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Ur en artikel om att vissa 
människor har lätt att göra 
sig av med saker, medan 

andra sparar allting (SvD 14.1.09): 
”[Psykologen] Pia [Langemar] kan 
tänka sig att vi har en nedärvd bio-
logisk komponent i oss att spara. 
Stenåldersmänniskan samlade på 
sig föda inför kommande svärt-
perioder. Driften att röja kan också 
vara biologisk. Avfall ska bort för att 
inte sprida sjukdomar.” 

Här visas än en gång evolutions-
psykologins obegränsade använd-
barhet.

LH

Onödig auditering?

Det har hörts en del upprörda 
röster i de humanistiska kor-
ridorerna vad gäller den fö-

restående auditeringen vid Åbo Aka-
demi. Prorektor Ulrika Wolf-Knuts 
har i dagarna turnerat mellan äm-
nesrådslagen och berättat vad audi-
teringen innebär och vad som ska 
inspekteras (se också Hört och sett 
på ledarsidan). ”Fräckt att komma 
och berätta för oss vad vi ska tycka”, 
säger någon. ”Är det så som akade-
min definierar kvalitet”, undrar nå-
gon annan.

Men vad är det som kontrolleras? 
Jo, mer eller mindre att samtliga en-
heter inom organisationen är med-
veten om verksamhetshandbokens 
innehåll, bland annat: vilka lagar, 
instruktioner och riktlinjer som styr 
verksamheten, vilka uppgifter en-
heten har, hur enheten är organise-
rad, hur ansvarsfördelningen ser ut 
och vilka metoder enheten har för 
att följa upp, utvärdera och utveckla 
verksamheten. 

Som studerande kan jag inte an-
nat än applådera tanken om att kva-
litet för en gångs skull inte (enbart) 
definieras i termer av genomström-
ning: om hur snabbt jag avlägger 
mina kurser, hur mycket jag pro-
ducerar och hur mycket min exa-
men är värd på arbetsmarknaden. 
Snarare verkar tyngdpunkten ligga 
på mina rättigheter att påverka och 
möjligheter att göra min röst hörd 
inom systemet. Man fråga sig om 
det verkligen krävs en EU-styrd ex-
tern kontroll för att universiteten 
ska sätta vikt vid sådana saker. Det 
faktum att Tekniska högskolan och 
Tammerfors universitet redan blivit 
underkända i auditeringen pekar 
dock i den riktningen.

SO

NYKÄNENS AFORISMER

Det är att de inte tar sitt samhällsansvar. Men den här ansvarslösheten 
har många vändningar och de tölpar som med en hånfull och hisnande 
tanklöshet säger att företag inte har något samhällsansvar vill inte se det 

här. Alla, de rika såväl som de fattiga, förstår på ett vagt och oartikulerat sätt att 
samhället är en mycket fragil konstruktion. Och alla förstår också att då de fattiga 
beger sig ut på gator och torg för att kräva rättvisa är samhället i gungning. Det 
är ytterst få mänskor som ser på den konstellationen med glädje, men så är den 
också ett uttryck för desperation. När är det som samhället når den här fatala 
punkten? Det är då de rikas arrogans och likgiltighet för de fattiga och utsatta 
har nått sådana dimensioner att förnedringen för de senare känns värre än att 
äventyra samhällsordningen. De fattigas omedvetna bedömning verkar historiskt 
sett för det mesta vara riktig. Man kan säga att då de rikas arrogans har nått de 
högsta höjderna så har samhället redan börjat upplösa sig. Det enda de fattiga 
gör är att de kommer med sitt bidrag. De rikas motbjudande brottslighet består 
i att de i sin girighet driver de fattiga till gränsen för det uthärdliga och sedan 
omedvetet förväntar sig att de inte ska riskera hela samhället. Enbart de fattiga 
är hänvisade till sitt samhällsansvar; för det rika är det en hobbyverksamhet 
som inte är i ropet i dag. Hur stort är det ansvar som de fattiga bär? Se efter hur 
trängda de är!
    

- Hannes Nykänen


