den mindre parten i univer-
sitetet, blev MNF den ekonomiskt, personellt etc. mindre och 
kanske svagare parten. I båda fallen fanns skillnader mellan de 
ingående parternas organisationskultur och vetenskapsideologi. 

Utöver att de generella förutsättningarna – ekonomiskt och 
organisatoriskt – fortfarande saknades för att LTH skulle kunna 
kasta loss från Lunds universitet, så hade högskolornas möjlighe-
ter att uppträda som samlade enheter förändrats genom högsko-
lereformen 1977. Redan genom fakulteternas tillväxt på 1960-
talet hade det blivit svårare att uppträda som samlad enhet. Den 
kollegiala styrelseformen utmönstrades och ersattes efterhand 
med mindre – på begränsad tid och begränsat mandat – valda 
styrgrupper.713 I organisationen post-H77 saknades former för 
kollegiala kontakter ovanför institutionsnivån.714 Det märktes 
när det kom till LTH:s frikopplingsförsök under åren fram till 
1993. Om det runt 1967-69 med någon trovärdighet kunnat 

 
712 Här uppfattas organisationen som forvaltningsområde som gemensam näm-
nare och viktigare än namnbeteckningen FÖN I eller LNTH. 
713 1989 nödvändigt med omorganisation av tekniska fakultetskollegiet p.g.a. 
dess storlek. Formellt var ca. 270 personer ledamöter, men nu reducerades det 
till ca. 40 personer. LNTH-nytt, nr. 2, 1989 (1989-03-17) 
714 Initiativ 1987 från tekniska fakultetsnämnden för att skapa ett forum, utan 
beslutanderätt, för fakultets-/högskolegemensamma diskussioner kring civilin-
genjörsutbildningarna: 1987-05-19 LNM. Protokoll [LNM 86/87] Adm. enh., 
M-huset, LTH, LU. Arbetsgrupp för samordning av frågor rörande CI- och 
arkitektutbildningarna inrättad fr.o.m. vt 1989. Skulle fungera som samrådsor-
gan mellan linjenämnder och sektionsstyrelser och även kunna ta sig an övergri-
pande policyfrågor: 1988-12-06 LNM. Protokoll [LNM 1988/89, Ht-88] 
Adm. enh., M-huset, LTH, LU. Generella förutsättningar: SOU (1992:1:58). 
Om ett nytt akademiskt ledarskap i internationell belysning, se t.ex. Middle-
hurst (1995:80ff ) & Clark (1998). 
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hävdas att högskolan då stod enig, så var opinionen i den senare 
fasen mer splittrad både bland lärare och studenter. Den intresse-
gemenskap som hade skapats under 1960-talet hade, under 
trycket av expansion och förändrade värderingar, tunnats ut och 
avlösts av mer heterogena perspektiv. 

Vad som på doktrinnivå kunde tolkas som en signal till att 
gripa tillfället att väcka liv i frågan om LTH som fristående hög-
skola – den fråga som debatterats så intensivt i slutet på 1960-
talet – visade sig vara precis lika svårt som vid tidigare försök. 
Skillnaden var egentligen bara på vilket grund ärendet skulle 
komma att stranda, på den nationella planeringsgemenskapen 
och utbildningsideologin i första försöket eller på Lunds univer-
sitets strävan efter bredd och samordning inom den nationellt 
definierade tekniska sektorn – inbegripande de naturvetenskapli-
ga fakulteterna – i det andra. Ingen konst är lättare än efterklok-
hetens, men trots det menar jag att 1980-talets frikopplingsför-
sök var ett senkommet uttryck för den ingenjörsidentitet som 
växte fram från mitten på 1800-talet och som fått allt mindre 
genomslag i det svenska utbildningssystemet och i den svenska 
offentligheten under de senaste decennierna – den tid som är 
LTH:s. 

 
Värderingsskiften 

 
Att döma av den vikt Lunds tekniska högskola under 1980-talet 
lade vid organisatorisk ställning i forsknings- och utbildnings-
landskapet så kunde det förefalla som om dess identitet och roll 
var fullständigt avhängigt just sådana förhållanden. Emellertid 
utvecklades de tekniska högskolorna och LTH i andra avseenden 
bort från en självuppfattning med de komponenter av homoge-
nitet och intressegemenskap som dittills betonats. Utvecklingen 
av universitetens regionala uppdrag och en ny syn bland ungdo-
mar på de tekniska högskolornas utbildningar tillhörde de om-
ständigheter som pekade i riktning bort från det identitetstän-
kande som tidigare hävdats i många sammanhang, inte bara vid 
LTH. 

När LTH planerades och byggdes upp så gjordes det utifrån 
nationella överväganden. Det gällde att utnyttja den samlade 
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potentialen av studiebegåvade ungdomar och att förlägga en 
tredje högskola där dessa mål bäst kunde realiseras. Samtidigt 
fanns det en tydlig regional komponent i det tidiga engagemang-
et bland Sydsveriges verkstads-, livsmedels- och kemitekniska 
företag. Mycket av den inneboende kraft som kunde spåras i 
denna rörelse gick förlorad dels genom vissa specifika händelser, 
dels under inflytande av samhällsklimatet under 1970-talet. 

När vinden vände så gjorde den så inte bara för de tekniska 
högskolorna. Samarbetet mellan LTH och andra delar inom 
universitetet i att utveckla forskning och utbildning mot avnä-
mare i regionen sköt fart. Ny infrastruktur och nya organisato-
riska former tillkom för dessa syften, vilket visade att den scha-
blonartade dikotomin i näringslivsinriktade tekniska högskolor 
och universitet med bristande intresse för sådana kontakter, inte 
längre ägde giltighet. Universiteten hade nationellt och interna-
tionellt börjat uppmärksammas för sin potentiella roll som ska-
pare av tillväxt, inte minst regionalt. Genom denna utveckling 
försvagades en förutsättning för uppfattningen om någon de 
tekniska högskolornas särart t.ex. i termer av särskild national- 
eller regionalekonomisk betydelse. Hela systemet för forskning 
och högre utbildning rörde sig i riktning mot att bli mer utåtrik-
tat, näringslivstillvänt och marknadsorienterat. 

Det var av flera anledningar ingen tillfällighet att det var just 
från Kemicentrum som en – i förhållande till 1980-talets fakul-
tetsledning – alternativ syn på organisationsfrågor utgick. Dels 
fanns här ett samarbete över fakultetsgränser som visat sig frukt-
bart, dels hade kemisterna tidigt börjat organisera sitt arbete i 
större öppenhet mot näringslivet, exempelvis med inhysning av 
företag i omedelbar anslutning till den egna verksamheten. Oav-
sett omfattningen på sådana samarbeten så var de principiellt 
viktiga och gav erfarenheter för framtida bruk. I det samman-
hanget visade sig betydelsen av den samlade kompetensen och 
kunskapsmassan väsentligare än organisatoriska arrangemang. 
Detta var också, forsknings- och utbildningspolitiskt, tanken 
bakom KC-konstruktionen och andra liknande organisations-
former planerade och realiserade från mitten på 1960-talet och 
framåt. Man kan uppfatta Kemicentrum som värderingsmässigt 
något av en trojansk häst in i gamla strukturer, inte bara de tek-
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niska högskolorna utan också de matematisk-naturvetenskapliga 
fakulteterna och universitetet som helhet. 

Så uppfattat var det kanske väl så mycket universitetets, sna-
rare än LTH:s, villkor och perspektiv som ändrades. Man kan 
naturligtvis tvista om hur stor betydelse just Kemicentrum hade, 
och dess plats i resonemanget är avhängigt att ett specifikt sam-
manhang är under luppen. Den ideologiska syn på organisations-
former som KC representerade har alltmer kommit att uppfattas 
som ”riktig”, förvisso med nyanser beroende på vilken uppfatt-
ning man har om ”Universitetets” idé och uppdrag. Homogeni-
tet i all ära, men när ett ekonomiskt kärvare samhällsklimat på 
1970-talet gjorde att de fasta anslagens relativa vikt minskade, så 
föll något av förutsättningen för tanken att de tekniska högsko-
lorna hade en speciell relation till näringsliv och företagande. 

 
Det andra sammanhang där det ägde rum värderingsförskjut-
ningar var i synen på de tekniska utbildningarnas form och in-
nehåll. Söktrycket skiftade kraftigt från år till år, delvis beroende 
på demografiska faktorer, i värsta fall minskade det kontinuerligt. 
Studieresultaten försämrades katastrofalt och civilingenjörsut-
bildningarna som intill mitten på 1960-talet hade varit försäkra-
de om en viss nivå på studenternas förkunskaper och som i sin 
tur närmast kunde garantera examen, fick allt större problem i 
båda ändar: antagning och examen. Utifrån ett traditionellt per-
spektiv gjordes analysen att det var ”fel” någonstans i de tekniska 
högskolornas omvärld. Studenterna hade bristande förkunskaper 
från grundskola och gymnasium eller också anlände de med 
felaktiga förväntningar på utbildningarnas form och innehåll. 
Samhällsklimatet uppfattades som ogynnsamt. Rekryterings- och 
upplysningskampanjer riktade till grundskola och gymnasieskola 
skulle åtgärda problemet vid källan var tanken. Propedeutiska 
kurser innan första läsåret skulle hjälpa studenterna till en bättre 
start på utbildningen. 

Samtidigt visade både attitydundersökningar bland studen-
terna och deras agerande i utbildningsnämnder att det fanns ett 
djupt känt missnöje med i synnerhet formen på utbildningarna, 
men också med det bristande utrymmet för dem att gå utanför 
utbildningsplanerna. Detta kunde inte komma som en överrask-
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ning för någon, då motsvarande synpunkter hade återkommit i 
närmare ett sekel. 

Kritiken pekade hän mot konstruktion av en ny bredare syn 
på de tekniska utbildningarna, kanske en uttunning av en tradi-
tionell ingenjörsroll, med djup förtrogenhet med tekniska till-
lämpningar. Generalistaspekten, återkommande i diskussionerna 
om CI-utbildningarna alltsedan slutet på 1800-talet hade vridits 
ytterligare ett varv. Det faktum att förberedande stadier (grund-
skola och gymnasium) inte längre levererade studenter med de 
förkunskaper som en äldre ingenjörsroll förutsatte, gjorde att en 
mer realistisk syn på studenterna, mer anpassad efter deras förut-
sättningar och intressen, måste ta form. De tekniska högskolor-
nas verksamhet var avhängig av att man lyckades med att refor-
mera sina utbildningar. Tidigare hade man kunnat skjuta pro-
blemen ifrån sig, t.ex. genom att hävda att studenterna var delak-
tiga i utvecklingen av högskolorna inom ramen för en över gene-
rationer stabil intressegemenskap. Reella förändringar av utbild-
ningarnas innehåll var dock nödvändiga, liksom en annan attityd 
till studenterna och till den pedagogiska processen. 
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6. Avreglering och maktförskjutning, 
1993- 

 
 
 
 
 

Marknad och ledarskap 
 

De intentioner, i riktning mot decentralisering, som högskolere-
formen 1977 byggde på hade inte förverkligats i genomförandet. 
Utan det heltäckande grepp som en brett upplagd högskolere-
form kan ge hade inneboende tendenser ändå förstärkts genom 
mer stegvisa förändringar under 1980-talet. Högskolereformen 
1993 innebar en ny samlad översyn av utbildningssystemet, en 
bekräftelse på och vidareutveckling av det föregående decenniets 
utveckling. Vi befinner oss fortfarande mitt i den utveckling som 
dessa reformer samtidigt bekräftade, förstärkte och initierade. 
Utbildningsplanering och forskningsfinansiering har genomgått 
stora förändringar. De internationella perspektiven har fått större 
inflytande på universitetens arbete. Samtidigt har det regionala 
uppdraget fördjupats än mer. Studenternas möjlighet att påverka 
utbildningarnas innehåll har ökat och högskolornas hänsyn till 
detta i sin planering har ytterligare aktualiserats. Utvecklingen 
pekar i flera riktningar. Mot denna bakgrund behandlas det se-
naste decenniets utveckling vid Lunds tekniska högskola i detta 
kapitel mer skissartat än tidigare perioder. 

 
1995 beslutades en större omorganisation av LTH. I syfte att 
klarare fokusera på utbildningsprogrammens ställning i LTH:s 
verksamhet avskaffades sektionerna och istället infördes en mer 
flexibel och utbildningsinriktad organisation, till den grad att 
den kunde uppfattas underprioritera forskningen.715 De utbild-

 
715 Rektor Sven Lindblads presentation av omorganisationen i LTH-nytt, Juni 
1995 och LTH-nytt, Oktober 1995 
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ningsnämnder som inrättades genom reformen skulle ha större 
frihet att beställa sina kurser utanför den ram som sektionerna 
hade utgjort. Utifrån högskolereformens intentioner så var denna 
reform vid LTH i samma anda. Utbildningsplanering hade blivit 
allt svårare att genomföra. Lösningen som både H93 och LTH:s 
omorganisation syftade till var att skapa en flexibel organisation 
som lättare kunde anpassas till omvärldskrav. LTH-reformen 
förväntades också på sikt leda till ytterligare omstrukturering, 
mot allt större och mer heterogena institutioner, när sektions-
strukturen väl hade lyfts bort. Också på forskningens område 
skulle effekten därmed bli att större flexibilitet uppnåddes, med 
möjlighet till nya samverkansmönster. 

I det allt viktigare gränsområdet mellan universitets- och 
näringslivsanknuten forskning kan den ökade förekomsten av 
centrumbildningar uppfattas som ett utslag av liknande meka-
nismer. Den organisation som 1995 genomfördes vid LTH kan 
uppfattas som ett sätt att förhålla den moderna civilingenjörsut-
bildningen till nya förutsättningar i näringslivet och på arbets-
marknaden, präglade av större osäkerhet och därmed i behov av 
en mer flexibel respons. Centrumbildningarna kan på motsva-
rande sätt vara ett sätt att förhålla sig till en mer skiftande och 
svårförutsägbar kontext, som mötesplatser där disciplingränser 
kan överskridas och nya frågeställningar lättare genereras. Uni-
versitetens s.k. tredje uppgift och de allt intensivare näringslivs-
kontakterna har medverkat härtill. 

En annan effekt av LTH-reformen, betydelsefull för effektiv 
styrning av högskolan var att antalet nivåer reducerades till två: 
Styrelsen för Lunds tekniska högskola (SLTH) respektive institu-
tionerna och utbildningsnämnderna. Styrelsen skulle ha en mer 
policyskapande funktion och ange ramar för verksamheten, me-
dan institutioner och utbildningsnämnder hade det operativa, 
utförande ansvaret.716 Därmed öppnades också vägen för ett 
annat gemensamt syftemål mellan LTH-reformen och H93, 

 
Reaktion mot forskningens, som det uppfattades, nedprioritering: 1995-09-12 
KCS. Protokoll [1995. A1A:32] Adm. enh., KC, LTH, LU. 
716 LTH-nytt, Oktober 1996 
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nämligen införandet av en mindre och effektivare ledningsorga-
nisation vid LTH, vilket skulle följa. 

Till de riktigt långvariga diskussionerna vid Lunds tekniska 
högskola hörde skillnaderna i institutionellt ledarskap mellan de 
tekniska högskolorna och universiteten. Medan summan av uni-
versitetens göranden och låtanden väsentligen avgjordes på insti-
tutionsnivå, hade de tekniska högskolorna av hävd haft en tydli-
gare profilerad ledning på högskole-/fakultetsnivå. Inom univer-
siteten dominerade en kollegial, distribuerad ledningskultur, en 
skillnad som efter LTH:s integration i Lunds universitet satte 
sina spår. Behovet att reformera organisationen påpekades upp-
repade gånger av LTH:s fakultetsledning, även av externa utred-
ningar och bedömare.717 Det fanns dock inom det övriga univer-
sitetet föga förståelse för de krav som LTH reste på att utrustas 
med en fakultetsadministration och ledningsfunktion som, i just 
det avseendet, kunde föra LTH i paritet med de fristående tek-
niska högskolorna. Bland personalen vid de tekniska högskolor-
na, inte bara LTH, och i de nätverk som dessa verkade inom, var 
det legio att betrakta sig och sin verksamhet i termer av fast knu-
ten intressegemenskap, där enighet och kapacitet att uppträda 
samlat i vilket sammanhang det vara må, värderades högt. Det 
var förvisso inte den enda anledningen till de diskussioner som 
präglade umgänget mellan LTH och universitet, men den var 
central. Dessa frågor har behandlats i tidigare kapitel och rekapi-
tuleras här för den bäring de har på LTH-reformen 1995-96. 

Med den högskolereform som började genomföras 1993 
följde emellertid utrymme för och incitament till en annan led-
ningskultur, en som i väsentliga avseenden låg i linje med den 
som LTH sökt åstadkomma under en följd av år.718 Förändring-
en låg i förlängningen på en utveckling som kunde spåras ett par, 
tre decennier tillbaka. Fakulteternas, i meningen den samlade 
lärarkåren, numerära tillväxt hade gjort dessa ohanterliga redan i 
slutet på 1960-talet. Även de valda församlingarna som följde 
framstod som mindre lämpade att effektivt företräda högskolor 
och fakulteter. Med nya förvaltnings- och utbildningsideologiska 

 
717 LTH (2001): ”Revising LTH” 
718 Niklasson (ed.) (1996); SOU (1996:21); LTH (1996; LTH (1997:1) 
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vindar framstod sedan även 1970- och 80-talets typ av nämnder 
med representation av samhällsintressen som illa lämpade att 
leda universiteten. 

Den ekonomiska situationen för forskning och högre ut-
bildning skapade efter 1970-talet en alltmer instabil situation. 
Finansieringen av forskning blev alltmer diversifierad och kort-
siktig, studenternas tillströmning och fullföljande av grundut-
bildning blev svårare att planera. Denna instabilitet tycktes kräva 
en annan ledningsform, med utrymme för att samtidigt kunna 
utveckla verksamheten strategiskt och att kortsiktigt, flexibelt 
kunna fånga tillfällen i flykten.719 Den ökade konkurrensen om 
resurser och försöken att hitta eller utveckla specifika nischer för 
universitet eller deras institutioner ställde andra krav på akade-
miskt ledarskap, bekräftad med en utveckling mot en mer när-
ingslivsinspirerad managementkultur.720 

Utvecklingen mot små och effektiva ledningsgrupper kan 
noteras också vid andra fakulteter vid Lunds universitet än den 
tekniska. Det har blivit vanligare med dekaner och prefekter som 
tydligare än sina företrädare för något decennium sedan företrä-
der sina fakulteter i exempelvis externa kontakter. Detta visar att 
det ägt rum en kulturförändring inom universiteten som gör att 
skillnaderna fakulteterna emellan minskat och att universitetet 
som helhet och i sina delar mer kan sägas ha närmat sig en posi-
tion i vilken de tekniska högskolorna länge befann sig och LTH 
önskade befinna sig. 

 
Forskningsvolymen vid universitet och högskolor har i och med 
den relativa minskningen av offentliga anslag blivit mer och mer 
beroende av extern finansiering. Under 1990-talet utökades i 
Lund kraftigt antalet centrumbildningar och kompletterande 
organisationsformer för att underlätta kunskapsöverföring, tek-
nikspridning och finansiering av forskning. Ideon var det tydli-
gaste uttrycket för universitetets orientering mot näringslivet, 
samtidigt praktiskt betydelsefull och en ideologisk markör, ett 

 
719 Askling; Bauer & Marton (1999); Bennich-Björkman (1999) 
720 Gibbons et al (1994:70-89); Bargh, Scott & Smith (1996:3-4); Välimaa 
(1999) 
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varumärke. Det är tydligt att både Lunds universitet och LTH 
gick in i dessa kontakter med sådana förutsättningar att den 
historiska skillnaden i orientering mellan universitet och teknisk 
högskola utjämnades. LTH kunde leva upp till rollen av att vara 
den enhet inom universitetet som kunde ta ledningen i ökade 
kontakter med näringsliv.721 Tillsammans med det faktum att det 
senaste decenniets högskolereform uppenbarligen gav LTH större 
möjlighet att agera självständigt så har LU och LTH under 1990-
talet, i motsats till föregående decennier alltmer kunnat uppfattas 
som en enhet. I det sammanhanget hade LTH redan under tidi-
gare perioder kunnat arbeta under perspektivet att det fanns 
fördelar med att arbeta inom universitetet och att se sitt eget 
varumärke förstärkt av att vara en del av ett etablerat lärosäte.722 
Också universitetets ledande företrädare markerade att samar-
betsklimatet hade förbättrats och att enhet gav styrka.723 LTH:s 
rektor Thomas Johannesson kunde i mitten på 1990-talet, till 
skillnad från de flesta av sina företrädare, betona möjligheterna 
att vinna fördelar för civilingenjörsutbildningarna i ett nära sam-
arbete med universitetet: 

”Skälet till att LTH, som är mindre än KTH i Stock-
holm och Chalmers i Göteborg, ändå kan hålla denna bredd 
och kompetens är att den matematisk-naturvetenskapliga ba-
sen genom samarbete med den matematisk-naturvetenskap-
liga fakulteten inom Lunds universitet är stor och av hög kva-
litet. På samma sätt spelar samarbetet med Ekonomihögsko-
lan en viktig roll för ingenjörernas utbildning i industriella 
och affärsmässiga ämnen.”724 
Lunds universitetsstyrelse markerade i sin tur att LTH gavs 

frihet, så långt förordningar medgav, att styra inom sitt eget fög-
deri: 

 
721 Illustrerat genom att LTH:s rektor också, 2001, blev hela ”universitetets 
näringslivsansvarige”, LTH-nytt, Mars 2001 
722 Lunds Universitet Meddelar nr. 5, 1992 (1992-04-10) 
723 LTH-nytt, Oktober 1996. Lunds universitets rektor Boel Flodgren om LTH 
som ”universitetets flaggskepp” samt LTH:s rektor Thomas Johannesson om 
LTH:s allt större frihet att sköta sina angelägenheter. Även 1996-12-03 Arbetet 
Nyheterna 
724 1997-05-23 Sydsvenska Dagbladet. Debattartikel. Thomas Johannesson 
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”Lunds tekniska högskola, LTH, är en teknisk högskola 
som skall motsvara högt ställda förväntningar på utbildning 
och forskning inom vetenskapsområdet teknik. Den har 
därmed samma uppgifter och är underkastad samma förvänt-
ningar som andra tekniska högskolor/universitet i världen 
och konkurrerar med de främsta bland dessa. 

LTH är en del av Lunds universitet och har där uppgif-
ten att svara för utbildnings- och vetenskapsområdet teknik. 
Samtidigt som universitetstillhörigheten skall ge LTH förut-
sättningar som är likvärdiga eller bättre än andra svenska tek-
niska högskolors, så ger det också LTH särskilda möjligheter 
genom samverkan med andra delar av Lunds universitet. De 
övriga delarna av Lunds universitet har på motsvarande sätt 
särskilda möjligheter genom att LTH ingår i universitetet. 

LTH leds av en egen styrelse och ledning under univer-
sitetsstyrelsen och universitetsledningen. Samverkan mellan 
dessa båda styrelser och ledningar vilar på ett ömsesidigt för-
troende innebärande dels att rektor utser nyckelbefattnings-
havare i LTH:s styrelse och ledning och dels att LTH:s styrel-
se och ledning fått en vidsträckt delegation av befogenheter. 
Detta innebär att LTH:s styrelse – inom Lunds universitet – 
har det samlade ansvaret för LTH:s verksamhet, dess resultat 
och medlen att uppnå dessa.”725 
Detta kunde ytligt sett likna vad flera tidigare universitets-

ledningar, under 1970- och 80-tal deklarerat, men kombinatio-
nen av ett annat samarbetsklimat och effekterna av de tendenser 
som gavs uttryck för i högskolereformen 1993 gjorde att innehål-
let var kvalitativt annorlunda i slutet på 1990-talet. 

Behovet av att i arbetsformer och organisation röra sig bort 
från de förhållanden som tagits över från KTH på 1960-talet 
visade sig på fler nivåer. Omorganisationen av LTH, med avskaf-
fandet av sektionsstrukturen, kan uppfattas som en uppgörelse 
med arvet från 1800-talet, även som en replik på en ny närings-
livsstruktur. Att lägga sektionerna bakom sig och satsa på bredare 
formulerade utbildningsområden var så uppfattat ett sätt att 
anpassa utbildningarna till en modern kunskapsintensiv industri, 
där de anställda förväntades ha en bredare kompetens än den 

 
725 1999-11-08 Styrelsen för LU. Protokoll [1999] Rektorsämbetets kansli, LU 



333 

hårt reglerade studiegång som sektionerna historiskt hade levere-
rat. 

 
Utbildningarna i fokus 

 
Under de senaste decennierna har praktiskt taget all offentlig 
verksamhet i Sverige genomgått en decentraliseringsprocess. 
Högskolereformen 1993 medförde som vi sett att högskoleled-
ningar fick större frihet att organisera sig efter lokala förutsätt-
ningar. Av direkt betydelse för grundutbildningen, för civilingen-
jörsutbildningarna, var dessutom att regleringen av linjesystemet 
avvecklades och att resurserna till utbildning i högre grad kom 
att följa studenternas utbildningsval och prestationer.726 Högsko-
leledningar fick större frihet att inrätta utbildningsprogram, med 
inriktningar som de själva kunde besluta om. Den utredning som 
ledde upp till högskolereformen lyfte särskilt fram generella bris-
ter i grundutbildningen som en kommande reform borde ta sig 
an och åtgärda. Dessa brister rörde stödet till studenterna, lärar-
nas anpassning av undervisningen och passivisering av studen-
terna i utbildningen.727 

 
Med motsvarande motiv som den allmänna ledningsfunktionen 
vid universitet och högskolor förstärktes och gavs möjlighet till 
mer flexibelt agerande så inrättades 1990 vid LTH en stödjande 
funktion, ”Grundutbildningsnämnden för civilingenjörs- och 
arkitektutbildningarna” (GRUNCA), för det LTH-interna arbe-
tet med att utveckla utbildningsprogrammen. Under en följd av 
år hade det efterlysts en gemensam utbildningsnämnd för hela 
LTH, något som saknats sedan 1960-talet, som kunde medverka 
till ett mer samlat grepp på utbildningarna. Den nya grundut-
bildningsnämnden fyllde något av denna roll, även om den gavs 
en beredande och inte en beslutande funktion.728 

En linje i de senaste årens utveckling av högskolesystemet 
har varit strävan från universitet och högskolor att utveckla nå-

 
726 OECD (1995:100-110); Marton (2000:72-75) 
727 SOU (1992:1:65) 
728 LTH-nytt, nr. 4, 1990 (1990-12) 
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gon viss profil på sina utbildningsprogram. Syftet kan vara fler-
faldigt, men framträdande har varit profilering för att attrahera 
studenter och bredda rekryteringsunderlaget. Under senare år, 
framförallt sedan 1993, då utrymmet för högskolor att själva 
formulera utbildningsprogram vuxit har också floran av utbild-
ningar på det tekniska området ökat dramatiskt, något som vål-
lade kritik redan innan effekterna av H93 slog igenom.729 Om-
organisationen av hela LTH, med ökad fokusering på utbild-
ningsuppdraget och tillskapandet av en utbildningsnämnd för 
hela fakulteten, skapade förutsättningar för en gemensam diskus-
sion om hur utbildningsuppdraget kunde förvaltas. Då studen-
terna vid de tekniska högskolorna under en följd av år haft starkt 
kritiska synpunkter på civilingenjörsutbildningarnas form och 
innehåll kan man säga att det förelåg något av ett uppdämt re-
formbehov. 

Efter det att Teknologsammanslutningen vid LTH (TLTH) 
1984 blev egen kår genomgick den en gradvis professionalisering 
som gjorde att den t.ex. i relation till fakultetsledning och i in-
formationskampanjer kunde uppträda som en alltmer kvalifice-
rad samtalspartner. Under 1990-talet arbetade man successivt 
upp omfattande utbildningspolitiska program som bl.a. gjorde 
att man snabbt och tydligt kunde ta ställning i linjenämnder och 
andra sammanhang där utbildningsfrågor var under diskus-
sion.730 Samarbetet med fakultetsledningen formaliserades därtill 
i ett samarbetsavtal och fakultetsledningen åtog sig finansiering 
av tjänster på kåren.731 I verksamheten blev det från mitten av 
1990-talet tydligt att studenternas röst, som en konsekvens av 
detta, men också givetvis tack vare det förändrade resurstilldel-
ningssystemet för grundutbildningen, hördes mycket tydligare i 
diskussionerna om utbildningarnas form och innehåll. När ex-

 
729 1991-09-03 LNEFD. Protokoll [A5:45] Kansli E-huset, LTH, LU 
730 1992-03-26 Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. S. 1991] Arkiv, TLTH. 
Påbörjat arbete med Social- och utbildningspolitiskt program, SOUP. TLTH 
(1999) och TLTH (2000) 
731 Finansiering av tjänster: 1992-02-26 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 
1992. FM 1-6] Arkiv, TLTH och 1992-05-13 TLTH:s full-mäktige. Protokoll 
[FM 1992. FM 1-6] Arkiv, TLTH. Avtal mellan TLTH och LTH: 1994-03-13 
Styrelsen för TLTH. Protokoll [A2. Styrelsen. VT 1994] Arkiv, TLTH 
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empelvis TLTH 1998 fann att deras inflytande på utbildnings-
diskussionen mattats kunde detta formuleras långt skarpare än 
vad som förekommit blott några år tidigare: I verksamhetsplanen 
för 1998 kunde kåren exempelvis markera mot uteblivna föränd-
ringar i termer som skiljde sig radikalt från hur kontakterna fa-
kultet och kår emellan hade tett sig tidigare: 

”Under nuvarande rektors mandatperiod har studenter-
nas inflytande på LTHs styrelse och ledning försämrats, var-
för Teknologkåren skall arbeta för att förbättra detta [...] 

Teknologkåren anser att den enskilde studentens valfri-
het och möjligheter att själv skapa sin utbildning kraftigt skall 
stärkas. För civilingenjörsutbildningen anser Teknologkåren 
att gränserna mellan dagens utbildningsprogram skall tonas 
ner, samt att möjligheterna att gå mellan olika utbildnings-
program skall underlättas. Civilingenjörsutbildningen skall 
vara strukturerad med kraftigt profilerade utgångar.”732 
I flera sammanhang under 1990-talet visade studenterna 

prov på att de blivit en långt mer krävande part i mötet med 
utbildningsansvariga. I fråga efter fråga satte de fingret på de 
svagheter i utbildningsprogrammen som länge varit kända, men 
som inte hanterats, och de gjorde så utifrån en nyvunnen styrke-
position. 

Pedagogisk kvalitet på enskilda utbildningsmoment, liksom 
på hela linjekonstruktionen med parallelläsning och ensidig ex-
aminationsform hade länge kritiserats. Effekterna var, som visats, 
tydligt negativa på studieresultat och på genomströmning. Bland 
de åtgärder som diskuterades förekom minskning av den schema-
lagda undervisningen och att finna instrument för att faktiskt 
mäta den pedagogiska kvaliteten så att riktade åtgärder skulle 
kunna sättas in.733 

 
732 1998-05-14 TLTH:s fullmäktige. Protokoll [FM 1998: VårFM] Arkiv, 
TLTH 
733 1990-10-19 LNEFD. Protokoll [A5:42] Kansli E-huset, LTH, LU. 
Intressant och värdefullt diskussionsmaterial om teknologernas syn på utbild-
ningarna. Bland synpunkterna: ”Att läsa många ämnen med högt tempo är det 
som gör civilingenjörsstuderande attraktiva på arbetsmarknaden och är något av 
grunden i utbildningen. Det man förlorar är helhetsförståelsen. En känsla av att 
aldrig kunna något uppkommer vilket yttrar sig som dålig självkänsla. Många 
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Undervisningsformen med storföreläsningar var återkom-
mande föremål för kritik. En nationell utvärdering sammanfatta-
des och kommenterades inför utbildningsnämnden för E-, F- 
och D-linjerna: 

”Undervisningen är mycket traditionell med föreläs-
ningar, gruppövningar och laborationer. [...] Kvantitativt är 
undervisningen för stor i de flesta fall. Vidare tenderar under-
visningen att passivisera eleven till enbart mottagare av in-
formation. Eleverna får ingen stimulans för sin kreativitet. 
Detta förstärk[s] dessutom av tentamenssystemen som till 
stor utsträckning går ut på att lösa stereotypa problem. 

Eleverna får i sin utbildning väldigt liten träning i att ut-
trycka sig i tal och skrift. Antalet rapporter som skrivs är litet 
och det sker sällan en seriös språkgranskning av dem. [...] 

Jag tror att vi på F-LTH måste anpassa undervisningen 
och göra den mer problemorienterad. Teknologerna måste ti-
digt i sin utbildning stöta på öppna problem. [...] 

Jag tror att vi måste se över undervisningsformerna och 
minska antalet timmar ordentligt framför allt övningsunder-
visning och laborationer.”734 
Läsperiodsindelningen och examinationsform behövde an-

passas till ”de krav som dagens ungdom ställer”, menade LTH:s 
vice-rektor Leif Svensson, och aviserade exempelvis större inslag 
av inlämningsuppgifter som komplement till traditionella tenta-
mina. Han redogjorde också, i ett möte med LTH:s alumniföre-
ning, för ändrad uppläggning av läsperioderna, med mer integra-
tion av både utbildning och efterföljande examination.735 Ter-
minsindelningen, med läsperioder följda av intensiva tentamens-
perioder med tentamina utan ämnesmässigt samband, var färdig 
att reformeras 1999. Med integrerade tentamina var avsikten att 
man skulle kunna öka intresse och stimulans och därmed för-
bättra studieresultaten. Förändringen krävde också, vilket var 

 
saknar nog också den röda tråden genom utbildningen. Institutionerna verkar se 
på de olika delarna istället för flödet.” LTH (1997:7:1) 
LTH (1997:7): ”Civilingenjörsutbildningen ur en teknologs perspektiv”, Kvali-
tetsarbetet vid Lunds Tekniska Högskola 1997:7, stencil 
734 1994-05-24 UNEFD. Protokoll [1994:4] Kansli E-huset, LTH, LU 
735 Lunds Universitet Meddelar nr. 11, 1999 (1999-12-17); LTH-nytt, Oktober 
1999 
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positivt, en ökad samordning mellan ämnen.736 Därmed kan 
man säga att ett steg togs för att göra något åt det förkättrade 
”mångläseri” som generationer av teknologer beklagat och vån-
dats över. Trots decennier av diskussion om utbildningens former 
dröjde dock attityder kvar som hindrade förändring, menade två 
lärare, vilka dels kritiserade en ”machoattityd” till undervisning-
en, med mycket fakta på kort tid, dels storföreläsningar som år 
2000 alltjämt var den dominerande undervisningsformen.737 

 
Även om mycket hänt i fråga om breddning av rekryteringen 
sedan slutet på 1960-talet så kvarstod alltjämt problem och, inte 
minst, systematiska skillnader mellan utbildningsprogrammen. 
Elektroteknikutbildningarna hade bland den lägsta andelen 
kvinnliga studenter, något som i en policyskrivelse föranledde 
linjenämndens ordförande, Rune Kullberg att ägna sig åt kritik 
mot bristen på resultat: 

”Det är inte särskilt roligt att behöva konstatera att D- 
och E-utbildningarna har det i särklass lägsta antalet kvinnli-
ga teknologer av civilingenjörsutbildningarna vid LTH. An-
delen kvinnliga teknologer är klart under 10 %. Enligt min 
mening måste nämnden analysera orsakerna till detta och 
göra upp en handlingsplan för att dels öka andelen kvinnliga 
teknologer och dels få så få avhopp som möjligt inom grup-
pen kvinnliga teknologer. Vi får inte slå oss till ro med att det 
även i landet i övrigt är en liten andel kvinnor på D- och E-
utbildningarna.” 
Kullberg fördjupade sin kritik med stöd i utvärderingar 

gjorda på E- och D-programmen och menade att studenterna 
borde ges förtroendet att i högre grad kunna ta ansvar för sin 
utbildning, med friare undervisningsformer, bl.a. borde man 
efter kritik från en internationell utvärdering medge ett större 
inslag projektarbeten i utbildningen. En annan brist som åter 
uppmärksammades var den dåliga kopplingen mellan de grund-
läggande ämnena, speciellt matematik, och de tillämpade, en 

 
736 LTH-nytt, Mars 2000 
737 LTH-nytt, Mars 2000; Lennart Thörnqvist, prof. & Jurek Pyrko, doc. vid 
avd. för Energihushållning. Rubrik: ”Nya undervisningsformer borde vara 
självklart mål” 
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kritik som var något av en följetong över åren.738 Avsaknad av 
koppling gjorde att helhetssynen gick förlorad, och studiemotiva-
tion sviktade.739 

 
Den pedagogiska kompetensen hos LTH:s lärare hade länge varit 
ett problem. Bristen på undervisande personal hade under en 
följd av år gjort att en stor del av undervisningen skedde bl.a. 
med hjälp av studenter och forskarstuderande som inte hade tid 
eller möjlighet att utveckla pedagogiska kvaliteter i lärarrollen. I 
linje med reformer av utbildningarna, där man i ökad utsträck-
ning ställde upp LTH-gemensamma mål, sökte man genom ett 
utvecklingsprojekt – ”Genombrottet” – samordna och sprida 
kunskap inom hela organisationen kring pedagogisk utveckling. 
Enligt den konsult som ledde arbetet fanns det dock visst mot-
stånd mot att bryta upp etablerade kursplaner: 

”LTH är en miljö som är svårreformerad. Att studenter-
na läser flera parallella kurser gör att varje ändring i en kurs 
påverkar andra kurser. Lärarna anser också att ämnet är ku-
mulativt, tar man bort något påverkar det hela kedjan. Jag 
tror att det kan vara en överdriven farhåga.”740 
Studenterna hade gjort en egen utvärdering av undervis-

ningen och det stod klart att de såg ett stort behov i ”Genom-
brottet”, där bara arkitekturutbildningen fick goda omdömen för 
kvaliteten på undervisningen. Studenterna såg också fram emot 
att större valfrihet i utbildningen skulle komma till stånd.741 

 
Kurser inhämtade vid andra delar inom universitetet, något som 
studenterna länge velat ha möjlighet till och i så fall poängmäs-
sigt högre värderade än dittills, blev under 1990-talet inte bara 
accepterade utan uppmuntrade av programansvariga. Länge hade 
det varit förenat med svårigheter och motstånd att få tillgodo-

 
738 1996-11-13 Utbildningsnämnd E. Protokoll [UNE. 1996/97:1] Kansli E-
huset, LTH, LU 
739 1997-05-16 Utbildningsnämnd E. Protokoll [UNE. 1996/97:1] Kansli E-
huset, LTH, LU 
740 LTH-nytt, December 2000. Torgny Roxå, konsult från Universitetspedago-
giskt centrum (UPC) 
741 LTH-nytt, Maj 2001. Rubrik: ”Tuff kritik mot LTH:s lärare” 
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räkna sig poäng från annan fakultet och om det gick så fick stu-
denterna ofta inte medräkna sådana poäng till samma värde som 
universitetsstudenterna. Elektroteknik, teknisk fysik och datatek-
nik hade av studenterna tidigare kritiserats för att devalvera uni-
versitetspoäng vid tillgodoräknande i examen, men från 1994 var 
det fritt fram att ta med upp till tio poäng från andra fakulte-
ter.742 

 
Ett annat återkommande krav rörde ”kommunikativ förmåga”, 
något av ett nyckelord för vad studenter och avnämare kunde 
efterlysa i form av breddade perspektiv och färdigheter i mer 
humanistisk eller samhällsvetenskaplig riktning. Roland Vim-
merstedt, ordförande i den 1990 inrättade grundutbildnings-
nämnden formulerade behovet: 

”Tidigare när civilingenjören blev brukschef eller lik-
nande, var han något av en ‘halvgud’ på bruksorten och hans 
ord var lag. Idag måste han kunna argumentera med olika 
myndigheter, han måste kunna ‘sälja’ sitt budskap och förstå 
psykologin hos olika människor.” 
Ingenjörens förändrade yrkesroll var därför nödvändig att 

spegla och underbygga i utbildningen, något som bl.a. krävde ett 
större inslag av samhällsvetenskap och humaniora. 743  Under 
1996 arbetades fram en s.k. strategisk plan för grundutbildning-
en där den europeiska polytekniska traditionen retoriskt fram-
hölls som den ram inom vilken LTH:s civilingenjörsutbildningar 
befann sig. För att öka dessas samhällsrelevans och efterfrågan 
bland studenterna var det samtidigt viktigt att tvärvetenskapliga 
inslag och studier vid annan fakultet uppmuntrades.744 TLTH:s 
utbildningsansvarige uttryckte i målande ordalag sin tillfredsstäl-
lelse över de signaler om breddade utbildningsmöjligheter som 
diskuterades vid LTH: 

 
742 1994-11-23 UNEFD. Protokoll [1994:6] Kansli E-huset, LTH, LU; 1995-
05-18 UNEFD. Protokoll [1995:9] Kansli E-huset, LTH, LU 
743 LTH-nytt, nr. 4, 1990 (1990-12) 
744 1996-05-10 UNEFD. Protokoll [1996:14] Kansli E-huset, LTH, LU. Även 
rektor, Thomas Johannesson, i uppmaning till studenterna att ta kurser vid 
annan fakultet: Pålsjö Ängsblad, nr. 6, 1997 
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”En ljusglimt i snöyran är att vi snart kan dra riktig nyt-
ta av att vara en del av Lunds Universitet. Det planeras näm-
ligen ett antal inriktningar [på] våra program där många kur-
ser ges av institutioner utanför LTH.”745 
Att fakultetsledningens signaler fann resonans hos en kår 

och hos studenter som länge efterlyst större frihet i utbildnings-
valet var naturligt. I en skrivelse till utbildningsnämnderna ut-
vecklade Thomas Johanneson vilka förväntningar som studen-
terna hade rätt att ställa på sin utbildning vid LTH. Han hävda-
de vikten av perspektivvidgande inslag där studenterna fick möj-
lighet att aktivt förhålla sig till frågor kring yrkesrollen, miljö och 
teknik, etik och jämställdhet. Han tog också upp behovet av att 
studenterna utvecklade sina kommunikationsfärdigheter och att 
de blev mer insatta i affärsteknik och företagandets villkor.746 

 
Inför krav på kraftigt höjda examinationsnivåer, 40 procents 
ökning fram till 2005, initierades 1997 en diskussion kring hur 
ett sådant mål skulle kunna uppnås. ”Detta är det tuffaste hög-
skolan någonsin utsatts för”, menade högskolans rektor och kon-
staterade att det för LTH fanns två vägar att lösa uppgiften, dels 
att utöka antalet utbildningsprogram, dels att öka genomström-
ningen. Nya utbildningsprogram var nödvändiga för att ytterli-
gare bredda rekryteringsunderlaget. 

Studentkåren menade att det givetvis var bra att högskolan 
fick press på sig att ta väl hand om sina studenter, men reagerade 
samtidigt med vissa farhågor och menade att kvaliteten i utbild-
ningarna riskerade att få stryka på foten när ”obskyra utbildning-
ar med flashiga namn” seriöst diskuterades som lösning.747 En 
annan oro var att ökad genomströmning skulle leda till sänkt 
kvalitet i utbildningen. Sådana farhågor kan ha varit befogade. I 
en tidningsartikel 2002 beklagade Lars Philipson, professor i 
Datorsystemteknik, att dagens studenter inte längre förstod att 

 
745 Litet Ordo, nr. 23, 1996-03-19. Torkel Skoglösa, vice ordf TLTH med 
ansvar för utbildningsfrågor. 
746 1998-03-31 Utbildningsnämnd E. Protokoll [UNE. 1998:3] Kansli E-
huset, LTH, LU 
747 LTH-nytt, December 1997; Kårens kritik (citatet) även i Pålsjö Ängsblad, nr. 
3, 1998; LTH-nytt, Mars 1998 
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tillämpa de kunskaper som CI-utbildningarna sökte förmedla på 
de uppgifter som de konfronterades med. Även studenter som 
kommit långt i sin utbildning, saknade förankring i ett naturve-
tenskapligt synsätt. ”Om jag ber om en förklaring kan det kom-
ma precis vad som helst, ” menade han. 

”Det ingår inte i deras världsbild att just ett visst svar 
kanske faktiskt är rätt och att det kan finnas någon som vet 
vilket detta svar är, någon som man till och med kan fråga. 
Nej, istället har de fått lära sig i skolan att att var och en kan 
ha rätt ’på sitt sätt’. Vad de borde ha lärt sig är att man inte 
med lösa resonemang eller grupparbeten kan ändra på natur-
lagar.”748 
Emellertid hävdade Philipson också i sin artikel att dessa 

problem uppenbarade sig långt upp i kurserna, bland studenter 
på fortsättningskurser, studenter som rekryterats bland de bästa 
inom varje årskull. Philipsons synpunkter kan erinra om den allt 
som oftast uttryckta uppfattningen att problemen i högskolan 
beror på att grund- och gymnasieskola inte skött sitt uppdrag 
och det må vara riktigt eller inte. Den kultur- eller samhällskri-
tiska vinkel som anas i artikeln när det talas om ”världsbild” kan 
ha fog för sig. I anslutning till studentkårens farhågor om sänkt 
kvalitet i utbildning till följd av att examinationsmålen skulle 
höjas drastiskt, så kan man dock ställa frågan om inte högskolan 
har svikit sin uppgift när fundamentala brister av det slag som 
artikeln redogör för uppenbaras hos de bästa studenterna, som 
befinner sig i slutet på en utbildning genomgången i högskolans 
regi. Har pressen på att släppa igenom studenter för att säkra 
högskolans intäkter från grundutbildningen i själva verket gått 
för långt? Frågan gäller inte bara de tekniska högskolorna. 

 
Att det var möjligt att tänka nytt kring kombinationen av ämnen 
hade redan utbildningsprogram i industriell ekonomi på andra 
utbildningsorter visat – Linköping först. Möjligheten hade dis-
kuterats inför tillkomsten av LTH, t.ex. av Ragnar Woxén i pla-
neringsfasen. Än radikalare kunde man vara i Uppsala där man år 

 
748 Dagens Forskning (2002-10-21--22): Rubrik: ”Det naturvetenskapliga syn-
sättet har suddats ut”. Lars Philipson, prof. Datorsystemteknik LTH 1985- 
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2000 startade programmet ”System i teknik och samhälle”, även 
kallat humanistingenjörsprogrammet, där en tredjedel av kurser-
na bestod av humaniora och samhällskunskap. 

LTH:s planer på nya utbildningar, som respons på kraven 
att öka examinationsnivåerna, utmynnade i programmen för 
Ekosystemteknik och Industriell ekonomi, det senare med i stort 
sett motsvarighet vid andra tekniska högskolor i landet. Andra 
utbildningar som tillkom under slutet på 1990-talet, under del-
vis andra förutsättningar och som utvidgade LTH:s programut-
bud var bl.a. inom designområdet. Bland program från senare år 
kan nämnas teknisk nanovetenskap. 

Det nya programmet för Ekosystemteknik riktade sig delvis 
till samma kategorier, exempelvis kvinnor, som även gärna sökte 
sig till Kemiteknik. De grupper man såg som potentiella studen-
ter definierades dock inte bara i så förenklade kategorier, värde-
ringar var en viktigare faktor och då kunde det handla om ”det 
materiella [som] ersatts av ett medvetande om de stora proble-
men”.749 I den första antagningsomgången var 75 procent kvin-
nor och man ansåg att man lyckats i ambitionen att nå nya 
grupper. 750  Efter införandet av Ekosystemteknik minskade 
söktrycket till kemiutbildningen, vilket möjligen kunde tolkas så 
att man i sökandet efter att hitta nya rekryteringsgrupper också 
riskerade att konkurrera med sig själv. Förändringen kunde dock 
också bero på minskade årskullar och generellt minskat 
söktryck.751 

Den ekonomiskt verkligt stora satsningen i form av utbild-
ningsprogram var annars en internationell mastersutbildning, 
Industridesign, som kunde påbörjas 1999, möjliggjord genom en 
donation från IKEA. Sedan några år fanns en i utvärderingar 
bitvis hårt kritiserad utbildning i design under arkitektursektio-
nen som det nya programmet kunde utgå ifrån.752 Programmet 

 
749 LTH:s rektor Thomas Johannesson i LTH-nytt, December 1997 
750 1998-10-07 KCS. Protokoll [1998. A1A:36] Adm. enh., KC, LTH, LU 
751 1999-05-06 KCS. Protokoll [1999. A1A:37] Adm. enh., KC, LTH, LU; 
1999-09-13 KCS. Protokoll [1999. A1A:37] Adm. enh., KC, LTH, LU 
752 Om kritiken i Sydsvenska Dagbladet 1999-10-03 och 1999-10-07 Citat ur 
HSV:s utredning: ”Strukturen är svag och hela utbildningen kräver snarast en 
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kunde också ett par år senare flytta in i en ny byggnad, den första 
byggnad tillkommen speciellt för ett utbildningsprogram sedan 
LTH byggdes upp på 1960-talet. Tillkomsten av industridesign-
utbildningen markerar också ett anmärkningsvärt stort tillskott 
av privata medel för att vara i det svenska högskolesystemet. 

 
På en rad områden visade sig under 1990-talet behovet av att 
tillmötesgå studenternas krav, med hänsyn till värderingsför-
skjutningar och attityder. Studentkåren vid LTH tog sig också an 
allt fler uppgifter, genom inrättande av arbetsgrupper och tjäns-
ter för specifika arbetsområden, också utan omedelbart syfte att 
underlätta de centrala uppgifterna kring utbildningsbevakning. 
Studenterna gav prov på en aktivistisk hållning, som i sin konse-
kvens kunde erinra om 1970-talets diskussioner, dock utan den 
politisk-ideologiska udd som präglat den tiden. 

De problem med utbildningarna som, frestas man säga, ge-
nerationer av studenter på de tekniska högskolorna konfronterats 
med behövde de tekniska högskolorna inte hantera förrän resurs-
tilldelningssystemet tvingade dem till det. Med det nya anslagssy-
stemet var nyckeln till framgång tillräckligt många och väl moti-
verade studenter. ”Våra studenter har nu lika stor betydelse för 
LTHs väl och ve som LTH har för studenternas, ” kunde LTH:s 
tillträdande rektor, Thomas Johannesson, uttrycka saken 1996.753 

Det är ingen tillfällighet att förändringarna kom slag i slag 
när det stod klart vad uteblivna eller avhoppade studenter betyd-
de för verksamhetens ekonomi och utveckling. Med alla an-
strängningar, all marknadsföring och alla informationskampan-
jer, blev det bara än viktigare att inte släppa taget om de studen-
ter som väl bestämt sig för att satsa på en teknisk utbildning.754 
Mentorskap och system för att kunna fånga upp studenter som 
var på väg att halka efter eller ur utbildningen byggdes upp, s.k. 
Early Warning System. Ett sådant ökat och kontinuerligt an-

 
översyn. Det finns anledning att tro att LTH:s ledning inte har insett vad som 
krävs för att bygga upp en designutbildning.” 
753 LTH (1996) 
754 1999 satsade LTH 10 MSEK på marknadsföring. 1999-01-23 Sydsvenska 
Dagbladet 
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svarstagande och stödjande arbete hade länge efterlysts av studen-
terna. Under lång tid kunde en intressegemenskap mellan stu-
denter, lärare och nätverk utanför högskolan målas upp, en ge-
menskap som under vissa förhållanden kunde hävdas retoriskt, 
under andra åter blott finnas som något underförstått och förgi-
vettaget som skapade kontinuitet och sammanhållning, men som 
också hindrade reformering av utbildningarna. 

Samtidigt kan man inte bortse ifrån att det förändrade re-
surstilldelningssystemet, av vilket studenternas makt via kursval 
och prestationer är en del, har en baksida. Sven Lindblad såg 
problemen för de mindre forskningsämnena som inte klarade sig 
i grundutbildningens ”nyliberala system med pengar proportio-
nerligt mot antal studenter” och som därmed riskerade att gå 
under, om ingen alternativ, kompletterande finansiering gavs.755 

 
Avreglering och maktförskjutning? 

 
Avreglering inom ramen för nationella utbildningsreformer gav 
tillsammans med genomslag för lokalt verkande faktorer, under 
1990-talet utrymme för Lunds tekniska högskola att förändra sin 
roll i utbildningssystemet. Över hela området för högre utbild-
ning kännetecknades utvecklingen under perioden av ökad hete-
rogenitet. Det kan även, beroende på värdering av processer och 
utfall, formuleras i termer som ”splittring”, ”osäkerhet”, ”dyna-
mik” eller ”pluralism”. 

Den tolkning som görs här är att en tillbakablickande, iden-
titetsbekräftande hållning under ett par decennier medverkade 
till att Lunds tekniska högskola inte tog möjligheten att finna ett 
framåtsyftande uppdrag i utbildningssystemet. De institutioner 
för högre teknisk utbildning som infogades i utbildningssystemet 
efter LTH fann det av yttre omständigheter och organisatoriska 
förutsättningar nödvändigt att söka andra former för sin verk-
samhet än den traditionella sektionsstrukturen. Dessa högskolor 
kunde inte ens försöka efterlikna Kungl. tekniska högskolan. 
Med LTH:s omorganisation i mitten på 1990-talet övergav man 

 
755 LTH-nytt, December 2000 
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även här den traditionella strukturen, det var åtminstone det 
deklarerade syftet. 

LTH-organisationen fokuserades mot utbildningsuppdraget, 
vilket kunde uppfattas som kontroversiellt och provokativt. Ut-
rymmet att formulera nya utbildningsprogram, oberoende av 
den tidigare sektionsstrukturen, stärktes därutöver av förändring-
ar i resurstilldelning och av att en äldre examensordning avskaf-
fades, en reglering som verkat konserverande på möjligheterna 
att anpassa utbildningsutbudet. 

Den situation som därefter inträtt är emellertid inte entydig 
och kan inte entydigt bejakas. Om tidigare examensordning gav 
studenter och avnämare en begränsad och standardiserad palett 
av utbildningar att välja mellan, så har de senaste årens utveck-
ling inom många utbildningsområden lett till en mångfald pro-
gram som kan vara svår att överblicka och där kvalitet i genom-
förandet, sett över hela utbildningssystemet, i många fall har 
ifrågasatts. Ett perspektiv som antagits i detta arbete är hur roll-
fördelning mellan olika intressen kring civilingenjörsutbildning-
arna förändrats. Näringsliv, stat och offentliga verksamheter, 
ingenjörskår samt studenter har övat inflytande över ingenjörs-
utbildningarnas utformning. Ur det perspektivet ser det ut som 
om studenternas inflytande vuxit under senare år. Det har skett 
parallellt med att utbildningarnas värde på marknaden har för-
ändrats, möjligen försvagats. Det kan ligga nära tillhands att fälla 
det senare omdömet, åtminstone utifrån en statisk syn på en 
yrkesrolls identitet, på en utbildnings status på arbetsmarknaden. 
Utbildningarna, högskolorna, studenterna och det omgivande 
samhället har dock förändrats så mycket över fyrtio år, att det är 
svårt att finna fasta referenspunkter för ett omdöme. 
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7. Ingenjörer under konstruktion 
 
 
 
 
 

Högre utbildning är ett instrument för att förverkliga sociala och 
politiska ideologier i samhället. Hur uttalade dessa är har skiftat 
över tid. Med institutioner för forskning och högre utbildning 
associeras en rad sociala, kulturella och instrumentella värden. 
Till dessa hör en, sedan ett halvt sekel, globalt omfattad syn på 
vetenskap och teknik som medel för samhällsförändring. Samhäl-
lelig styrning och ökad pluralism kring resursflöden, forsknings-
uppgifter och studenttillströmning har under den här studerade 
perioden gjort föreställningar om institutionell autonomi och 
förankring i tradition skäligen illusoriska. Under decennierna 
efter andra världskriget etablerades en över jämförbara länder 
sammanfallande syn på forskning och utbildning. En repertoar 
institutionella verktyg utvecklades för att skapa och möta efter-
frågan på utbildning. Jämförande studier av nationella system för 
forskning och högre utbildning har visat en från nation till na-
tion snarlik sekvens av frågor och problem men inte nödvändigt-
vis lösningar. Inflytelserika modeller har formulerats, lanserats 
och spridits i internationella fora. Rollen att vara trendledande i 
den internationella utvecklingen av högre utbildning har inne-
hafts hos USA. Systemiska konsekvenser av utvecklingen där har 
ofta tjänat som exempel för andra nationer, utan att lösningar för 
den skull blivit enhetliga. 

En internationell diskussion kring vetenskapens och tekni-
kens sociala roll hade tagit form under 1930-talet. I Sverige kon-
centrerades under 1940-talet mycket av reformambitioner till 
balansen mellan antalet studenter i humanistiska och samhälls-
vetenskapliga ämnen respektive teknisk-naturvetenskapliga. Med 
olika styrinstrument sökte man öka andelen studenter som valde 
de senare. Utbildningssystemets reformering blev en central del i 
ett politiskt projekt, där teknik och naturvetenskap hade en vik-
tig ideologisk funktion. ”Ingenjören” framstod som bärare av 
modernitet och socialt framåtskridande, med syftningar utöver 
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vad en definierad yrkesidentitet kunde ge vid handen. Rekryte-
ring till det teknisk-naturvetenskapliga utbildningsområdet har 
länge prioriterats framför övriga områden, en återspegling av en 
generell syn på medel och mål för samhällsutvecklingen. Till 
denna hör en politisk konsensus kring hur rationell planering 
och vetenskap implementeras i social utveckling, något som ver-
kat starkt normerande och följaktligen kommit att påverka orga-
nisering av tekniska utbildningar och ingenjörsvetenskap. 

Just de år i slutet på 1950-talet då grunden för det svenska 
utbildningssystemets expansion lades var den internationella 
politiska situationen ett viktigt motiv för att skapa en över väst-
världen gemensam forskningspolitisk och institutionell plattform 
för vetenskap och teknik. Ideologiskt och politiskt tryck att an-
sluta till denna utveckling var starkt och realiserades genom dra-
matiskt ökade resursflöden. Under en god del av den här be-
handlade perioden, framförallt 1960- och 70-talet, kunde svensk 
utbildningspolitik uppfattas som särskilt intressant för interna-
tionella jämförelser. Denna roll för det specifika politikområdet – 
högre utbildning – korresponderade mot en svensk självbild i det 
internationella umgänget. Reformtakten var hög och resulterande 
spänningar för enskilda universitet och högskolor påtagliga. 
Lunds tekniska högskola tillkom under dessa yttre villkor. Att 
studera reformeringen av ingenjörsutbildningarna har här bl.a. 
varit en fråga om att spåra de mekanismer genom vilka föreställ-
ningar kring teknik och tekniska utbildningar konkretiserats till 
specifika institutionella arrangemang. 

 
Högre teknisk utbildning i Sverige formades under ett sekel från 
mitten på 1800-talet under industri och näringsliv som domine-
rande intressen. För teknisk utbildning i vid mening hade ofta 
det regionala näringslivet stor betydelse. Kontakter mellan när-
ingsliv och utbildningsinstitutioner var täta, uppbyggda kring 
personella, informella nätverk. Inom dessa rådde en betydande 
samsyn kring mål och medel för tekniska utbildningar. Framväx-
ten av näringsgrenar ledde till de tekniska högskolornas utbygg-
nad och utveckling genom nya utbildningsprogram. Företag och 
branscher beställde tekniskt utbildade personer utifrån sina pro-
duktionsförhållanden. 
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Civilingenjörsutbildningarnas form hade etablerats tidigt, i 
mitten på 1800-talet, och den stod sig väl över decennier. På en 
bas av grundläggande matematik och fysik lades de tillämpnings-
ämnen som differentierade utbildningslinjerna från varandra för 
att matcha respektive industrigrenars behov. Denna form har lagt 
grunden för en gemensam utbildnings- och yrkesidentitet. Ut-
bildningarnas form och de tekniska högskolornas utblick mot en 
viss krets av avnämare underbyggde länge en över tiden stabil 
intressegemenskap som kunde mobiliseras offensivt och defensivt 
för att hävda de tekniska högskolornas roll i samhälle och utbild-
ningssystem. 

Med industrins expansion under 1900-talets första decenni-
er tillkom nya krav utöver de teknisk-naturvetenskapliga. Ingen-
jören förväntades uppträda i allt fler roller inom en differentierad 
produktionsapparat, med alltmer kvalificerad arbetsdelning. 
Detta krävde nya färdigheter utöver de i utbildningen etablerade. 
Till de tekniska ämneskunskaperna adderades, om än i relativt 
ringa omfattning, samhällsvetenskapliga och så småningom även 
humanistiska. Alltjämt var utformningen av den högre tekniska 
utbildningen väsentligen en fråga som kunde avgöras i dialog 
mellan näringsliv och de tekniska högskolorna. Beställar-
utförarrelationen mellan dessa parter visade sig livskraftig också 
under senare förhållanden, präglade av krav på inflytande för en 
vidgad krets intressen kring de tekniska högskolorna. 

 
De tekniska högskolorna hade således väsentligen formats i tät 
intressegemenskap med industri och näringsliv. Utbildningspoli-
tikens mer kvalificerade roll i samhällsbygget och genomgripande 
reformer medförde dock från mitten på 1900-talet att de teknis-
ka högskolorna kom att underkastas nya prioriteringar. Universi-
tetens uppdrag hade i kontrast därtill sedan längre tid formule-
rats i relation till den offentliga förvaltningens behov. Den rela-
tivt politiserade process genom vilken Lunds tekniska högskola 
tillkom framstår därför som ett brott med praxis, ett paradigm-
skifte om man så vill. Alla typer av högre utbildning var på väg 
att inordnas i en enhetlig planeringsprocess, ett förhållande som 
skulle förstärkas ytterligare under perioden fram till 1977 års 
högskolereform.  
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I uppbyggnaden av LTH aktualiserades det förhållandet ge-
nom att de tekniska högskolorna förväntades vara formbara mot 
systemutbyggnadens möjligheter och restriktioner. Politik, ideo-
logi och systemfaktorer lade krav på flexibilitet på institutioner-
na, något som kunde komma i konflikt med en historiskt för-
ankrad identitet. De tekniska högskolornas generella utrymme 
att definiera sitt uppdrag, att självständigt förvalta problemfor-
mulering, kom att bli en del av Lunds universitets och LTH:s 
internorganisatoriska processer. Av detta följde en ideologisering 
av det tidiga uppbyggnadsarbetet. Denna ram för LTH:s till-
komst hade under en längre period avgörande betydelse för tolk-
ningen av högskolans uppdrag och ställning inom utbildningssy-
stemet.  

 
De samhällsekonomiska kostnaderna för utbyggnaden av högre 
utbildning var betydande och korresponderande intäkter kunde 
realiseras först på lång eller mycket lång sikt. Investeringar i de 
anläggningar som på kort tid uppfördes runt om i landet gjorde 
möjligheterna till kostnadsbesparande samordning till ett centralt 
spörsmål. Till de viktiga inslagen i den vidgade planeringshori-
sont som politiseringen av den högre utbildningen medförde har 
också hört andra skäl för en ökad samordning mellan ämnesom-
råden. Innehållsligt har det alltid funnits starka samband mellan 
teknik och naturvetenskap. Civilingenjörsutbildningarna fick 
tidigt karaktär och status genom ökade inslag av grundläggande 
naturvetenskap. Dock har teknik och naturvetenskap i Sverige i 
stor utsträckning varit institutionellt separerade i forsknings- och 
utbildningssystemet. Områdena har kunnat beskrivas i termer av 
åtskilda kulturer, med djupgående skillnader i värderingar och 
samhällsutblick. Motsvarande kan förvisso sägas om andra disci-
pliner – kanske i än högre grad. Samverkan mellan områdena har 
i någon mån kunnat uppfattas som kunskapsteoretiskt problema-
tisk. Väsentligare som hinder för samverkan torde ha varit den 
institutionella uppdelningen mellan teknik och naturvetenskap. 

Ett framträdande utbildningspolitiskt motiv i placeringen av 
en teknisk högskola i Lund var att åstadkomma samverkan och 
utbyte av impulser vetenskapsområden emellan. Sedan starten 
1961-65 har LTH förändrats i ett antal avseenden, bort från de 
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ingångsvärden som initieringsfasen levererade. Det kan bl.a. gälla 
just relationen till ämnesmässigt angränsande fakulteter och in-
stitutioner. Ur någon aspekt, men med andra mekanismer än 
1950-talets reformer, har teknik och naturvetenskap – betraktade 
som fakultetsområden – närmat sig en likartad syn på sina upp-
drag. De har gjort så inom ramen för hela forsknings- och ut-
bildningssystemets förändring. 

Med de senaste decenniernas relativa minskning av fakul-
tetsmedel har hela högskolesektorn närmat sig en position i vil-
ken de tekniska högskolorna av hävd befunnit sig. Special-
högskolorna har haft en annan roll än universiteten i att oriente-
ra sig mot externa marknader. Legitimering utifrån avnämar- och 
marknadsrelevans respektive internvetenskaplig utveckling har 
historiskt fått olika betoning vid tekniska respektive naturveten-
skapliga fakulteter. Universitetsexterna finansieringskällor har så 
småningom även för de senare blivit avgörande för att överhu-
vudtaget kunna bedriva någon verksamhet. De prioriteringar och 
den utblick mot externa avnämare som länge kunde uppfattas 
som karakteristisk för de tekniska högskolorna har blivit snart 
sagt hela universitetets. I dagens situation är detta lika självklart 
som det för 30-40 år sedan var att offentliga medel avgjorde 
resursramen vid samtliga fakulteter. Fakultetsområdena har när-
mat sig varandra i detta avseende, och legitimering av respektive 
områden i marknadstermer har blivit en gemensam snarare än en 
särskiljande erfarenhet. Likväl kan retoriken fortfarande ge eko 
av en äldre diskussion. 

De skillnader i perspektiv som präglade mycket av 1970- 
och 80-talens diskussion kring relationen mellan LTH och övriga 
Lunds universitet förefaller därför delvis överspelad. Med en 
krass blick är det klart att förändring av resurstilldelningen var 
ett effektivare instrument för att åstadkomma de synergier som 
från utbildningsideologiska utgångspunkter hävdades under 
några årtionden i mitten på 1900-talet. Effekter från ett inomve-
tenskapligt perspektiv är en annan fråga. 

Högskolornas uppdrag har också genomlöpt faser i dimen-
sionen regionalt-nationellt-internationellt. Som påpekats tillkom 
tekniska utbildningar under 1800- och början på 1900-talet ofta 
på initiativ av lokalt, regionalt näringsliv. Även om LTH:s till-
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komst underbyggdes med lokala utredningar och initiativ från 
Lunds universitet och det sydsvenska näringslivet, så formulera-
des de avgörande argumenten utifrån den nationella planeringen. 
Regionalpolitiska överväganden i någon kvalificerad mening 
fanns knappast på agendan under 1950-talet. Den nationella 
utbildningsplaneringen under 1960-talet och framåt rörde sig på 
en tämligen abstrakt, aggregerad nivå. Under de senaste ett à två 
decennierna har betoningen på universitetens och högskolornas 
regionala uppdrag ånyo ökat, men med andra förtecken. Före-
ställningar om konkurrens mellan regioner, inom eller överskri-
dande nationalstaternas gränser, har gjort att högskolornas roll 
kommit att betraktas inom ramen för ”regionala innovationssy-
stem”. Samtidigt har studenternas internationella rörlighet ökat. 
Utbytet av studenter mellan LTH och internationella samarbets-
partners har ökat kraftigt och spännvidden i högskolans avnä-
markrets och studenternas perspektiv på arbetsmarknaden har 
vidgats. 

Hur dessa skiften värderas varierar i en rad dimensioner, 
från det individuella hos den enskilde studenten, läraren eller 
forskaren till det systemiska bland utbildningsplanerare och av-
nämare. Generellt har det senaste halvseklet medfört en relativi-
sering av institutionella gränser och ämnesindelningar inom 
akademin, en process som korresponderar mot bredare kulturella 
tendenser och som därmed kan göras till föremål för likartade 
reflektioner – kanske i ideologiska eller kulturkritiska termer. 
Motiven för ökade inslag av tvärvetenskaplighet har varierat över 
tiden. När planerna på LTH formulerades förekom ett ekono-
miskt argument – mer valuta för satsade pengar om utrustning 
och infrastruktur kunde samutnyttjas. På 1970-talet hämtades 
politiska argument från den allmänna samhällsdebatten. På 
1990-talet handlade det istället om att vinna strategiska fördelar 
för näringslivet. 

Utan alltför vidlyftiga kopplingar i någon kulturkritisk rikt-
ning är det likväl uppenbart att de tekniska högskolorna under 
de senaste decennierna har genomgått värderingsförskjutningar 
som kan kontrasteras mot en äldre självbild som skisserats. Det 
kan ifrågasättas om beredskapen varit tillfredsställande hos de 
tekniska högskolorna när det gällt att se sitt uppdrag analyserat 
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och förankrat i en bred social och kulturell diskussion. En när-
mast apolitisk självbild kan spåras i flera sammanhang som en 
komponent i någon form av ingenjörsidentitet, korresponderan-
de mot en uppfattning om rationalism i samhällsreformer. Den 
politiska processen har kunnat betraktas med misstro och något 
att distansera sig från, vilket kan låta drastiskt om det skulle 
ryckas ur sitt sammanhang. Likväl speglas detta exempelvis i den 
roll teknologstudenterna intog i kårpolitiken. Det visar sig också 
i att samhällsengagemang bland studenterna, manifesterat t.ex. 
genom kritiska synpunkter på utbildningarnas innehåll och plats 
i utbildningssystemet, under en följd av år uppenbart betraktades 
som ett problem, snarare än en källa till förnyelse. Förändrade 
prioriteringar och värderingar i omgivande samhälle har gjort att 
en sådan självbild kommit att framstå som väl idealiserad. En 
mer receptiv attityd gentemot ideologi- och kulturkritiska dis-
kussioner hade gett bättre förutsättningar att orientera sig också i 
tidens mer påtagliga problematik rörande rekrytering och attity-
der i de ungdomsgrupper ur vilka de tekniska högskolorna sökte 
studenter. 

Beredskapen att diskutera sitt uppdrag i en sådan anda har 
ökat över tiden, och då inte isolerat till Lunds tekniska högskola. 
En utåt sett reflekterande och öppen hållning har blivit en del av 
alla lärosätens agerande på utbildningsmarknaden. Om utbild-
ningsplaneringen under flera decennier kunde operera med pla-
ner som snarare utgick från förväntad eller önskad utveckling av 
arbetsmarknadssektorer, så har dagens institutioner att ta avsevärt 
större hänsyn till studentens attityder och livsprojekt. Makt har 
förts till studenterna med de pengar som följer dem genom sy-
stemet. I den tidigare sektorsvisa styrningen gjordes studenterna 
till föremål för planering i termer av produktionsmål och 
genomströmning. Dessa uttryck förekommer fortfarande, men 
dagens studenter är därtill föremål för återkommande marknads-
föringskampanjer inför ansökningstillfällena. 

Universitet och högskolor söker profilera sig och framstå 
som bärare av vissa värden som kan attrahera studenterna. På en 
pluralistisk utbildningsmarknad har det blivit högsta mode att 
formulera en högskolas eller ett universitets ”idé” i termer som 
erinrar om marknadsföring av vilken som helst tjänst eller pro-
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dukt. Universitet och högskolor kan i allt högre grad betraktas 
som varumärken, som det gäller att skapa positiva associationer 
och mervärden kring. Om detta verkligen ger respektive högsko-
leenheter en klarare identitet inför sig själva och inför omvärlden 
kan diskuteras. Pluralismen och den skarpa profilen i dessa ut-
tryck är inte uppenbar för betraktaren. De termer i vilka en tek-
nisk högskola tidigare kunde formulera sin identitet, vänd mot 
en sekellång tradition och mot den egna yrkeskåren, förefaller 
hur som helst inte gångbar i en utåtriktad marknadsföring. Den 
kan rentav uppfattas som en belastning. Detta skifte i självbild 
och lansering inför omvärlden är av relativt sent datum. Till-
sammans med andra förändringar har det gjort att en ingenjörs-
identitet av sådant snitt som 1960-talets studenter vid de teknis-
ka högskolorna skolades in i inte längre har någon hemort. 

 
Hur har då de tekniska högskolornas funktion eller ingenjörens 
roll förändrats under det senaste halvseklet? Är ”ingenjören” av 
idag på något problematiskt sätt svagare utmejslad än för ett par 
generationer sedan? Utifrån någon viss kategori, exempelvis ge-
nerationsmässigt definierad, kan kanske svaret kännas givet. Vil-
ken som helst profession eller kår formas emellertid utifrån till-
gång, efterfrågan och omvärldens krav. Historien om de tekniska 
högskolorna under två sekler är historien om ständig förhandling 
och anpassning. Näringsliv, stat, studenter och andra intressen 
har lagt sin agenda. Successivt förändrade krav har avlöst varand-
ra då ”ingenjören” konstruerats utifrån industriell utveckling, 
politisk dynamik och sociala processer. Det finns därför, trivialt 
nog, ingen oberoende position från vilken frågorna kan besvaras 
utan att villkoras. Betraktat i ett halvt sekels tillbakablick har 
dagens universitet och högskolor föga mer än namn och större 
eller mindre del av byggnader gemensamt med sina föregångare. 
Om dagens universitet och dagens yrkesidentiteter generellt blivit 
mer konturlösa så är därmed också antytt i vilken riktning svar 
kan sökas. 
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Summary 
 
 
 
 
 
 

This study deals with the general educational reforms which were 
launched in the second half of the 20th century. It further deals 
with the transformation of institutions for higher technical edu-
cation, as established ideals and institutional structures were 
challenged by a reformist political agenda.  

From the 1940s and onwards, education within engineering 
and the natural sciences became joint focal points for reformist 
higher education and research policy efforts. In an attempt to 
strengthen the national economy and, to that end, render the use 
of institutional and infrastructural resources more efficient, tra-
ditional divisions between scientific disciplines were questioned.  

The 1950s saw a rapidly growing demand for education at 
all levels. As the large post-war generation, the ”babyboomers”, 
was entering the educational system, it became a major political 
issue to provide them with educational opportunities. One cen-
tral task for reform was to direct students towards those fields of 
education that, by common agreement, were appreciated as pro-
ductive in an economic sense, chiefly science and engineering. 
An engineering identity inherited from the 19th century, became 
increasingly problematic in relation to the aims of reforms.  

Lund Institute of Technology, Lunds tekniska högskola 
(LTH), which is focused upon in this study, was established in 
the early 1960s as a major addition to the Swedish higher educa-
tion system. In the process of planning, a key issue in the devel-
opment of engineering and science education was brought to the 
fore; coordination of resources, motivated by political, economi-
cal as well as scientific reasons. This contrasted with the internal 
dynamics and tradition of Swedish polytechnics, which until the 
1940s and 50s had operated mainly according to the interests of 
industry.  
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As a newly established institution, LTH took its principal 
values and ideas from older polytechnics, primarily from the 
Royal Institute of Technology, Kungliga tekniska högskolan 
(KTH), in Stockholm. From a Swedish perspective KTH came 
to embody ”the polytechnical ideal” of engineering education, as 
it had developed in continental Europe during the 18th and 19th 
centuries. The polytechnical ideal prescribed a rather firm for-
mula for engineering education, with physics and mathematics as 
core subjects to which applied engineering subjects were added. 

The increasingly theoretical and scientific content of engi-
neering education in the final decades of the 19th century, also 
provided the foundation of a broader societal role for engineers. 
A number of professional organizations were created to further 
the cause and position of engineers in society, especially in rela-
tion to other professional groups. In a way which became highly 
influential in the following century the engineers as a corps came 
to signify a certain set of values, also in terms of perspective on 
society and societal reform. In an attempt to describe those val-
ues one might emphasize concepts such as ”rationality” and ”effi-
ciency”. One further component, as perceived by the engineers 
themselves, might be a certain detachment from politics and 
ideological discussions.  

In its general outline, the polytechnical ideal afforded the 
educational programs form and content in terms of type and 
sequence of subjects that, by general agreement, could produce 
engineers suitable for industry. Technical education was at all 
levels primarily of concern for industry and the educational insti-
tutions. KTH was, like all higher education at the time, an elite 
institution. The elitist outlook of the polytechnics, however, 
came under serious challenge in the course of the 20th century, 
as the industry's demand for engineers grew. Universities and 
polytechnics became institutions of mass education and the po-
litical influence over the economy and the norms of the higher 
education system increased.  

 
Already around the turn of the century 1900, the content of the 
engineering programs at KTH were criticized for not meeting 
the needs of industry. The increasing scale and organizational 
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complexity of the industry made a broader set of skills necessary. 
According to this line of critique, engineers were unsuitable to 
take active part in the development of new production methods 
as well as to take on a managerial role in business. In terms of 
educational content, the demands for reform focused on a 
broader set of skills, which would include courses in the social 
sciences and the humanities. An agreement was reached in the 
1910s between the industry and KTH, to add new subjects, such 
as organizational theory and industrial economics, to the curric-
ula. As a result of the agreement the label ”engineering science” 
came into use as shorthand. 

The twin concepts of the polytechnical ideal and engineer-
ing science could be used to demarcate an arena for incremental 
reform, in which industry and educational institutions could 
reconcile differences of opinion concerning the actual content 
and form of the educational programs. These ideals constituted 
an effective set of values around which a socially and education-
ally relatively homogenous body of stakeholders could gather to 
further their professional interests. 

The changes in curricula were marginal in scope, yet impor-
tant from an ideological perspective. A foundation and pattern 
for further reform of engineering education in the 20th century 
were established. New subjects were added to the existing curric-
ula without a corresponding reduction of courses. This additive 
model became the common method of educational reform for 
the Swedish polytechnics, as external stakeholders made demands 
on them. The outcome however, was an excessively tight sched-
ule. As the 20th century progressed and the polytechnics evolved 
from elite institutions into institutions for mass education, the 
problem increased significantly.  

 
Around the middle of the 20th century, political control in-
creased over the entire educational system. In the early 1940s a 
number of government committees were launched to revise the 
policy of research and education. In terms of science policy, the 
main result was the introduction of a system for financing sci-
ence. 
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In the field of higher education, the committees introduced 
general proposals concerning institutional development and 
cooperation among universities and colleges in the upcoming 
decades. Scientific, ideological, and economic arguments were 
advanced to strengthen the case for integration of the institutions 
of higher education. This line of reasoning was especially signifi-
cant in the fields of science and engineering. With natural sci-
ences and engineering sciences organized in common institu-
tions, resources such as equipment and infrastructure could also 
be utilized more efficiently. 

In the 1950s the demand for education increased at all lev-
els. It became evident in the process of investigation that existing 
polytechnics, KTH in Stockholm and Chalmers Institute of 
Technology in Gothenburg, did not suffice to provide engineer-
ing education to the extent projected by the reform. As a conse-
quence, a third institute of technology was in 1960 decided 
upon. It was also evident, due to practical and ideological rea-
sons, that its institutional connections should deviate from the 
pattern established at Chalmers and KTH. 

 
Lund Institute of Technology was located in the immediate vi-
cinity of the rapidly growing Lund University. Locating a poly-
technic in connection with a university indicated a significant 
break with tradition. The process leading up to LTH was marked 
by an increasing politicization of the higher education system. 
Traditional norms and values were of limited importance from 
the perspective of national educational reform. A major purpose 
of locating the new polytechnic in Lund was to facilitate a flow 
of values and ideas between educational institutions, e.g. from 
LTH to the faculty of natural sciences, in order to make the lat-
ter more responsive to the priorities of industry. A further reason, 
of a more practical kind, was the prospect to use teachers from 
the university for the engineering education, especially in the 
theoretical subjects, such as mathematics and physics. 

From the perspective of Lund University, the new polytech-
nic provided opportunities in terms of a range of joint depart-
ments between the two institutions, thereby crossing faculty 
boundaries. From an ideological point of view this development 
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corresponded to a drift in science and education policy of relativ-
izing disciplinary boundaries. Similar initiatives, though not as 
radical as in Lund, were realized in other Swedish university 
cities, Uppsala, Stockholm, and Gothenburg.  

 
KTH provided the blueprint for LTH, and although the imme-
diate context of the latter constituted a break with tradition, 
personal and institutional ties between the two institutions pro-
vided a natural transfer of ideals and cultural values, anchoring 
LTH firmly in the 19th century tradition of Swedish polytech-
nics. In the ensuing years this tension between the ideology of 
general educational reform and the centennial legacy of the poly-
technics provided the background for the development of LTH.  

During the construction phase, LTH was provided with a 
fairly small but efficient administration. An organizing commit-
tee was appointed in 1960 to provide a broad range of compe-
tencies. Among the members of the committee were representa-
tives from business, the older polytechnics, the University of 
Lund, and also of the department of education. The vice chan-
cellor of KTH was placed at the helm of the committee. The 
committee reflected the range of interests immediately involved 
in the construction of the new polytechnic.  

During this early phase, LTH was not formally affiliated to 
the university. However, the educational reform in the 1960s 
anticipated the integration of higher education. In 1969, LTH 
was formally integrated into Lund University though it retained 
its name. The decision to integrate was made against the ex-
pressed wish of the faculty and the students of LTH. This cir-
cumstance laid the foundation for a protracted discussion about 
the formal status of the polytechnic. 

 
In the 1970s, mass education radically changed the conditions of 
the polytechnics. The elite character of the school could no 
longer be sustained as the diversity in the social and educational 
background among students made it increasingly difficult for the 
polytechnics to uphold the quality of the education. For a num-
ber of reasons, recruitment and the maintenance of quality be-
came increasingly problematic. One reason was a sweeping criti-
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cism of technology which had become a common perspective in 
society. During the 1960s and 70s this discouraged students 
from entering the programs of the polytechnics.  

Another obvious dilemma confronting students and those 
responsible for the curricula was the content and form of the 
actual programs. The general outline of these, anchored in the 
polytechnical tradition, became increasingly problematic. The 
challenging theoretical level as well as the lack of pedagogical 
integration between theoretical and applied subjects were criti-
cized by the students. In spite of recurring criticism of tight 
schedules and excessive theoretical content it turned out to be 
difficult to decide upon reforms and how these best could be 
implemented. Pedagogical reforms were also hard to achieve as 
the recruitment of teachers became increasingly difficult, due to 
competition with industry and a general lack of funds for higher 
education. 

At the same time, the 1970s witnessed a further develop-
ment of general educational reform, broadly along the same lines 
as the previous decades. Integration of subjects and institutions 
got high priority. In accordance with general trends and the or-
ganization of the national administrative level for higher educa-
tion, a major reform was implemented in 1977. LTH and the 
faculty of mathematics and natural sciences were united under a 
common board in order to further the process of integration. 
This construction was to last for sixteen years, until 1993.  

It was, nevertheless, highly doubtful if the arrangement was 
successful. Much effort was spent on merely keeping the organi-
zation together. LTH was thoroughly dissatisfied with economic 
and organizational conditions, not least with its status as a fac-
ulty within the university. The 1980s was also a period of fiscal 
stringency for higher education. This mixture of organizational 
and financial issues contributed to complicate educational re-
form. 

At the same time, students were eager to broaden the scope 
of their education, something which organizational and spatial 
proximity to the university obviously provided opportunity for. 
However, organizational and historical differences between engi-
neering and the natural sciences still stood in the way of the kind 
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of integration that the educational discussion and reform hade 
envisaged since the 1940s.  

One development, that from the beginning of the 1980s, se-
emed to provide a common focus of interest for the university 
and LTH was the establishment of a science park, Ideon, the first 
of its kind in Sweden. A regional innovation system was under 
construction, following the decline of a number of basic indus-
tries in the region. LTH could in this context take on a leading 
and more proactive role within the university. Coupled with a 
generally wider organizational latitude within the university, this 
provided long-term prospects for a mutual change of perspec-
tives, for the university as well as for the polytechnic. 

 
From the 1990s and onwards, the higher education system has 
been deregulated in a number of ways. The universities and col-
leges have now on a formal level a far greater freedom to intro-
duce educational programs and to use their resources. Those 
resources are, however, shrinking on a per capita basis. As the 
universities, colleges, and polytechnics partly receive their funds 
in relation to productivity, in terms of how well the students 
perform, the students have been granted a measure of influence 
over the institutions. This has forced the universities to a far 
greater extent than hitherto to take the attitudes, knowledge and 
proficiency of the individual student into consideration. New 
educational programs have been introduced to cater for the pref-
erences of the students. A range of measures has been introduced 
to support the students in order to increase the number of exams 
completed.  

 
Over the period, which this study has covered, engineering roles 
and identities have changed, as has the function of higher educa-
tion generally. Lund Institute of Technology was founded in the 
very beginning of an expansion of the higher education system in 
the 1960s. Political ambitions and reformist agendas confronted 
established values and perspectives of the educational institu-
tions. Institutions were often used as instruments for general 
purposes within the education system. The internal dynamics of 
universities, colleges, and polytechnics were only to a limited 
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extent taken into consideration, and disciplinary boundaries 
were relativized in that process. In combination with social and 
political changes among the student population, the engineers 
produced by the polytechnics of today by necessity constitute a 
far more heterogenous body than half a century ago.  
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Förkortningar 
 
A Sektionen för Arkitektur alt. Arkitekturprogram-

met vid LTH 
AF Akademiska föreningen i Lund 
 
Bi Brandingenjörsprogrammet vid LTH 
 
CI Civilingenjör 
CTH Chalmers tekniska högskola (1937-) 
CTI Chalmers tekniska institut (1914-1937) 
 
D Datateknikprogrammet vid LTH 
De Industridesignprogrammet 
 
E Sektionen för Elektroteknik alt. Elektro-

teknikprogrammet vid LTH 
ETH Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich 

(1855) 
 
F Sektionen för Teknisk fysik alt. Teknisk fysikpro-

grammet vid LTH 
FFUP Forsknings- och forskarutbildningspolitiskt pro-

gram för TLTH 
FU Forskarutbildning 
FÖN I Förvaltningsnämnd I, för det tekniska och natur-

vetenskapliga området vid LU, 1977-84 
 
GruNCA Grundutbildnings nämnd för civilingenjörs- och 

arkitektutbildningar 
GU Grundutbildning 
 
H 75 Centrala organisationskommittén för genomfö-

rande av högskolereformen 1977 
H 77 1977 års högskolereform 
H 93 1993 års högskolereform 
HSV Högskoleverket (1995-07-01--) 
 
I Industriell ekonomiprogrammet vid LTH och 

EHL 
IF Industriförbundet 
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IVA Kungliga Ingenjörvetenskapsakademien 
 
K Sektionen för Kemiteknik alt. Kemiteknikpro-

grammet vid LTH 
KBS Kungl. Byggnadsstyrelsen 
KC Kemicentrum 
KCS Styrelsen för kemicentrum 
KTH Kungl. tekniska högskolan 
 
LiH Linköpings högskola 
LiTH Linköpings tekniska högskola 
LNA Linjenämnden för arkitekturlinjen, LTH 
LNEF Linjenämnden för elektroteknik- och teknisk 

fysiklinjerna, LTH 
LNEFD Linjenämnden för elektroteknik-, teknisk fysik- 

och datatekniklinjerna, LTH 
LNK Linjenämnden för kemist- och kemitekniklinjer-

na (KC) 
LNM Linjenämnden för maskintekniklinjen 
LNTH Lunds tekniska och naturvetenskapliga högskola, 

1984-1990 
LNV Linjenämnden för väg- och vattenbyggnadslinjen 
LS Lunds studentkår 
LTH Lunds tekniska högskola 
LTH-A Sektionen för Arkitektur vid LTH, alt. utbild-

ningslinjen för Arkitektur 
LTH-E Sektionen för Elektroteknik vid LTH, alt. utbild-

ningslinjen för Elektroteknik 
LTH-ED Sektionen för Elektroteknik och Datateknik vid 

LTH 
LTH-F Sektionen för Teknisk fysik vid LTH, alt. utbild-

ningslinjen för Teknisk fysik 
LTH-K Sektionen för Kemiteknik vid LTH, alt. utbild-

ningslinjen för Kemiteknik 
LTH-M Sektionen för Maskinteknik vid LTH, alt. utbild-

ningslinjen för Maskinteknik 
LTH-V Sektionen för Väg- och vattenbyggnadsteknik vid 

LTH, alt. utbildningslinjen för Väg- och vatten-
byggnadsteknik 

LTU Luleå tekniska universitet 
LU Lunds universitet 
LUB Lunds universitetsbibliotek 
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M Sektionen för Maskinteknik alt. Maskinteknik-
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MFR Medicinska forskningsrådet 
MNF Matematisk-naturvetenskaplig fakultet 
 
NFR Statens naturvetenskapliga forskningsråd (--1977-

02-28), Naturvetenskapliga forskningsrådet 
(1977-03-01--) 

 
OECD Organization for economic cooperation and 

development 
 
PbT Planeringsberedning T. Beredning för tekniska 

yrken och för de matematisk-naturvetenskapliga 
och tekniska fakulteterna (UHÄ, jfr. UF1) 

 
RA Riksarkivet 
RefTeC Referensgrupp för Teknis och Chalmers. Från 

1971-08-24 egennamn Reftec 
RÄ Rektorsämbete 
RÄ-LU Rektorsämbetet vid Lunds universitet 
 
SDS Sydsvenska Dagbladet 
SIK Skånska ingenjörsklubben 
SkD Skånska Dagbladet 
SLNTH Styrelsen för Lunds tekniska och naturvetenskap-

liga högskola, 1984-1990 
SLTH Styrelsen för Lunds tekniska högskola, 1990- 
SNA Sektionsnämnden vid sektionen för Arkitektur, 

LTH 
SNE Sektionsnämnden vid sektionen för Elektrotek-

nik, LTH 
SNED Sektionsnämnden vid sektionen för Elektroteknik 

och Datateknik, LTH (1987-07-01--) 
SNF Sektionsnämnden vid sektionen för Teknisk fysik, 

LTH 
SNM Sektionsnämnden vid sektionen för Maskintek-

nik, LTH 
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SNV Sektionsnämnden vid sektionen för Väg- och 
vattenbyggnad, LTH 

SOU Statens offentliga utredningar 
SOUP Studiesocialt och utbildningspolitiskt program 

(TLTH) 
SSA Sektionsstyrelsen för sektionen för Arkitektur, 

LTH 
SSAD Sektionsstyrelsen för Arkitektur och Design, LTH 
SSM Sektionsstyrelsen för sektionen för Maskinteknik, 

LTH 
SSV Sektionsstyrelsen för sektionen för Väg- och vat-

tenbyggnad, LTH 
SvD Svenska Dagbladet 
 
TeB Fakultetsberedningen för de tekniska vetenska-

perna (UKÄ) 
TeknF Teknisk fakultet 
TF Teknologföreningen 
TFN Tekniska fakultetsnämnden 
TFR Statens tekniska forskningsråd alt. Teknikveten-

skapliga forskningsrådet 
THS Studentkåren vid Kungl. tekniska högskolan 
TI Teknologiska Institutet 
TLTH Teknologsammanslutningen vid Lunds tekniska 

högskola, efter 1984 Teknologkåren vid Lunds 
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U 45 1945 års universitetsberedning 
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UF Byrån för utbildning och forskning, (UHÄ) 
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naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna 
(UHÄ, jfr. PbT) 
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UKAS Universitetskanslersämbetets arbetsgrupp för fasta 
studiegångar 

UKÄ Universitetskanslersämbetet (1964--1976-09-30) 
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URE Utbildningsrådet för elektroteknik, (UKÄ) 
URM Utbildningsrådet för maskinteknik, (UKÄ) 
 
VAL Diskussions-/samverkansforum för väg- och vat-

tenbyggnads-, arkitekt- och lantmäterisektionerna 
vid de tekniska högskolorna/fakulteterna 
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W Ekosystemteknikprogrammet vid LTH 
 


