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D
  protesterade var 
alltid studenter. (Om 
jag minns rätt var det 
Sydkorea som frågan 
gällde just då, så det 

bör ha varit 1987.) Att studera vid 
ett universitet måste vara något väl-
digt viktigt, tänkte jag, om det kan 
få människor att protestera mot det 
som är fel, bli slagna av polisen och 
fängslade.

Att det här ledde till att jag fick 
en våldsamt idealiserad bild av vad 
universitetsstudier innebär, med 
följd att verkligheten tedde sig som 
något mindre spännande, är knap-
past överraskande. Men var det 
bilden det var fel på? Eller verk-
ligheten? Och på vilket sätt är uni-
versitetsstudier ändå frigörande?

U
  närmast 
1000-åriga historia 
har universitet all-
tid stått i beroende 
av yttre makter: sta-

ten, kyrkan, kapitalet. Skälet till att 
universiteten finns kvar är att dessa 
makter har sett att här finns det en 
mäktig organisation som man kan 
försöka använda för sina syften. För 

att kunna förhålla sig till dessa ytt-
re tryck blir det därför nödvändigt 
för universitetet att fundera över vad 
det själv är och vill. Här gäller det att 
inte göra en dygd av nödvändighe-
ten, utan att försöka förverkliga det 
som man själv ser som centralt även 
om det går emot de intressen som 
man står i beroende av.

Sådana texter, där personer verk-
samma vid universitet funderar 
över vad den här verksamheten går 
ut på, är en omfattande filosofisk 
genre. Immanuel Kants ”Der Streit 
der Fakultäten” hör till de mer in-
flytelserika. Kants grundpoäng är 
att just eftersom de teologiska, juri-
diska och medicinska fakulteterna 
förbereder sina studenter för yrkes-
livet kan de aldrig vara centrala för 
universitetet självt. Innehållet i de 
yrkesinriktade studierna kan uni-
versitetet inte bestämma över på 
egen hand, och universitetet måste 
här acceptera att till exempel staten 
har synpunkter. Det är istället den 
filosofiska fakulteten som är central 
vid universitetet, menar Kant, för 
de studier och den forskning som 
bedrivs här är inte yrkesinriktade 
utan fria. Här skulle varje försök att 

styra verksamheten utifrån vara ett 
intrång.

E
  sätt att ut-
trycka den här poängen 
på är att yrkeslivet inne-
bär lydnad. De yrkesin-
riktade studierna inne-

bär att man får kunskaper och lär 
sig färdigheter som den eventuella 
arbetsgivaren uppskattar, och när 
man sedan väl utövar sitt yrke är det 
i sista hand någon annan än man 
själv som bestämmer vad man ska 
göra. Om dessa studier kan kall-
las samhällsnyttiga är det samhäl-
le som jag sedan blir nyttig för ett 
samhälle jag inte själv är del i, utan 
ett som oberoende av mig bestäm-
mer vad jag ska göra. De studier som 
inte är yrkesinriktade däremot, är 
samhällsnyttiga på ett mer radikalt 
sätt. Universitetet och den enskil-
da studenten är här inte något yttre 
i förhållande till samhället utan själ-
va delar av det, omskapar samhället 
helt enkelt genom att finnas till. Att 
inom ramen för sådana studier och 
sådan forskning fundera över män-
niskors liv tillsammans är inte nå-
got som behöver godkännas av dem 
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som bestämmer för att få ett värde, 

tvärtom. Som verksamhet är där-

för denna verksamhet per definition 

demokratisk och anti-auktoritär.

O
  är det här som 

är universitetets cen-

trum är det inte kon-

stigt att det är studen-

ter som protesterar. 

Det är då heller inte konstigt att uni-

versitetet har en högst tvetydig re-

lation till de makter det är beroen-

de av. Den som anser att samhället 

är färdigt kan vara missnöjd över att 

universitetet inte levererar vad det 

har fått i uppdrag att leverera. Men 

för den som inte anser att samhäl-

let är färdigt finns det inte några så-

dana yttre mått. Den som studerar 

vid ett universitet är del av samhäl-

let genom att omskapa det, genom 

att inte låta samhället vara som det 

är. Hon skapar vetande hos sig själv 

och bildar ett eget tänkande. Kraf-

ten till förändring finns här i glädjen 

att tänka, tillsammans med andra.

Till bilden av universitetsstudier 

som frigörande hör alltså också ett 

visst sätt att leva. Universiteten har 

på många sätt varit en föregånga-

re för yttrandefrihet och för en re-

publikansk tradition. I praktiken 

har det naturligtvis varit si och så 

med den saken. Men det här idealet 

är ändå verkligt i den meningen att 

det då och då faktiskt kommer till 

uttryck i det som görs, om inte an-

nat som ett missnöje med sakernas 

tillstånd. I den meningen är univer-

sitetet fortfarande en utopi, i både 

positiv och negativ mening. 

H
  tän-

kandet är idag 

inte censur, 

som det var på 

Kants tid. Ing-

en skulle föreslå sådana åt-

gärder, däremot kan den ma-

teriella basen dras undan för 

sådant tänkande som inte ac-

cepterar samhället som 

det är och därför anses 

onyttigt. Ett än större hot 

är dock att det här regle-

randet av tänkandet lätt 

blir en andra natur ock-

så hos den vid universi-

tet verksamma själv, när 

det paras med den egna 

cynismen och bristen på 

idéer. Om man vill kon-

trollera samhället måste 

man, då liksom nu, kon-

trollera universitetet. För 

universitetet självt gäl-

ler det därför att bli på det 

klara med vad man själv 

i grund och botten är, att framhål-

la samhället som en aldrig fullbor-

dad uppgift.

Att studera vid ett 

universitet måste 

vara något väldigt viktigt, 

tänkte jag, om det kan få 

människor att protestera 

mot det som är fel, bli slagna 

av polisen och fängslade.

  

 

 Hugo 

Strandberg, 

forskare i 

filosofi.

       

17


