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Ett universitet för världen  

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en komplett akademisk miljö bestående av institutioner 

med goda förutsättningar för egen strategisk planering. Fakultetsnivån utgör en 

sammanhållande kraft i kvalitetskulturen. Lednings- och arbetsformer präglas av tillit till 

varandra och verksamheternas olika uppdrag och förutsättningar. 

Fakultetsnivåns primära och övergripande strategi för att uppnå målen i GUs vision är att 

stödja ansvar och beslutsfattande på institutionerna, och att utgöra en ledande och 

sammanhållandekraft i det systematiska kvalitetsarbetet. Strategin innebär största möjliga 

resursfördelning ut till institutionerna i relevanta och transparenta fördelningsmodeller och 

implementering av tydligt definierade kvalitetsprocesser som förutom utbildning och forskning 

även omfattar verksamhetsstöd och organisation/ledarskap.  

Kritiska framgångsfaktorer för förverkligandet av mål och strategier: 

 Att den övergripande strategin är välförankrad.  

 Att de gemensamma målen är tydliga och ger stort utrymme till lokal variation för 

fakultetens breda verksamhet. 

 Nyfiket utbyte av erfarenheter inom och mellan verksamheter.  

 Kollegial granskning och återkoppling. 

 Effektiva och transparenta processer med uppföljning och systematisk dokumentation 

för organisatoriskt minne.  

 Kompetenta ledare med helhetsperspektiv och tydlig ansvarsfördelning inom 

organisationen för resurseffektiv styrning. 

Utmaningar och identifierade risker under strategiperioden: 

 Fakultetens bredd där institutionerna sinsemellan har olika förutsättningar och behov 

är en utmaning. Det kräver att ledare på samtliga nivåer antar ett helhetsperspektiv 

och hittar en balans mellan lokala och gemensamma lösningar och beslut. Bredden 

är samtidigt en styrka eftersom det skapar goda möjligheter att lära och stimuleras av 

varandra.  

 Att implementera ett delvis nytt synsätt på kvalitetsarbetet, präglat av kontinuerlig 

utveckling och reflektion som även omfattar ledarskap och verksamhetsstöd, kan 

innebära en utmaning. 

Processen för beredning och beslut av verksamhetsstrategin: 

Fakultetsledningen arbetar fram ett preliminärt förslag på vision och verksamhetsstrategi för 

fakultetsnivåns inriktning som justeras i dialog med prefekterna för vidare beredning och 

beslut i fakultetsstyrelsen. Prefekterna startar institutionens strategiarbete utifrån de 

fakultetsgemensamma diskussionerna. Institutionerna utvecklar egna visions- och 

strategidokument och verksamhetsplaner som följs upp i årliga verksamhetsdialoger.  
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Utbildning och forskning av högsta kvalitet 

Göteborgs universitet ska utveckla internationellt framstående 

utbildning och forskning inom samtliga vetenskapsområden för att 

bidra till kunskapsutvecklingen och stärka sin konkurrenskraft.  

Inriktning och mål 

Samhällsvetenskapliga fakulteten är en komplett akademisk miljö med en tydlig 

kvalitetskultur.  

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten råder goda förutsättningar för forskningsanknuten 

utbildning och utbildningsanknuten forskning.  

Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningsmiljö präglas av ett vetenskapligt 

förhållningssätt till undervisning och pedagogisk praktik (Scholarship of teaching and 

learning). 

Vid Samhällsvetenskapliga fakulteten råder goda förutsättningar för forskning av hög kvalitet. 

Utbildning (inklusive utbildning på forskarnivå) 

 Fakultetsnivån stödjer och följer upp institutionernas arbete med långsiktig och 

strategisk utveckling av utbildningsutbud.  

 Fakultetsnivån skapar förutsättningar för hållbara och tillgängliga lärmiljöer. 

 Fakultetsnivån är sammanhållande i det systematiska kvalitetsarbetet, till exempel 

utbildningsutvärdering med extern bedömning. 

 Fakultetsnivån arbetar för att skapa förståelse för, och utveckling av relevanta och 

transparenta resursfördelningsmodeller. 

 Fakultetsnivån arbetar för att synliggöra och utveckla vetenskapligt förhållningssätt till 

undervisning och pedagogisk praktik. 

Forskning 

 Fakultetsnivån stödjer och följer upp institutionernas arbete med långsiktiga 

forskningsstrategier. 

 Fakultetsnivån arbetar för att öka kännedom om och stödja deltagande i 

excellensutlysningar inom forskning. 
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Hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling 

Göteborgs universitet ska stärka sin relevans som samhällsaktör 

och samarbetspartner för att göra avtryck på samhällsutvecklingen 

och bidra till de globala utvecklingsmålen.    

Universitetsgemensamma mål 2021–2024 

 Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sin position som ett ledande 

universitet inom hållbar utveckling. 

 Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 framträder som en given 

samverkanspartner för en hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling. 

Inriktning och mål 

Samhällsvetenskapliga fakultetens verksamhet är klimatneutral senast 2045. 

Samhällsvetenskapliga fakultetens forskning och utbildning bidrar till hållbar och 

kunskapsbaserad samhällsutveckling.  

 Tillsammans med institutionerna utveckla en färdplan för att uppnå klimatneutralitet 

inom fakultetens verksamhetsområden senast 2045. 

 Utveckla former för att tillsammans med externa parter beskriva om/hur fakultetens 

forskning och utbildning bidrar till hållbar och kunskapsbaserad samhällsutveckling   

 Utveckla forskningskommunikation med fokus på att tillgängliggöra forskning som 

bedrivs vid fakulteten, skapa arenor för dialog och kunskapsintegrering med externa 

parter. 
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Sammanhållen organisation, attraktiv arbetsplats 
och studiemiljö 

Göteborgs universitet ska utvecklas som en sammanhållen 

organisation, attraktiv arbetsplats och studiemiljö för att stärka 

utbildningens och forskningens kvalitet och relevans. 

Universitetsgemensamma mål 2021–2024 

 Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sin förmåga att rekrytera och 

utveckla medarbetare som bidrar till utbildning och forskning av högsta kvalitet. 

 Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 utmärks för sin utveckling av 

ändamålsenliga och långsiktigt hållbara fysiska, digitala miljöer som möter 

verksamhetens behov. 

 Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har stärkt sitt arbete med att främja en 

hållbar arbets- och studiemiljö. 

 Vårt mål är att Göteborgs universitet år 2024 har lednings- och styrningsprocesser 

som är anpassade till visionen Ett universitet för världen. 

Inriktning och mål 

Samhällsvetenskapliga fakulteten kännetecknas av ett decentraliserat beslutsfattande med 

dialogbaserad styrning byggd på tillitsfulla relationer, och utvecklingsorienterade mötesforum 

baserade på kollegialt erfarenhetsutbyte i ett öppet och förtroendefullt klimat.  

Ledarna i olika delar av organisationen:1) har ett helhets- och kvalitetsperspektiv, 2) är aktiva 

i formandet och arbetet mot fakultetsgemensamma och institutionsspecifika mål och 3) 

arbetar för transparens, relevans och stabilitet i verksamhetens beredningsprocesser och 

planeringsförutsättningar. 

Systematiskt och långsiktigt kompetensförsörjningsarbete säkerställa rätt kompetens, på rätt 

plats, vid rätt tid. 

Lärmiljöer vid fakulteten främjar psykisk hälsa och ökar tillgängligheten till högre studier för 

studenter med olika förutsättningar.  

Digitala och fysiska lär-, arbets- och forskningsmiljöer är ändamålsenliga, tillgängliga och 

kostnadseffektiva. 

 Stödja och följa upp institutionernas arbete med långsiktig och strategisk 

kompetensutveckling, kompetensförsörjning och ledarskap inom forskning och 

utbildning, genom till exempel utvecklingsprojekt och arenor för erfarenhetsutbyten.  

 Utveckla en kultur av dialogbaserad ledning byggd på decentraliserat beslutsfattande, 

tillit och ansvar för helheten. 

 Effektiva och transparenta beredningsprocesser och dokumentation. 

 Kvalitetsarbetet omfattar ledarskap och verksamhetsstöd. 
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 Skapa förutsättningar för chefer, medarbetare och studenter att ta gemensamt ansvar 

för formandet av god arbets- och studiemiljö. 

 Tillvarata erfarenheter från coronapandemin för att utveckla fysiska och digitala 

miljöer som främjar god arbets- och studiemiljö.  

 


