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”Framtidens samhälle
behöver en mångfald kompetenta,  

fria och oberoende universitet
och högskolor!

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) bil-
dades 1995. SUHF tillvaratar universitetens och 

högskolornas intressen utåt och verkar inåt
 i frågor där samordning behövs. 39 uni-

versitet och högskolor är med -
lemmar på frivillig  

grund.



Framtidens
utmaningar?
Det är inte givet vilket samhälle som formas 
under de närmaste decennierna eller vilka de 
största samhällsutmaningarna kommer att vara. 
Sannolikt kommer de frågor som vi brottas med 
idag också vara morgondagens frågor. Förr eller 
senare måste svar ges på frågor som rör globalise-
ring, urbanisering, europaarbetets framtid, politi-
kens förutsättningar, klyftor inom och mellan län-
der, kulturell integration, mänskliga rättigheter, 
energiförsörjningen, hoten mot miljön, krig och 
hungersnöd, välfärdens utmaningar, tillväxt och 
konkurrenskraft, tillgång till rent vatten, hälsa, 
ålders explosion och generationsmotsättningar.
 
Universitets och högskolors roll är att problemati-
sera, ställa frågor och finna svar; ibland också på 
frågor som ännu inte är ställda. Framtidens utma-
ningar gör att utbildning, forskning, innovation 
och samverkan blir allt viktigare. 

Ett samhälle ska vara öppet, inkluderande och 
demokratiskt. Ett sådant samhälle och dess ut-
veckling vilar på djupa och breda kunskaper som 
ständigt prövas och utvecklas genom forskning 
och utbildning av högsta kvalitet. Universitet och 
högskolor är omistliga för att bygga, upprätthålla 
och utveckla samhället. Därför ska universitet och 
högskolor vara självständiga, i nära samspel med 
hela samhället och vara till för alla. 

Universitet och högskolor erbjuder en oöverträf-
fat framgångsrik miljö att utbilda och forska för 
framtiden och samhällets bästa. För att långsik-
tigt klara detta måste högskolesektorn präglas av 
kompetens, dialog och profilering.

Kompetens
– akademisk frihet och ansvar
Ansvarstagande är en grundläggande individuell 
och gemensam dynamisk förmåga som i allt hö-
gre grad kommer att krävas av studenter, med-
arbetare och samarbetsparter. Det innebär att 
formulera egna frågor och att kritiskt granska 
samhälle och samtid. 

Den högre utbildningens och forskningens upp-
gifter är, och kommer att förbli, komplexa och 
mångfacetterade. Det akademiska ansvaret krä-
ver kollegial öppenhet och gemensamt deltagan-
de i prövningen av ny och etablerad kunskap. Det 
garanterar den grundläggande kvaliteteten i all 
akademisk verksamhet. 

En viktig del av ansvaret är också ledarskap inom 
akademin, så att organisation och arbetsmiljö ger 
goda förutsättningar för individer och institutio-
ner. Med ansvar och akademisk frihet som grund 
stärks universitet och högskolor som självstän-
diga institutioner och samhällsaktörer. 

Hur kan universitet och högskolor bäst utveckla högsta akademiska 
kvalitet och samtidigt ta sitt ansvar för och bidra till en hållbar sam-
hällsutveckling i Sverige och i världen?  Sveriges universitets- och 
högskoleförbund (SUHF) vill med detta manifest skapa dialog med 
beslutsfattare och opinionsbildare.

”...en oöverträffat
framgångsrik miljö... 

Det nuvarande, det uppenbara
och det självklara, ska och måste 

utmanas. Bara så kan ny kunskap 
och nya insikter erövras. 

Dialog
− modet att utmana 
Framtidens utmaningar kräver att utbildning och 
forskning inte väjer inför det svåra eller det obe-
kväma. Det nuvarande, det uppenbara och det 
självklara, ska och måste utmanas. Bara så kan ny 
kunskap och nya insikter erövras. 

Att utmana innebär att initiera och delta i dialoger 
inom och mellan discipliner och med samhället i 
stort. Det innebär att forskare, lärare och studen-
ter måste utmana både sig själva och andra; både 
egna och andras resultat och samhällets tillämp-
ningar. Att utmana kräver öppenhet, trygghet, 
tillit och mod. Att utmana är att våga, och även få 
möjlighet att ibland misslyckas.

Humanister, samhällsvetare, naturvetare, medi-
cinare, konstnärer och tekniker ska med sina 
kompetenser och genom samarbete över discip-
lingränser inte bara stimulera, entusiasmera och 
provocera, utan också vara aktiva och sätta agen-
dan i den offentliga debatten. 

Profil
− en nödvändig styrka 
Ett alltmer komplext samhälle gör att behovet 
av olika utbildnings- och forskningsmiljöer ökar. 
Därför behövs ett högskolelandskap med en rik 
mångfald av forskningsinriktningar, olika sätt att 
organisera och genomföra utbildningar, geogra-
fisk spridning och räckvidd. 

Att vara olika innebär för lärosäten att ta ansvar 
för sin egen framtid i stället för att tvingas till lik-
riktning av hur verksamheten ska organiseras och 
fyllas med innehåll. 

Lärosäten och verksamheter ska värderas, utvär-
deras och finansieras utifrån sina egna premisser, 
inte utifrån en given norm. Därför behövs förut-
sättningar som främjar olikheter och självstän-
diga lärosäten.


