
 
 
 

Akademisk frihet? 
 

Ett ESO-seminarium om högskolan, den akade-

miska friheten och framtiden 
 

Den ekonomiska utvecklingen är beroende av ständigt förbättrad kunskap 

och den akademiska friheten lyfts ofta fram som en förutsättning för kun-

skapsbyggandet. Högskolorna är därför föremål för ett stort samhälleligt 

intresse. Komplikationer och intressekonflikter uppstår om intresset från 

samhället påverkar den akademiska friheten i fel riktning.  
 

Denna fråga diskuteras på ett ESO-seminarium där Henrik Berggren pre-

senterar sin rapport Den akademiska frågan --- en ESO-rapport om frihet i 

den högre skolan. 
 

Vid seminariet medverkar bl.a.: 
 
   
Göran Bexell Professor i etik 
Lars Haikola Universitetskansler och chef för Högskoleverket 
Kirsi Höglund Fil. dr., vice ordförande för SULF/Uppsala universitet 
Hugo Lagerkrantz Professor i pediatrik 
Eskil Wadensjö Professor i arbetsmarknadspolitik 
 
Seminariet leds av ESO:s ordförande, Lars Heikensten 

 

Välkomna! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Program 
 

13.00 Inledning   
 
Lars Heikensten 
 
13.05  
 
Henrik Berggren 
 
13.30 Kommentarer  
 
Lars Haikola 
Eskil Wadensjö 
 
14.00 Kaffe 
 
14.20 Paneldiskussion  
 
Göran Bexell 
Lars Haikola 
Kirsi Höglund 
Hugo Lagerkrantz 
Eskil Wadensjö 
 
15.15 Slut 
 
Tid: Torsdagen den 26 april 2012 
 kl. 13.00 --- 15.15 
 
Plats: Rosenbads konferenscenter  
         Drottninggatan 1 
 
Anmälan  
 

Sista anmälningsdag är den 23 april 2012  

Anmälan till charlotte.nommera@finance.ministry.se  

 
Seminariet är kostnadsfritt  
Antalet platser är begränsat 
 
Läs mer om Expertgruppen för Studier i Offentlig eko-

nomi på www.eso.expertgrupp.se 

Expertgruppen för Studier 
i Offentlig ekonomi 
 
Expertgruppen för Studier i Offentlig eko-
nomi är en kommitté vars uppdrag är att 
självständigt bidra till att bredda underlaget 
för framtida samhällsekonomiska och fi-
nanspolitiska avgöranden. 
 
Expertgruppen består av 
 
Ordförande 
Lars Heikensten, ek.dr. och VD Nobelstiftel-
sen 
 
Vice ordförande  
Harry Flam, professor i internationell eko-
nomi vid Institutet för internationell eko-
nomi på Stockholms universitet 
 
Shirin Ahlbäck Öberg, docent i statsveten-
skap och verksam som universitetslektor vid 
Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala 
 
Robert Erikson, professor i sociologi vid 
Institutet för social forskning, Stockholms 
universitet 
 
Yvonne Gustafsson, generaldirektör för 
Statskontoret 
 
Lars Hultkrantz, professor i nationalekonomi 
och dekan vid Handelshögskolan vid Örebro 
universitet 
 
Sylvia Schwaag Serger, Senior Research 
Fellow vid Lunds universitet och verksam 
vid VINNOVA 
 
Annika Sundén, docent i nationalekonomi 
från Stockholms universitet och verksam vid 
Pensionsmyndigheten 

 
 


