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Studentliv: tolv roller söker sina 

studenter  
 

 

Den unge studenten vet inte vad som väntar henne på universitetet. För många 

innebär de högre studierna början på vuxenlivet, en tid då man både bildligt och 

bokstavligt bryter upp från föräldrahemmet. Det är dags att spela en ny roll. På 

universitet och högskolor finns en mängd studentroller redan skrivna. De är formade 

av tradition och historia. De rollerna söker nya innehavare i varje ny 

studentgeneration. Men vilken skall den enskilde spela? I denna essä urskiljs tolv olika 

studentroller. Känner man till dem låter man nog inte bara slumpen, traditionen eller 

rutinen välja åt sig; man kan välja själv med reflektion.  

 

Många äldre akademiker minns med blandade känslor hur det var de allra första 

dagarna som nybliven student. Oron, spänningen, men också de stora 

förväntningarna. För att bli student är ofta en rätt omtumlande upplevelse. Inte minst 

gäller det de många som för första gången flyttar hemifrån och lämnar 

föräldrahemmets trygghet och invanda roller. Ofta flyttar man då också till en annan 

stad, och lämnar därmed också vänner och bekanta bakom sig. På den nya plats man 

hamnat skall man inte bara försöka finna sig tillrätta i en helt ny social miljö, man skall 

också försöka anpassa sig till en annan form av undervisning med eget ansvar för 

uppläggningen av studierna och disposition av tiden.  

 

Samtidigt som det finns grund för osäkerhet och förvirring, så innebär losskopplingen 

från den invanda tryggheten emellertid också en stor frihet. I de fall man flyttar 

hemifrån får man möjlighet att skapa sitt första egna ”hem”, utan mormors ärvda 

spetsdukar och alla fula tavlor som föräldrarna tvingat en att leva med. Istället för de 

gamla mossiga kompisarna, vars skämt och skrönor man hört till leda, får man 

förhoppningsvis nya vänner som läser samma ämne eller på annat sätt delar ens 

intressen. 

 

Villkoren för nya studenter på en universitetsort varierar emellertid högst avsevärt. En 

del har äldre vänner eller syskon som läst i den aktuella studentstaden tidigare, som 

kan se till att man blir introducerad i någon illuster studentförening eller studentkrets. 

Andra har inte det, och då kan studenttillvaron ibland kännas rätt trist. Men 

universitetsorter brukar bjuda på en uppsjö av aktiviteter att välja emellan. Under 

avdelningen för studentföreningar i studentkatalogen vid ett nutida svenskt 

universitet kan vi exempelvis finna allt från uppsluppna spexsällskap, exklusiva och 

traditionstyngda ”herrklubbar”, politiska studentföreningar med 
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världsförbättrarambitioner, kulturföreningar för unga cyniker, studentfackliga 

organisationer och elevföreningar för dem som läser samma program. 

 

Inom alla dessa odlar man olika uppfattningar om vad som bör känneteckna ”en riktig 

student” vid just det lärosätet. I en grupp är det lekfullhet och studentikos humor, i en 

annan allvar och samhällsengagemang. I vissa kretsar är förmågan att strö omkring 

sig kvicka cyniska kommentarer något som hyllas, i andra är det främst kunnighet i en 

sakfråga som premieras. 

 

Tittar vi närmare på dessa olika uppfattningar kan vi finna att de går att föra tillbaka 

till olika tidpunkter i historien. De har lanserats som ”det rätta sättet” att vara som 

student vid en viss given tidpunkt, och har sedan levt kvar i studentmiljön trots att 

nya föreställningar lanserats av andra grupper. 

 

Att föreställningar och ideal lever kvar trots att nya kommer till är för övrigt ett 

genomgående drag i all idéhistoria. Hellre än att se historien som en serie på 

varandra följande perioder, vilka var och en kännetecknas av ett speciellt sätt att 

tänka, är det därför rimligare att uppfatta idéer och föreställningar som något som 

lagras uppe på varandra likt sedimentlagren i en strandkant. Överst ligger den 

senaste, mest aktuella föreställningen, som just nu har flest anhängare. Men under 

den finns andra, betydligt äldre föreställningar kvar. Ibland som högst livaktiga 

alternativ till den aktuella modeföreställningen. Ibland undanträngda eller 

marginaliserade, men alltid möjliga att ”väcka till liv igen” när de omgivande 

akademiska villkoren förändras. 

 

De temporära identiteternas folk 

 

Innan vi går vidare kan det vara värt att dröja en stund vid de rent strukturella villkor 

som gäller för studenter. För det första innebär detta att vara student att man för en 

tid ingår i ett kollektiv som delar vissa gemensamma förutsättningar och villkor. Alla 

studerar vid någon form av högre utbildning och denna studietid är begränsad i tiden 

till mellan tre och fem år, om man inte tänkt gå vidare med forskarutbildning. Detta 

att man på förhand vet att tiden är begränsad är viktigt, för det leder till att man 

förhåller sig till detta att vara student på ett annat sätt än man exempelvis förhåller 

sig till en yrkesidentitet. Finns en färdig studentidentitet att gå in i under denna korta 

tid gör man gärna det, eftersom det kan ge en känsla av trygghet i en i övrigt 

tämligen otrygg fas i livet. Genom att man är medveten om dess tidsbegränsade 

karaktär, kan man också gå in för en ”studentidentitet” mer helhjärtat än om det hade 

rört sig om ett engagemang för livet 

 

Med begreppet ”studentidentitet” menar jag ett komplex av föreställningar och 

normer som handlar om ”vem man är som student”, hur man då förväntas bete sig, 

och förhålla sig till olika saker. Inte minst gäller det hur man förväntas förhålla sig till 
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samhället och dem som inte är studenter. Till socialiseringen in i en studentidentitet 

hör ofta också att man ”lär sig” en rad sånger, berättelser, historiefragment etc. som 

rör den egna studentidentiteten och vad som skiljer det ”vi” man tillhör, från ”de 

andra”. 

 

Hur man förhåller sig till de olika studentidentiteter som finns skiljer sig mellan dem 

som kommer från en icke-akademisk miljö och dem som kommer från hem där en 

eller båda föräldrarna har erfarenhet av egna universitetsstudier. För den senare 

gruppen gäller ofta att de vuxit upp med berättelser om hur det var att studera när 

föräldrarna var unga, och dessa skildringar blir något vilket de själva som studenter 

har att förhålla sig till på något sätt. Mer än en gång kan man se hur ungdomar sökt 

efterlikna föräldragenerationens studentliv ned till samma typ av klädedräkt, ”practical 

jokes” och nationsmiddagsritualer. Andra tar emellertid avstånd från föräldrarna 

genom att inta en oppositionsattityd. Var mamma vänsteraktivist och gick i 

palestinasjal och näbbstövlar under sin studietid klär man sig själv i dräkt och 

knytblus och går in i en konservativ studentförening. Och tvärtom, brukade pappa 

skryta med hur han var en glad, opolitisk festprisse under sin studenttid kan sonen 

med nästan religiös glöd gå upp i en asketisk och självförnekande politisk 

studentrörelse. Men vanligast är dock att man i görligaste mån följer i föräldrarnas 

fotspår. I medlemsmatriklarna i våra vanligaste politiska studentorganisationer 

återkommer vissa efternamn med en sådan regelbundenhet att man nästan kan tala 

om “politiska släkter” på samma sätt som man brukat tala om “professorssläkter” och 

“redarsläkter”.  

 

Studentaktivism i vågor 

 

Detta att man enbart är student en kort period i sitt liv, leder också till att 

studentvärlden som helhet uppvisar vissa särpräglade drag, som skiljer den från 

samhället i övrigt. Hit hör t.ex. benägenheten till snabba åsiktsbyten och stor 

trendkänslighet. Varje tid tycks ha sina favoritfloskler och studenttidningar - särskilt 

från politiska studentföreningar - är utmärkta källor för den som vill studera hur 

modeuttryck dyker upp och försvinner. Som ett utslag av trendkänsligheten kan man 

också se den markanta pendelrörelse som finns i studentvärlden mellan inåtvända 

faser, då man isolerar sig och vänder samhället ryggen, och utåtriktade faser då 

studenterna plötsligt med stor iver börjar engagera sig i samhället utanför 

universitetet. Numer talar vi ofta om ”68-revolten” som ”studentrevolten” i singularis. 

Det kan då vara värt att komma ihåg att vi i Norden haft perioder av likartat utåtriktat 

engagemang tidigare. Sedan slutet av 1700-talet går det att urskilja inte mindre än 

fem vågor av utåtriktad studentaktivism, och jag vill med bestämdhet hävda att vi 

förstår 68-revolten bättre om vi sätter in den i denna långa historiska tradition.  

 

Den första ”vågen” inträffade 1793 i franska revolutionens kölvatten. Efter en mycket 

intensiv vår förbjöds emellertid studenterna att träffas på det sätt de gjort, och 
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rörelsen klingade av för att vara helt borta kring 1800. Nästa våg av studentaktivism 

var den s.k. studentskandinavismen under perioden 1835-1864. Den avlöstes av en 

djup svacka i engagemanget utanför universitetsvärlden, men 1880 började det bli 

oro i studentleden igen och vi fick den s.k. kulturradikala vågen. Den omfattade 

visserligen väldigt få studenter, men den var trots det väldigt betydelsefull för 

framväxten av det som vi känner som ”det moderna Skandinavien”. Den kulturradikala 

vågen klingade ut kring 1910 och sedan skulle det dröja till 1925 innan studenterna 

engagerade sig i samhället igen. Denna gång var studenterna starkt polariserade i å 

ena sidan en socialistisk gren med föreningar som Clarté och Mot Dag som ledande 

organisationer, och å andra sidan en uttalat antidemokratisk och protofascistisk gren. 

Andra världskrigets utbrott satte punkt för studenternas engagemang, åtminstone i 

Sverige. Efter kriget följde en lugn och inåtvänd period som varade fram till mitten av 

sextiotalet då samhällsengagemanget började skjuta i höjden igen för att kulminera i 

det vi kallar 68-revolten. (Namnet är dock något oegentligt, eftersom rörelsens 

egentliga höjdpunkt låg runt 1970) 

 

Det finns vissa gemensamma drag som går igen i dessa olika vågor av 

studentaktivism. Ett sådant drag är just själva karaktären av vågrörelse. Från att 

studenterna vid ett universitet en termin kännetecknas av markant inåtvändhet och 

upptagenhet av den egna karriären kan de nästa termin plötsligt börja göra 

uttalanden, kräva samhällsengagemang av lärarna, vilja byta ut kurslitteratur etc. 

Engagemanget når sedan snabbt en topp, och de engagerade studenterna 

åstadkommer mycket rabalder, även om deras andel av den totala 

studentpopulationen kan vara ganska liten. Den stora majoriteten av studenter står 

oftast vid sidan om och tittar på eller struntar i vad kollegorna håller på med. Det 

hindrar dock inte att utanförstående betraktare kan uppleva det som om de 

engagerade studenterna helt dominerar scenen.  

 

Efter att ha nått toppen brukar engagemanget avta och vågen av aktivism börjar 

långsamt plana ut, för att som regel följas av en kort reaktionär motvåg. I kölvattnet 

efter varje våg har också följt en period av uppgivenhet och resignation från en del av 

de djupast engagerade studenternas sida. Inte sällan uttrycker man sin känsla av att 

ha misslyckats med stor bitterhet. Ibland kan också besvikelsen över att all den 

enorma aktivitet man lagt ned varit förgäves vändas i elitism och förakt för allt 

samhällsengagemang.  

 

Den sorglöse studenten 

 

Den äldsta studentidentitet vi kan urskilja är den om ”den sorglöse studenten”. Det är 

ett synsätt som vi kan följa tillbaka till de första universitetens framväxt i slutet av 

medeltiden, och som sedan följt oss genom historien fram till dags dato. Det skulle 

också kunna kallas föreställningen om ”den ansvarslöse studenten”, eftersom en 
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central tankegång i denna studentidentitet är att som student är man befriad från 

ansvar för annat än sina studier.  

 

Studietiden ses som en sista frist innan man skall ut i livets allvar som exempelvis 

präst eller ämbetsman. Eftersom man som officiell person skulle komma att få allas 

ögon på sig, ansågs det viktigt att studenten under studieåren ”får leka rommen av 

sig” och göra sådant som inte passar sig senare. Ett motto för denna studentidentitet 

skulle därför kunna vara: ”Läs, sup och roa dig - tids nog får du bekymmer så det 

räcker”.   

 

På många sätt påminner sättet att se på studenternas beteenden om den medeltida 

karnevalen. Studenterna tillåts släppa loss, och bryta mot vedertagna normer under 

en viss given tid och under givna villkor. Det innebar att studenterna fick driva gäck 

med borgarnas livsstil och deras vanor på samma sätt som när man under 

karnevalerna tilläts göra narr av kyrkor och överhet. Att köpa en gammal luggsliten 

frack på en loppmarknad och sedan behänga den med larviga kopior av ordnar och 

kraschaner är typiska exempel på ett sådant förhållningssätt. Likaså att parodiera 

borgerskapets förtjusning i operett i form av studentspex.  

 

Som en slags ”initiationsrit” genomgick medeltidens student en prövning i början av 

sin första termin vid universitetet. Han - för det var ju uteslutande pojkar som fick läsa 

vid universitet fram till 1880-talet - kläddes i djurhudar och försågs med lösa horn, 

åsneöron, lössvans etc. Därefter fick han sedan löpa gatlopp mellan sina äldre 

kollegor som under stor munterhet ryckte av honom dessa djuriska attribut ett efter 

ett. Till slut skulle han stå där som en fullvärdig människa, värd att tas upp i 

studenternas krets.  

 

Även om ritualens form har ändrats, har dess innebörd överlevt in i vår tid i form av 

den s.k. ”nollningen” som finns vid ett stort antal högskolor i Sverige. Betecknande är 

att när man 1996 startade en helt ny högskola i Stockholms södra förorter - 

Södertörns Högskola - var denna medeltida ”nollning” den första sed som den helt 

nybildade studentkåren beslöt att ta upp på sitt program.  

 

I svenska språket har det förhållningssätt som är centralt för ”den sorglöse studenten” 

fått ett eget adjektiv - ”studentikos” - och allehanda studentikosa upptåg brukar ses 

med milt överseende både av de akademiska fäderna och universitetsstädernas 

ordningsmakt. Detta överseende har dock ett pris, och det är att studenterna inte 

betraktas som fullt vuxna.  

 

Plugghästen 

 

I äldre litteratur framhålls ständigt studenternas burdusa och ouppfostrade beteende, 

och hur de på olika sätt gjorde narr av borgerskapet i universitetsstäderna. Det var 
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dock långt ifrån alla som hade lust eller råd att leva det sorglösa liv som idealet 

förutsatte. Som den sorglöse studentens direkta motsats kan man därför tala om en 

identitet som ”den allvarlige studenten”. Ofta kommen från knappa förhållanden, 

kanske från bondehem, och tvingad att leva så sparsamt det bara gick var detta en 

student som inte gjorde mycket väsen av sig.  

 

Han omnämns sällan i litteraturen annat än i form av nidbilder som den övernitiske 

plugghästen, som saknar distans till sig själv och sina studier och som är så urbota 

tråkig att inte ens de tristaste av professorerna står ut med hans sällskap. Var han 

bondestudent hade han också som regel en kista med skaffning med sig hemifrån, 

och skämten om hur denna typ av studenter småsnålt bevakade sin skatt av gammalt 

saltat kött, intorkade ostar etc. är många. 

 

Folkupplysaren 

 

I samband med 1793 års studentrevolt kan vi se hur en ny studentidentitet etablerar 

sig, som visserligen är allvarlig men på ett annat sätt. Till de normer som förfäktades 

av ledarna för denna rörelse hörde att studenterna skulle sköta sig och sluta 

trakassera borgerskapet. Studenterna hade högre uppgifter att fylla, och detta att vara 

student och få del av den akademiska kunskapen sågs som ett förpliktande 

privilegium. Denna kunskap fick man inte reservera för sig själv, utan det var en 

students skyldighet att försöka sprida den vidare till folket. Denna identitet, i vilken 

studenten såg sig som folkupplysaren framför andra, bars upp av en rationell utopi - 

en dröm om ett förnuftigt ordnat samhälle - och tron på att den som vet det rätta 

också gör det rätta. Samtidigt som man strävade efter att upplysa folket, ville man 

vara dess uppfostrare vilket ledde till en slags ”besserwisseraktig” attityd, något som 

varit kännetecknande för studenter engagerade i folkbildning sedan dess. 

 

När de studenter som slutit upp bakom dessa ideal 1793 lämnade universiteten 

försökte många av dem förverkliga sina ideal i sin praktiska gärning. En del startade 

folkbildningssällskap, andra blev s.k. ”potatispräster” som varvade in praktiska 

jorbruksråd i sina predikningar. Några tog, inte oväntat, direkt avstånd från sin 

ungdoms ideal och varnade istället för ”halvbildningen faror”.  

 

Senare har idealet som studenten som ”folkupplysaren” transformerats och kommit 

att ingå som ett inslag i andra identiteter, men föreställningen om att just studenterna 

har ett särskilt ansvar för att sprida kunskap till folket har funnits med i varje radikal 

våg.  

 

Nationens hopp 

 

I den konservativa motvåg som växte fram i samband med att 1793-års studentrevolt 

avklingar kan vi se hur en ny identitet växer fram. Det är en identitet som vi skulle 
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kunna kalla ”nationens hopp”. Istället för att se studenterna som en sorglös och 

ansvarslös ungdomsskock, framställer sig företrädare för detta synsätt som samhällets 

blivande elit. Man krävde också att bli behandlad som elit redan under studentåren.  

 

Bakom framväxten av detta ideal finns flera faktorer, som det kan leda för lång att gå 

in på här. En viktig faktor kan dock vara värd att lyfta fram och det är att kompetens 

vid 1800-talets början gradvis ersätter börd som rekryteringsgrund vid tillsättandet av 

allt fler statliga tjänster. Så länge högre samhällspositioner var reserverade för en snäv 

krets adelsmän fanns ingen större anledning att visa speciell vördnad för studenterna. 

De skulle ju i första hand bli präster eller lägre tjänstemän. Men i takt med att allt fler 

titlar kom att delas ut till ”ofrälse, men kunnige män”, blev det naturligt att betrakta 

studenterna som nationens hopp.  

 

Det är nu i början av 1800-talet som studentnationerna i Uppsala börjar bygga sina 

egna hus för insamlade medel. Ett typiskt inslag i livet i ett sådant nationshus är de 

stora middagarna med strikta regler för skålar, tal och sång. Vid vissa speciella 

tillfällen klär man också upp sig, i dyrbara kläder. De manliga studenterna förväntas 

komma i frack, men till skillnad från ”den sorglöse studenten” köper de studenter som 

uppfattar sig som ”nationens hopp” inte sina frackar på loppmarknader utan i 

exklusiva herrekiperingar. De kvinnliga studenterna förväntas komma i långklänning, 

och även för dem gäller det att de som ser sig som ”nationens hopp” får lägga ned en 

smärre förmögenhet för att upprätthålla denna identitet.  

 

Ett annat inslag i livet för dem som ser sig som ”nationens hopp” är deras medverkan 

vid stora nationella festligheter. Även om de svenska studenterna aldrig har tagit dem 

på samma djupa allvar som de finska studenterna var de tidigare väldigt viktiga. 

Typiskt för många studentfester är att de framstår som om de har ett mycket gammalt 

ursprung. Fraser och sånger på latin blandas in i ritualen, men likt så många andra 

grupper under 1800-talet sysslade studenterna med att ”uppfinna traditioner”. Till 

innovationerna hörde hyllandet av kungar som upplevts som ”stora” - såsom Gustav 

Vasa, Gustav II Adolf och Karl XII. Idag är det väl bara nynazister som vandrar i 

fackeltåg på Karl XII:s dödsdag, och även de andra minnesdagarna har börjat falla i 

glömska. Men idealet om studenten som ”nationens hopp” är ändå levande, speciellt 

på ”elitutbildningar” som Handelshögskolan. 

 

Ljusets riddarvakt.  

 

Som en motreaktion, men samtidigt starkt påverkad av denna studentidentitet 

formuleras i mitten av 1800-talet föreställningen om studenten som ljusets riddarvakt. 

Uttrycket kommer från en känd studentsång och har sedan kommit att ingå som en 

standardfras i svenska språket. Inte minst diverse ledarskribenter brukar då och då 

fråga vad som hänt med ”ljusets riddarvakt”. 
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Tanken om studenterna som ”ljusets riddarvakt” formulerades i samband med 

studentskandinavismen Detta var ursprungligen en politisk rörelse bland yngre 

vänsterhegelianer i Danmark, vilka bars upp av en panskandinavisk dröm om ett enat 

Skandinavien. Rörelsen spreds sedan via stora nordiska studentmöten, där det i 

Uppsala 1843 var av avgörande betydelse. Vid dessa excellerades det i tal och sång, 

och ett viktigt inslag i den retorik som odlades bland dessa studenter var att man 

framställde sig som en grupp med ett speciellt ansvar i samhället.  

 

Som studenter var man medlemmar i ”de lärdas republik”, men samtidigt var man 

obunden och hade inget ämbetsmannaansvar som de akademiska lärarna. Därför var 

det bara studenterna som kunde fungera som nationens ”vakthundar”. Studenterna 

hade enligt detta sätt att se inte bara rätt utan också plikt att protestera om något 

hände i samhället som bröt mot deras uppfattning om ”sanning och rätt”.  

 

Att på detta sätt framställa sig som samhällets ”vakthundar” med skyldighet att 

protestera måste betraktas som ytterst pretentiöst, och man kunde förvänta sig att 

studenter med sådana anspråk borde helt ha negligerats. Så skedde emellertid inte i 

Sverige. Tvärtom. Kung Oscar I tog kontakt med studenterna och bjöd in en stor 

grupp ledande studenter till slottet för diskussioner. Hans avsikt lär ha varit att 

använda studentopinionen för egna syften i samband med en inrikespolitisk schism, 

men effekten blev att studenternas anspråk på att verkligen vara ”ljusets riddarvakt” 

legitimerades. Genom sin officiella inbjudan hade kungahuset markerat att 

studenternas anspråk på att vara aktörer på den politiska scenen togs på allvar.  

 

Till framväxten av föreställningen om studenten som ”ljusets riddarvakt” hörde också 

bildningstanken och det så kallade Humboldtuniversitetets genomslag i början och 

mitten av 1800-talet. Bildningstanken förutsätter att ansvaret för studierna i första 

hand åvilar studenterna. De betraktas som mogna nog att själv planera sina studier 

och fullt kapabla att möta högt ställda förväntningar. I och med att 

Humboldtmodellen spreds över Europa och sedan vidare till USA och vissa länder i 

Asien, kom föreställningen om studenten som ”ljusets riddarvakt” att spridas på 

samma sätt.  

 

När studenterna protesterar mot orättvisor och förtryck i Kina, Sydkorea och 

Indonesien sker det utifrån antagandet att just de har speciella förpliktelser. Det var 

också till denna tankegång som Herbert Marcuse anknöt 1968 när han formulerade 

sin tes som - mycket förenklat - gick ut på att även om alla andra var ”sövda av 

kapitalismens vaggsånger och snärjda av varor och kontrakt”, så var studenterna 

fortfarande fria och hade därför ett speciellt ansvar i samhället.  

 

Även om inga studenter idag talar om sig själva som ”ljusets riddarvakt” kan vi se hur 

denna identitet lever kvar i de politiska kårpartierna. Att göra uttalanden mot 
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orättvisor och förtryck är då ens plikt som student, för som det brukar heta: Om inte 

ens studenterna protesterar vem skall då göra det?   

 

Den cyniske studenten.  

 

Det skandinaviska projektet havererade definitivt 1864 och i studentvärlden vände 

man sig bort från allt vad politik hette. I stället odlades ett slags cynism och 

världsförakt. Nu skapades en slags studentidentitet som vi kan kalla för den cyniske 

studenten. Det är en identitet, eller ett förhållningssätt, som har fått särskilt många 

anhängare i efterdyningarna till utåtriktade perioder i studentvärlden. Den finns också 

mer företrädd på vissa universitet än andra. I synnerhet i Lund tycks man periodvis ha 

odlat en föreställning om ”den typiske lundastudenten” som en cynisk student som 

med en blandning av förakt och milt överseende kommenterar det som sker i världen. 

Men också uppsalastudenten har ibland beskrivits som en cyniker. Då är det dock inte 

det timida överseendet utan ett iskallt cyniskt leende som framhålls som främsta 

kännetecken. 

 

Studentcynismen kan, hur märkligt det än kan låta, ses som en variant på 

föreställningen om studenten som ”ljusets riddarvakt”. Han eller hon har sällan något 

till övers för den studentikosa världsfrånvändheten eller den pompösa elitismen. 

Tvärtom har cynikern kvar samma kritiska blick och reagerar starkt på förbrytelser 

mot ”Sanning och Rätt”, som ”ljusets riddarvakt”. Däremot saknas tron på att 

samhället lyssnar till vad studenterna säger. Cynikern nöjer sig därför med att 

kommentera det sedda för kamraten vid cafébordet snarare än att offentligt kritisera, 

demonstrera eller på annat sätt bråka. Istället gör man sig gärna lustig över personer 

som tror att det är möjligt att med det goda initiativets hjälp förändra världen. Inte 

sällan hyllas maximen: ”Folket vill bli bedraget, så låt det bli bedraget”. 

 

Den fristående kritikern.  

 

En annan variant på föreställningen om studenten som ”ljusets riddarvakt” dyker upp i 

slutet av 1800-talet. Det är en identitiet som vi kan kalla för den fristående kritikern. 

Likt ”ljusets riddarvakt” har studenter, enligt detta synsätt, inte bara rätt utan också 

plikt att protestera mot orättvisor och förljugenhet. Men man ser inte detta som ett 

kollektivt uppdrag som tilldeltats alla studenter utan som ett individuellt mandat som 

bara vissa kan leva upp till. Det är inte studenterna ”som kår”, som skall protestera 

utan den enskilde studenten, och skall protesten verkligen få effekt måste han eller 

hon stå utanför alla lojaliteter som kan snedvrida uppfattningsförmågan.  

 

Idén om studenten som den fristående kritikern är särskild tydlig i samband med 

framväxten av den gemensamma nordiska tankeströmning som kallats 

kulturradikalismen. Här spelade studenter och yngre intellektuella en mycket viktig 
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roll, och många av ledarna som Hjalmar Branting och Karl Staaff skulle senare komma 

att bli centralfigurer i det politiska livet.  

 

I kulturradikalismen dominerar drömmen om ett samhälle utan vidskepelse och 

förljugenhet som är befolkat av ärliga och uppriktiga innevånare. Det är ett samhälle 

som man tänkte sig genomgå en utveckling mot allt högre stadier tack vare en 

ständigt fortgående samhällsdebatt. Utifrån en analogi med Darwins teori om 

”survival of the fittest” tänkte man sig att om en liknande kamp fick råda mellan olika 

idéer som i djurvärlden, så skulle de bästa, mest lämpade segra. För att detta skall ske 

fordras att kampen förs öppet och ärligt, och varje form av censur eller påtvingad 

lojalitet ses inte enbart som allmänt otrevligt utan som direkt utvecklingsfientligt.   

 

Termen ”intellektuell”, som från början var ett skymford riktat mot de akademiker och 

författare som försvarade Dreyfuss i den sk dreufussaffären, slår igenom vid 

sekelskiftet. Vi kan då se hur denna nya ”grupp” kom att förknippas med samma 

mandat och förpliktelser som föreställningen om ”studenten som den fristående 

kritikern”. Hur denna överföring av förväntningar från en grupp till en annan gått till 

är en intressant fråga som det dock inte finns plats att utreda här. De ideal denna 

identitet förde med sig har dock spelat en stor roll i svenskt studentliv. Inte minst har 

de politiska studentklubbarna fått erfara hur vanlig föreställningen om att den ”ideale 

studenten” skall hålla sig obunden i förhållande till politiska partier är bland dem de 

sökt nå med sina medlemsvärvningskampanjer. 

 

Den saklige studenten.  

 

Vid sidan av de här skildrade studentidentiteterna har det hela tiden funnits de som 

mest velat förknippa sig själva med den identitet jag kallat ”den allvarlige studenten”. 

Företrädarna för detta synsätt har dock inte drivit denna inställning med samma 

frenesi som exempelvis de som velat se studenten som ”ljusets riddarvakt”. Direkt 

efter första världskriget skulle emellertid även detta ideal få sina programmatiska 

förespråkare. Diverse studentledare och skribenter började framställa sig som 

företrädare för en ”studentgeneration utan illusioner” och man lanserade 

föreställningen om den saklige studenten som den identitet som hörde framtiden till. 

 

Dagens universitet, hävdade man, befolkades av en ny typ av studenter, vilka 

kännetecknades av att de var helt opåverkade av tidigare generationers romantiska 

drömmar på både vänster- och högerkanten. Han eller hon tog inte ställning för 

några ideologier, utan ägnade sig åt sina studier och var klart målinriktad. ”Den 

saklige studenten” specialiserade sig gärna på ett snävt område, och hade knappast 

tid med fester eller annan social samvaro. Det nya ”moderna” tempot på 1920-talet 

ansågs för uppdrivet för att man skulle ödsla tid på annat än det som direkt berörde 

den egna utbildningen.  
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Föreställningen om den saklige studenten, intar på många sätt en mellanställning 

mellan andra dominerande studentidentiteter. Han eller hon ser sig som befriad från 

”ansvar” på samma sätt som ”den sorglöse studenten”, men kräver att bli betraktad 

som vuxen. Likt ”den fristående kritikern” ser denna studenttyp sig som fri och 

obunden i förhållande till ideologier och partier, men ser just detta som skäl för att 

undvika att kritisera samhället. Visserligen räknar den saklige studenten med att få ett 

välbetalt jobb efter de effektivt genomförda studierna, men vill ändå inte betrakta sig 

som någon ”blivande elit” och än mindre som ”nationens hopp”. Den typen av epitet 

upplevs som meningslösa romantiska deklamationer. 

 

Tron att mellankrigstidens nya generation av studenter skulle vara helt opåverkade av 

ideologiska strömningar skulle dock snart visa sig helt felaktig. Istället fick vi åren 

1925-1939 en mycket politiserad period i studentvärlden, med målmedvetna rörelser 

både på vänster- och högerkanten. Oavsett om man företrädde det socialistiska Clarté 

eller någon högerextrem nationell studentklubb utgick man från att studenterna hade 

en roll att fylla som ”ljusets riddarvakt”. Vad som hotade ljuset var man emellertid 

djupt oeniga om.  

 

Efter andra världskriget kom många att ta de högerextrema studenternas agerande 

som utgångspunkt för att kritisera föreställningen om att svenska studenter skulle 

kännetecknas av någon klarsyn som berättigade dem att kalla sig ”ljusets riddarvakt”. 

Den lundensiske studentpolitikern Per Eckerberg, ansåg att ”lyktgubbar” - dvs det 

ljusfenomen som ibland uppstår under förruttnelseprocessen i en mosse - var en mer 

passande beteckning.  

 

Eckerberg var inte ensam i sin kritik och det blev vanligt att man återigen framställde 

”den moderna tidens studenter” som sakliga och distanserade. Samtidigt vill man ge 

studentkårerna en ny roll att spela, och man började allt oftare beskriva dem som 

studenternas ”fackföreningar”.  Mycket målmedvetet strävade Sveriges Förenade 

Studentkår efter att bli betraktade som en ”intresseorganisation” bland andra 

intresseorganisationer.  

 

Men ville man bli tagen på allvar bland de stora företrädarna för 

”Intresseorganisations Sverige”, ansåg man sig tvungen att vara mycket restriktiv med 

uttalanden och aktioner av olika slag. Enbart sådant som en ”vanlig fackförening” 

sysslade med hörde hemma på studentkårernas dagordningar enligt företrädarna för 

denna linje. Detta var dock inte helt lätt att få gehör för eftersom föreställningen om 

att studenter inte bara hade rätt utan också plikt att protestera mot orättvisor i 

samhället trots allt var djupt rotad i universitetsmiljöerna.  

 

Inte minst de politiska studentklubbarna krävde att studentkårerna skulle göra 

uttalanden i olika frågor. Som en norm lanserades då regeln att skulle en studentkår 

göra ett uttalande, så fick det enbart vara om sådant som rörde ”students as such”. 
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Det innebar t.ex. att man inte fick uttala sig mot apartheidpolitiken i Sydafrika. 

Däremot gick det bra att göra en aktion för någon enskild svart student som 

drabbades av apartheidlagarna.  

 

Den caféintelltuelle 

 

Så här långt har de olika studentidentiteterna framställts som om de finns sida vid 

sida helt oberoende av vilken typ av utbildning eller vid vilket lärosäte en student 

läser. I stort sett kan man säga att detta stämmer - åtminstone om man gör en så grov 

skiss som här är fallet. Vid en medicinsk utbildningsanstalt som Karolinska Institutet 

hittar vi såväl ”sorglösa studenter”, företrädare för idealet om ”ljusets riddarvakt”, 

cyniker etc. En egenhet med medicinarstudenterna är dock att de i högre grad än 

studenter vid de filosofiska fakulteterna redan under studietiden identifierar sig med 

sitt kommande yrke. Detta märks inte minst i deras kårtidningar, som förutom det 

sedvanliga materialet också har artiklar och uppsatser som är skrivna som om de 

vände sig till praktiserande läkare. 

 

På de tekniska högskolorna verkar det som om man är mer angelägen än på andra 

ställen om att upprätthålla idén om studentåren som en sista frist i livet innan man 

skall ut i ”det stora allvaret”. Teknologerna ser sig - åtminstone att döma av deras 

kårtidningar - som de verkligt sorglösa studenterna med allt vad det innebär av yviga 

dryckesseder, supfrackar, spex och upptåg. Men även här hittar man företrädare för 

de övriga studentidealen, även om det kanske är mer sällan man möter en teknolog 

med ambitionen att vara ”ljusets riddarvakt” annat än i mer bokstavlig bemärkelse. 

 

Det finns också skillnader mellan olika universitetsorter och mellan gamla och nya 

högskolor, men det skulle leda alldeles för långt att försöka reda ut dem i detta 

sammanhang. Dessutom är det en uppgift där det är mycket lätt att fastna för enkla 

klichéer av typen ”lundensaren är” eller ”den typiske uppsalstudenten kännetecknas 

av” osv. Ett undantag skall dock göras, och det gäller stockholmsstudenterna. På 

1920-talet gjorde nämligen studentkåren vid Stockholms Högskola ett medvetet 

försök att lansera en ny och specifikt stockholmsk studentidentitet.  

 

Stockholms Högskola hade startat som en liten privat högskola på 1880-talet och 

trots att man efter sekelskiftet vuxit väldigt snabbt plågades studenterna av en slags 

mindervärdeskomplex gentemot de etablerade universiteten. Visserligen låg man i 

huvudstaden, men högskolan hade inte som exempelvis Uppsala och Lund några 

gamla traditioner att falla tillbaka på.  

 

Inte heller fanns de materiella förutsättningarna i studentnationer och liknande, så 

ville man skapa en ny studentidentitet fick man söka förebilder utanför Sverige. 

Blickarna föll då på andra storstadsuniversitet i Europa, och speciellt Sorbonne i Paris. 

Man skickade ner delegationer, och även om det var svårt att kopiera studentlivet i 
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Quartier Latin så gjorde man så gott man kunde. Några av vasastans kaffestugor fick 

ersätta La Cupole och Brasserie Lipp, och i deras rök och våffelos formulerades ett 

nytt studentideal som vi kan kalla den caféintellektuelle.  

 

Att sitta på kafé, ständigt inbegripna i djupa intellektuella samtal såg man som det 

mest karaktäristiska för en storstadsstudent. Denna identitet kan ses som en variant 

på idealet om studenten som ”den fristående kritikern”, men det man kritiserar är inte 

samhället utan kulturlivet. Den ”caféintellektuelle” kräver engagemang, och tar därför 

avstånd från den saklige studenten med sin distanserade livssyn, men engagemanget 

riktas inte mot politikens utan mot konstens och litteraturens värld. Visst odlar en del 

ett drag av cynism, men till skillnad mot cynikern tror man att det man kommer fram 

till i sina diskussioner över kaffet och wienerbröden verkligen spelar någon roll.  

 

Även denna studentidentitet har levt vidare och upplevt perioder av intensiv 

blomstring. Under senare halvan av 1980-talet hörde det till att man klädde sig helt i 

svart, så att föreläsningssalarna - åtminstone vid Stockholms Universitet - ibland såg 

ut som en mässa för tonåriga begravningsentreprenörer.  

 

På senare år har det varit den postmodernistiska terminologin som istället utgjort 

igenkänningstecknet för de invigda, och mer än en liten Danderyds-Derrida har säkert 

suttit på sitt studentrum och försökt memorera de rätta fraserna och 

ordvändningarna för att leva upp till identiteten som en sann caféintellektuell. För likt 

de andra identiteter som här tagits upp fordras det en viss ansträngning om man 

verkligen vill leva sig in i den roll man valt eller tillskrivits. 

 

De självförnekande revoltörerna 

 

Den stora studentrevolten som vi förknippar med året 1968 fick i Sverige ett mycket 

underligt förlopp om man jämför med motsvarande händelser på kontinenten. Istället 

för att ockupera universitet eller rektorsämbetets lokaler valde 

stockholmsstudenterna att ockupera sitt eget kårhus. I december 1968, då man 

bestämt sig för att göra en dramatisk aktion riktad mot själva 

universitetskanslersämbetet slutade det hela i ett enda stort kaffekalas, där kanslern 

visade sig hålla med studenterna i deras krav på medinflytande.  

 

Allt gick dock inte lika idylliskt till och bl.a. i samband med den stora hyresstrejken i 

Umeå hettade det till ordentligt mellan studenter och polis. Det var dock undantag 

och så här många år senare kan man konstatera att den svenska ”studentrevolten” var 

rätt stillsam och harmlös. Ändå väckte den upp starka känslor på många håll, vilket 

bl.a. hängde samman med att olika studentidentiteter kolliderade på ett märkligt sätt. 

 

Att studenternas protester fick sådan uppmärksamhet i början berodde till stor del på 

att de kunde appellera till den gamla tanken om studenterna som ”ljusets riddarvakt”. 
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När man vände sig till massmedia med krav på att de skulle sprida det studenterna 

hade att säga till folket var det utifrån ett gemensamt antagande att just studenters 

åsikter är viktiga för samhället. Men i nästa andetag förnekade de ledande radikalerna 

sin studentidentitet med uttryck som ”att vara student är bara skit, eftersom de enda 

vars åsikter verkligen betyder något är arbetarnas”.  

 

Kontentan av studenternas motsägelsefulla agerande - som fick sitt mest tydliga 

uttryck i lundastudenternas mössbränningar - blev att omgivningen uppfattade 

studenternas förkunnelse som fullt av ”dubbla budskap”. I efterhand är det heller inte 

svårt att förstå att många arbetare fann det besvärligt att ta studenternas synpunkter 

på allvar, efter som de inte verkade ta sig själva och sin utbildning på allvar. 

 

Det kan diskuteras om denna blandform av motsatta föreställningar skall betecknas 

som en speciell studentidentitet, men om man väljer att se det så, kan beteckningen 

”den självförnekande revoltören” kanske täcka in vad det handlade om. Det var en 

identitet i vilken ofta elitistisk leninism blandades med populistisk maoism och 

intolerans mot oliktänkande. Det hela blev till en märklig brygd av ”elitism” och 

”populism” vilket ledde till ett komplext förhållande till de arbetare man sade sig slå 

vakt om.  

 

Samtidigt pendlade studenterna i sin självuppfattning mellan ”hybris” och 

”självförnekande”. Dessa olika spänningar blev svåra att leva med i längden och efter 

en tid kom man att rikta sin energi inåt. Istället för att kritisera samhället kom man att 

kritisera varandra, vilket ledde till ständiga uppgörelser mellan olika falanger och 

riktningar vilket i sin tur ledde till att hela rörelsen föll sönder.  

 

Eleven 

 

Inom studentvärlden i stort kom ”68-vågen” att avlösas av helt andra ideal. Inte minst 

gällde detta under egotrippernas och yuppikulturens nyliberala 1980-tal. Nu var det 

de som räknade med att bli ”finansmän” och ”börsanalytiker” som såg sig som 

”nationens hopp”.  

 

Vid sidan av de andra studentidentiteterna har också en ny variant börjat bli vanlig vid 

svenska universitet och högskolor. Framväxten av denna studentidentitet, som vi kan 

kalla för eleven, hänger samman med den stora universitetsreform som genomfördes. 

Då infördes ett system med mycket styrd utbildning och en undervisningsform som 

mer liknade den som fanns i gymnasierna än i det sk Humboldtuniversitetet. Hela 

upplägget var baserat på antagandet att studenter inte är kapabla att själva ta ansvar 

för val av ämne och uppläggning av sina studier. Med hänvisning till den stora 

mängden studieavbrott i det fria system som tidigare tillämpats infördes ett system i 

vilket studenten slussades som på ett löpande band i en jämn, obönhörlig takt från 

delkurs till delkurs enligt ett i minsta detalj fastslaget schema.  
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I praktiken kom dock aldrig denna fabriksmodell att genomföras helt och fullt 

eftersom en del fakulteter envisades med att tillåta studenterna ett visst mått av 

valfrihet, men i stort kom det sätt som låg bakom modellen att genomsyra den högre 

utbildningen i Sverige från 1977 fram till mitten av 1990-talet. Vid de små och 

medelstora högskolor som startats under perioden kan man nog hävda att den 

fortfarande är helt dominerande. 

 

”Eleverna” är studenter som mentalt aldrig har lämnat gymnasiet, utan kallar 

föreläsningssalen för ”klassrum” och betecknar den studiegrupp de tillhör som ”sin 

klass”. De förväntar sig också att bli behandlade av de akademiska lärarna på samma 

sätt som de blivit behandlade av sina gymnasielärare, med noggrant angivande av de 

sidor som de måste läsa in till nästa ”skrivning” o.dyl. Arbetsuppgifter kallas för 

”läxor”, och som student är man snäll och foglig så länge dessa ”läxor” inte blir för 

svåra. Mötet med ungdomar som förknippar sig själva med denna studentidentitet 

har på sina håll lett till att också de akademiska lärarnas yrkesidentitet förändras. De 

börjar spela med i spelet genom att behandla studenterna som om de faktiskt vore 

gymnasieelever. 

 

Till viss del lånar ”eleverna” en hel del idéer från den studentidentitet som jag kallat 

”den sorglöse studenten”. Nollningsritualen har redan nämnts, men också vissa typer 

av fester och ceremonier. Däremot klär man sig hellre i färgglada overaller än i 

loppisfrackar. Likt den sorglöse studenten vill man uppfattas som befriad från allt 

ansvar (annat än för de egna studierna), men man har mindre till övers för den 

studentikosa livsstilen i övrigt.  

  

Fritidsstudenten 

 

Ett nytt inslag i den högre utbildningen är möjligheten att läsa på distans. Studierna 

bedrivs då hemma vid datorn eller vid något studiecentrum i en närbelägen 

centralort, vilket gör att man träffar ytterst få traditionella studenter. Vid universitet i 

Örebro räcker det exempelvis om distansstudenterna infinner sig en enda dag per 

termin i samband med registrering. I övrigt sker all kontakt med lärare och 

medstudenter via e-post. Att urskilja en specifik studentidentitet i denna grupp är inte 

lätt eftersom man som regel läser på halvfart, lever på egen inkomst och identifierar 

sig med en yrkesroll. Studierna blir en slags fritidssysselsättning av liknande slag som 

körsång, veteranbilssamling eller golf. Även om denne fritidsstudent inte ser sig som 

student, betalar han eller hon emellertid kåravgift och har rätt att kräva samma 

service som traditionella studenter. Trots detta glöms de distansstuderande nästan 

alltid bort när man diskuterar studentfrågor. Ännu har detta inte lett till några större 

konflikter, men frågan är hur länge denna grupp låter sig negligeras. Att något är ett 

fritidsintresse behöver ju inte innebära att engagemang saknas, vilket alla som träffat 

på hängivna körsångare, veteranbilssammlare eller golfare kan intyga.  
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Dagens blandning 

 

Att gnälla över dagens ungdom och är som bekant en urgammal tradition. Redan 

Sokrates var ju upprörd över att de unga på hans tid hade tappat stilen och 

förflackats. I viss mån måste nog ovanstående sarkastiska beskrivning av studenter 

som ”elever”, ses i ljuset av denna sedvänja. Även om ”eleverna” är många, är de inte 

ensamma på scenen utan de andra studentidentiteter som här tagits upp finns också 

de så gott som alltid representerade på ett större svenskt universitet eller högskola. 

 

”Den sorglöse studenten” ordnar studentspex och fester, ställer upp i kårvalen med 

skämtpartier och sprider en allmänt munter stämning. ”Plugghästarna” gör som 

vanligt lite väsen av sig men går pliktskyldigt och målmedvetet på sina kurser. 

”Folkupplysarna” och de studenter som ser sig som ”ljusets riddarvakt” kämpar i 

politiska studentklubbar och driver kampanjer i diverse frågor. Ofta kräver de med 

glödande patos att studentkåren skall göra uttalanden i dagsaktuella frågor eller 

skänka av sitt överflöd till svältande och nödlidande. I denna sin kamp blir de ofta 

kritiserade och motarbetade av företrädare för föreställningen om ”den saklige 

studenten”, som inte för sitt liv kan förstå vad en studentkår i en liten svensk stad 

skulle ha med förhållandena i Afghanistan, Bosnien, Sudan eller någon annan 

avlägsen plats att göra.  

 

”Den saklige studenten” blev hårt åtgången under sextio- och sjuttiotalets våg av 

studentradikalism, men återkom under 1980-talet med förnyad styrka, och är idag 

tillsammans med föreställningen om studenten som elev helt dominerande vid 

svenska universitet. Återkomsten tar sig bl.a. uttryck i att man avskaffar partivalen till 

studentkårerna, eller bildar helt ”opolitiska” studentpartier vid de kårer där dessa 

finns kvar. Krav på en strikt tillämpning av principen om ”students as such” hörs åter i 

studentpolitiken, och på vissa håll, som vid Stockholms Universitet, kan man på 1990-

talet tala om en uttalat ”aggressiv neutralitetspolitik” som gått ut på att söka tysta ned 

alla som företrätt en annan studentidentitet än den saklige studentens. 

 

Mer undanträngda är ”caféintellektuella” och ”fristående kritiker”, men också 

företrädare för dessa riktningar kan man hitta i rökiga källarlokaler och 

studenttidningsredaktioner. Det samma gäller studentcynismen, som alltid odlas i 

vissa kretsar. Ibland har den dock betecknats som ”ironi” och för inte så länge sedan 

talade man om vår tids ungdomar som ”den ironiska generationen”. Det mest ironiska 

i detta var dock att det lanserades som något nytt.... 

 

En nybliven student som står där på golvet i sitt studentrum har alltså många olika 

identiteter att välja emellan. Vilket alternativ hon eller han slutligen väljer beror på en 

rad faktorer som: föräldrarnas inflytande, val av vänner, ideologisk uppfattning, 

ämnesinriktning och - inte minst - slumpen. Det skall dock tilläggas att för den 
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enskilde studenten känns valet av studentidentitet sällan som ett regelrätt val där 

man medvetet tar ställning till flera tydliga alternativ. Snarare upplever nog de flesta 

det som en oproblematisk anpassning till förväntningar och krav på hur man bör bete 

sig som student. Det som vi utomstående kan uppfatta som ett medvetet anammande 

av en historiskt given studentidentitet, kan av dem det berör framstå som något man 

aldrig reflekterat över. Men det gör ju inte fenomenet studentidentiteter mindre 

intressant att studera. 
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