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Min disposition 
 

• Vår särart – och behovet av autonomi 
 

• Vilken autonomi, vems autonomi?  
 
• Vad bör vi dra för lärdomar av nyss gjorda 

reformer/reformförslag?  
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Sektorns särart  
– några grundläggande påpekanden 

 
En organisation, två styrsystem:  
Vilken är er primära identitet? (myndighetsledning, 
högskoleledning)  
 
Är universitet och högskolor 
• kollegialt styrda organ med inslag av linjestyrning (i syfte 

att sörja för ordningsfrågorna), eller  
• linjestyrda organisationer (ev?) med inslag av kollegialt 

styre? 
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• Institutionell frihet: universitetens och 
högskolornas självständighet i förhållande  

 till den politiska makten, dvs. riksdag och regering. 
 
• Individuell frihet: den enskilda forskarens rätt att 

välja forskningsproblem, utveckla forsknings-
metoder och publicera forskningsresultat fritt (RF 
och HL). 
 

 

Akademisk frihet – två beståndsdelar 
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Institusjonell autonomi er en nødvendig betingelse for 
individuell akademisk frihet [...] Institusjonelt selvstyre er 
imidlertid ikke en tilstrekkelig betingelse; et universitet eller 
en høyskole kan på eget initiativ innskrenke sine 
medarbeideres frihet på måter som bryter med ideen om 
akademisk frihet for den enkelte forsker eller lærer.  
(min kursivering) 
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Ex ante-autonomi 
(beslutskompetenser) 

Förvaltningsautonomi 
- Personalfrågor 
- Allokeringsautonomi 
Policyautonomi 

Ex post-autonomi 
(frihet fr inskränkningar) 

Strukturell autonomi 
Finansiell autonomi 
Juridisk autonomi 
Interventionsautonomi 

Institutionell autonomi 
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Flerdimensionellt begrepp: 

Källa: Verhoest, K., Peters, B.G., Bouckaert, G. & Vershuere, B. 2004. “The Study of 
Organisational Autonomy: A Conceptual Review”, Public Administration and Development, 24, p. 
101–118. 
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Tidigare reform/reformförslag 
 

• Autonomireformen: Att universitetens högsta 
ledningsorgan ges ett större handlingsutrymme innebär 
inte per automatik ökad frihet för forskare och lärare 
(kopplingen till individuell autonomi avgörande).  

  
• Den verkliga problematiken med den institutionella 

autonomin inte löst, vare sig med ”Autonomireformen” 
eller förslaget med högskolestiftelser. 
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Institutionell autonomi om individuell 
autonomi nedmonterats? 

Elin Sundbergs analys av tio lärosäten visar 
 
• att den akademiska friheten i form av kollegiala styrformer har 

minskat avsevärt vid flera lärosäten efter autonomireformens 
genomförande, 

• den autonomi som möjliggjorts av reformen har visat sig 
innebära en ökad autonomi för linjechefer vid svenska 
universitet och högskolor, 

• att en avreglering av fakultetsnämnders och särskilda organs 
beslutsbefogenheter har minskat den akademiska friheten att 
som professionella kolleger gemensamt besluta i frågor med 
betydelse för kvalitet i forskning och utbildning.  
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Sammanfattningsvis 
SUHF bör i det nuvarande arbetet verka för att… 
• strävan efter ökad självständighet (institutionell 

autonomi) tydligt motiveras utifrån perspektivet att det är 
en nödvändig, om än inte tillräcklig, förutsättning för reell 
akademisk frihet,  

• stävja nedmonteringen av kollegiala beslutsbefogenheter 
och organ som nu förevarit vid landets högskolor och 
universitet. Varför ge institutionell frihet till verksamheter 
som inte beaktar den akademiska frihetens kärna? 

• Tillsammans med andra företrädare för UoH måste ni 
kräva fullgoda beslutsunderlag och rimlig remisstid. (Den 
politiska hanteringen av ungdomsskolan förskräcker.) 
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Tack! 
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