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REMISSVAR (U2009/8128/UH) 

Självständiga lärosäten (SOU 2008:104) 

 

Sveriges akademikers centralorganisation har beretts tillfälle att yttra sig 
över betänkandet ”Självständiga lärosäten” (SOU 2008:104). Remissvaret 
har behandlats i Sacos styrelse. 

 

Saco har sedan länge förespråkat en starkare och mer självständig ställning 
för den högre utbildningen. Saco har med intresse tagit del av utredarens 
skiss till en ny offentligrättslig person, självständiga lärosäten, som skulle 
kunna skapa nya möjligheter i detta avseende. Saco noterar emellertid att det 
även inom ramen för nuvarande system antagligen skulle vara möjligt att 
med gott resultat utveckla en del av utredarens förslag.  

 

Utredarens starkaste skäl för den nya offentligrättsliga personen är att 
universiteten och högskolorna därmed skulle få rättskapacitet som gör det 
möjligt för dem att ingå avtal i långt större utsträckning än idag. Ur 
styrningssynvinkel är detta emellertid inte okomplicerat. Utredaren vidgår 
risken att en högskola kan utnyttja dessa möjligheter till att göra åtaganden 
som äventyrar lärosätets ekonomiska ställning och fortbestånd. Enligt Saco:s 
mening väcker detta frågor som bör bli centrala i den fortsatta beredningen. 
Avtalsstyrningen kommer också att ställa stora anspråk på 
regeringskansliets kapacitet i detta avseende, troligen större än kansliet idag 
kan uppfylla.  

 

Som utredaren påpekar är det oklart om en offentligrättslig person kan 
försättas i konkurs. För att förhindra att frågan uppstår pekar utredaren på 
olika möjligheter, bland annat en solvensgaranti. Problemet är att sådana 
skyddsnät visserligen kan förhindra att det blir frågan om konkurs, men just 
förekomsten av skyddsnäten kan minska återhållsamheten när det gäller vad 
högskolorna ger sig in på. 

 

Det finns åtminstone två påtagliga risker när det gäller hur högskolorna 
skulle kunna frestas att utnyttja sin ekonomiska självständighet – dels för att 
hävda sig i konkurrensen om studenter, dels när det gäller deltagande i olika 
slags näringsfrämjande aktiviteter i det egna närområdet.  Enligt 
utredningens sammanställning finns det i dag 36 högskolor. Inför en så 
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genomgripande förändring som utredaren föreslår måste frågan ställas om 
detta är en ändamålsenlig uppsplittring eller om högskolorna vid införandet 
av självständiga lärosäten bör sammanföras till större enheter, som ger 
bättre underlag för utbildning och forskning och minskar utsattheten för 
konkurrens om studenter eller lokala påtryckningar. Då skulle det också bli 
lättare att skaffa sig den kompetens som krävs för att utforma egna stadgor, 
ingå avtal och i andra avseenden utnyttja de möjligheter som utredarens 
förslag kan skapa. 

 

Frågan om de anställdas villkor måste lösas. Saco vill i detta sammanhang 
fästa uppmärksamheten på att ett starkt anställningsskydd för forskare inte 
ska finnas till för den enskilde forskarens skull utan för att säkra det 
allmänna intresset att forskningen är fri och obunden. Saco ser med oro hur 
anställningsskyddet för professorer har uttunnats under senare år och vill 
varna för utredningens idéer om ytterligare mer bestämmanderätt åt 
lärosätena i denna del. 

 

Utredaren pekar på svårigheten att avväga nationella intressen av den högre 
utbildningens utformning mot strävandena att öka lärosätenas autonomi. 
Saco bejakar autonomisträvandena, men ifrågasätter avvägningen när det 
gäller tjänstetillsättningen. Inom universitetsvärlden är utlysning, 
sakkunniggranskning och möjlighet att överklaga en viktig och 
internationellt hävdvunnen teknik för att trygga öppenhet och vetenskaplig 
kvalitet. Saco anser det olämpligt att helt överlämna dessa frågor till de 
enskilda lärosätena. Med olika befattningsstrukturer på olika högskolor 
skulle det bli onödigt svårt för forskare att göra karriär genom att flytta 
mellan olika lärosäten; Saco anser att detta borde ske oftare och inte 
försvåras. Staten bör föreskriva att de gängse akademiska reglerna bör gälla, 
även om tillämpningen kan överlämnas åt varje lärosäte. Det är det 
förfarande utredaren själv förespråkar när det gäller examinationer, betyg 
och rätt till examens- och kursbevis. Något annat skulle i värsta fall kunna 
leda till ett internationellt ifrågasättande av den svenska högre utbildningens 
kvalitet. 

 

Följderna för de studerande är minst lika centrala att beakta. Frågan hur 
studenterna ska kunna röra sig mellan olika lärosäten är central. Saco ser 
med oro på förslaget att slopa den samlade regleringen av vilka krav som ska 
ställas på lärare med examinationsrätt. Ett ökat handlingsutrymme på denna 
punkt kan få menliga följder för kvaliteten på examination och examina. 

 

Saco välkomnar förslaget att göra det möjligt att rekrytera 
styrelsemedlemmar med utländskt medborgarskap. Det står i god samklang 
med den öppenhet som bör prägla det akademiska samfundet.  

 

Saco har i detta svar redovisat ett antal frågetecken när det gäller utredarens 
förslag. Samtidigt vill organisationen understryka det värde utredningen har 
när det gäller att peka på centrala frågor för den högre utbildningens 
självständighet. Ur Sacos synvinkel är det denna ökade självständighet som 
är det centrala, oavsett vilken organisationsform statsmakterna stannar för. 
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Remissvar från medlemsförbunden Civilekonomerna, Förbundet Sveriges 
Arbetsterapeuter, Jusek, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Läkarförbund och 
Sveriges Ingenjörer samt från Saco Studentråd bilägges.   

 

 

SVERIGES AKADEMIKERS CENTRALORGANISATION 

 

 

 

Anna Ekström    

Gunnar Wetterberg 

 


