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Den akademiska friheten, finns den och behövs den?
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten Den
akademiska frågan – en ESO-rapport om frihet i den högre skolan till Finansdepartementet.
Rapporten är författad av fil. dr. Henrik Berggren.
Den ekonomiska utvecklingen är beroende av ständigt förbättrad kunskap och den akademiska
friheten lyfts ofta fram som en förutsättning för kunskapsbyggandet.
Författaren sammanfattar i rapporten sin syn på den akademiska friheten i dag och hur den har
påverkats av de stora reformerna inom högre utbildning och forskning i Sverige. Henrik
Berggren diskuterar om det är möjligt och önskvärt att upprätthålla den akademiska frihetens
ideal i det moderna kunskapssamhället och ger förslag till hur de institutionella arrangemangen
bör se ut för att säkra friheten.
Författarens huvudslutsatser är att en fortsatt rörelse mot ökad självständighet kan vara både
önskvärd och nödvändig för några universitet och högskolor. Detta förutsätter dock ett starkt
statligt ansvar för institutionernas ekonomiska och konstitutionella frihet. Dessutom krävs en
alternativ lösning för det flertal lärosäten som vare sig kan eller bör stärka sin autonomi. En
central slutsats är också att universitetslärarnas ställning måste stärkas genom ett antal olika
insatser som t.ex. gemensamma karriärplaner för disputerade forskare som har en jämn
fördelning mellan undervisning och forskning. Kopplat till detta ska finnas en individuell rätt
till betald egen forskning under längre sammanhållande perioder.
För frågor om rapporten kontakta Henrik Berggren tel. 070 – 620 12 17.
För ytterligare information om ESO:s verksamhet kontakta Åsa Olli Segendorf
tel. 08-405 81 19, eller besök expertgruppens hemsida www.eso.expertgrupp.se.
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med uppdrag
att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska avgöranden.
ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad erfarenhet.
Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra kvalificerade
studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska behandlas och
vilka rapporter som ska publiceras.
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