
Högre utbildning i omvandling – Hur fria är universiteten i den moderna demokratin? 
 

Signe Jernberg 
 

 

 

Ett område som ofta pekas ut som utsatt för politiska populistiska krafter är den fria akademiska 

forskningen och utbildningen. Självständig forskning antas hota eller ges potentialen att kunna hota den 

politiska agenda som drivs och den måste därmed förbjudas, stävjas och misskrediteras. Det sker då en 

utveckling mot en verksamhet som inte primärt styrs av den akademiska professionen, en vetenskap där 
det inte längre är centralt att själv välja sin forskningsfråga, sin metod och sin publiceringsform, en 

vetenskap som inte längre utgår från den vetenskapliga disciplinens kärna. En förutsättning för att 
forskning och utbildning ska ses som ett hot i stater som dessa är att den är autonom, fri och 

självständig; att den styrs av den akademiska professionen, på de vetenskapliga fältens villkor och 

interna logik. Det är att någon annan har legitimiteten att beskriva och problematisera verkligheten som 

det populistiska styret har svårt för, därför ger de sig också på konstnärer, författare och journalister.  
 

I fria demokratier såsom till exempel Sverige är de mångfaldiga och oberoende röster som den 

akademiska professionen ska bidra till inte ifrågasatta av politiker. Samtidigt finns andra krafter som styr 
forskning och utbildning i dessa länder och som tycks efterlikna det den politiska populismens 

mekanismer gör med vetenskapen. Högskolor och universitet kännetecknas idag globalt av att de antas 

vara rationella och autonoma organisationer vilka konkurrerar om studenter, forskningsmedel och rykte 

på en internationell utbildningsmarknad. Detta innebär att managementidéer från konsultvärlden sprids 

till universiteten, att en allt mer högprofessionaliserad administration växer på lärosätena, att 
utvärderingar såsom rankinglistor och ackrediteringsföretag blir en del i organiseringen av utbildning 

och forskning samt en ökad profilering av lärosäten, utbildningar och forskningsmiljöer. Fler och nya 

aktörer blir vid sidan av den vetenskapliga professionen del i att definiera den akademiska 

verksamheten, dess organisering och kärnvärden. Dessa blir till mekanismer som förenklar, som 

premierar vissa problem framför andra och som fråntar den akademiska professionen delar av styret 
över den vetenskapliga verksamheten.  

 

I både den politiskt populistiskt styrda staten och i de fria demokratierna tycks vetenskaplig verksamhet 
vara inne i ett skede av institutionell omvandling där innehåll och makten över innehållet förändras. De 
mångfaldiga och oberoende röster som den akademiska professionen ska bidra till i en fri demokrati är 
möjligen inte ifrågasatta av politiker i Sverige och andra länder, men samtidigt behöver vi fråga i vilken 
mån den akademiska professionen besitter sådana röster idag: Är den vetenskapliga forskningen och 
utbildningen idag i fria demokratier oberoende och har den privilegiet att formulera både sina egna 
forskningsproblem såväl som samhällets utmaningar?  
 

 
 

 


