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Ett universitet för världen  
HFS strategier 2020–2025 

Vårt viktigaste uppdrag är att på bästa möjliga sätt söka, utveckla, skapa och förmedla ny 
kunskap  inom våra ämnesområden. I det akademiska uppdraget ingår också att utveckla en 
kritisk reflektion kring människans historiska och kulturella spår och vår samhällsutveckling.  

Humanistiska fakultetens strategier har utarbetats inom ramen för Göteborgs universitets 
vision ”Ett universitet för världen” och bygger på de kärnvärden och ställningstaganden som 
presenteras där.  

Vår forskning skall hålla hög kvalitet och inrymma både bredd och spets. Vår utbildning skall 
hålla hög kvalitet både avseende ämnesinnehåll och pedagogik. På basis av vår forskning 
och utbildning har vi en långsiktig, bred och tillitsfull samverkan med det omgivande 
samhället. Vi bidrar till en aktuell och självständig förståelse för hur våra samhällen utvecklas 
och förändras, men också till akademisk och samhällelig självreflektion. 

Humanistiska fakulteten är en synlig och tillgänglig universitetsmiljö. Vi erbjuder 
välkomnande, inkluderande och väl anpassade miljöer för forskning, utbildning och 
samverkan. Humanistiska fakulteten utgör en hållbar och trygg arbets- och studiemiljö för 
alla medarbetare och studenter. Verksamheten styrs på grundval av en ömsesidig tillit där 
fokus ligger på dialog och uppföljning.  

Process för beredning och beslut 

Inom Humanistiska fakulteten har processen att ta fram Humanistiska fakultetens strategier 
2020–2025 sedan augusti 2019 involverat och engagerat en rad av fakultetens medarbetare 
i olika forum. Ett första steg togs på Humanistiska fakultetsstyrelsens (HFS) 
internat/konferens i augusti 2019. Utgångspunkten var de ställningstaganden för utkast till 
Vision 2030 från universitetsledningen som presenterats och modifierats bland annat inom 
ramen för ett antal workshops under våren 2019. 

Humanistiska fakultetsstyrelsen 

Humanistiska fakultetens vision och strategier 2020–2025 behandlades i fakultetsstyrelsen 
första gången vid internat 2019-08-21 i form av en workshop där också fakultetens prefekter 
deltog. Samtidigt presenterades en tidsplan för det fortsatta arbetet. 

Workshoppen resulterade i ett antal vägledande fokusområden och ledord för fakultetens 
framtida inriktning.  

Vid sammanträde 2019-10-17 (Visions- och strategiarbete I) gav dekanen i uppdrag åt 
fakultetsstyrelsens ledamöter att vidareutveckla de ställningstaganden som tagits fram vid 
internatet.  
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Vid sammanträde 2019-12-17 presenterade ledamöterna sitt förslag till utgångspunkter för 
fortsatt arbete med fakultetens strategier (Visions- och strategiarbete II). 

Vid sammanträde 2020-02-18 lämnade styrelsens ledamöter synpunkter på det utkast som 
fakultetsledningen tagit fram med ledning av arbetsgruppernas material från december, med 
tillägg av vad som framkommit i diskussionen vid decembersammanträdet (Visions- och 
strategiarbete III). 

Fakultetsstyrelsens beredningsgrupper 

Sedan augusti har respektive ordförande i fakultetsstyrelsens tre beredningsgrupper 
återkommande informerat om det pågående arbetet med Humanistiska fakultetens strategier 
2020–2025.  

Beredningsgrupperna har vid sammanträden i mars lämnat synpunkter på det utkast som 
sammanställts som ett resultat av diskussionen i HFS i februari: 
Forskarutbildningsberedningen (FUB) 2020-03-10, Forskningsberedningen (FUB) 2020-03-
12 och Humanistiska utbildningsberedningen (HUB) 2020-03-13.  

Humanistiska fakultetens prefektråd 

På prefektråd 2019-09-02 presenterades en tidsplan för den fortsatta interna processen för 
fakultetens arbete med vision och strategi, jämte en lägesavstämning av 
universitetsledningens arbete med den universitetsövergripande visionen. 2019-09-16 
återanknöts till den gemensamma diskussionen vid internatet med HFS i augusti. 

På prefektråd 2020-03-16 gavs prefektrådets ledamöter möjlighet att lämna synpunkter på 
det omarbetade utkast som blivit resultatet av fakultetsstyrelsens diskussion 2020-02-18. 
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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 
Humanistiska fakultetens målsättning är att 

• genom ett långsiktigt och effektivt ekonomiskt resursutnyttjande etablera en mycket 
hög kvalitet i fakultetens forskning och utbildning, så att vi  

• attrahera fler kvalificerade medarbetare och motiverade studenter från olika delar av 
samhället och världen 

• utveckla pedagogiska former så att de möter de nya behov som våra studenter, 
medarbetare och den framtida arbetsmarknaden ställer 

 

Utbildning (inklusive utbildning på forskarnivå) 
Strategier 2020–2025 

Vi ska 

• fortsätta arbetet med att tillsammans med studenterna skapa en tydlig 
kvalitetskultur i utvecklingsarbetet av kurser och program 

• arbeta med en gemensam utbudsstrategi för såväl innehåll som form för vår 
utbildning på grund- och avancerad nivå 

• utveckla former för en ökad integrering av lärarutbildningen/lärarutbildningsfrågor 
inom fakulteten  

• avsätta medel för att utveckla nätverk och strukturer på fakultetsnivå för 
pedagogiskt utvecklingsarbete 

• avsätta medel för att stimulera utvecklingen av utbildningar riktade till utbytes- och 
internationella studenter 

• understödja institutionernas strategiska arbete med att externfinansiera 
doktorander 
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Forskning 
Strategier 2020–2025 

Vi ska 

• följa upp RED19 och skapa erfarenhetsutbyten inom och mellan fakultetens 
forskningsmiljöer för att utveckla goda förutsättningar för högkvalitativ forskning 

• stimulera utvecklingen av fler samarbeten mellan fakultetens forsknings- och 
forskarutbildningsmiljöer 

• introducera och följa upp en ny resursfördelningsmodell inom anslagsforskning 
som stimulerar verksamheten att utveckla sin kvalitet samtidigt som den 
vetenskapliga bredden försvaras 

• formulera en övergripande publiceringsstrategi för fakulteten 
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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 
Humanistiska fakultetens målsättning är att 

• genom utbildning och forskning ge ett bidrag till samhällets långsiktiga kompetens- 
och kunskapsbehov 

• inom ramen för det av Göteborgs universitets år 2019 antagna ”Klimatramverket för 
universitet och högskolor” sätta upp årliga mål för en kontinuerlig minskning av 
verksamhetens samlade klimatpåverkan 

• vara en relevant part i extern samverkan 

Strategier 2020–2025 

Vi ska 

• integrera fakultetens externa råd i arbetet med att långsiktigt möta samhällets 
behov av kunskap och kompetens 

• utarbeta en kommunikationsstrategi för extern samverkan 
• avsätta medel för kommunikations- och samverkansprojekt både avseende 

studentrekrytering och synlighetsarbete 
• utveckla en aktiv alumnverksamhet 
• etablera ett Fakultetens Hållbarhetsråd som bland annat arbetar med 

implementering av klimatramverket 
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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 
Humanistiska fakultetens målsättning är att 

• med verksamheten för första gången samlad i ett gemensamt hus: stimulera 
utvecklingen av olika former för samarbeten, samverkan och kommunikation både 
inom och utom fakulteten 

• utnyttja våra gemensamma styrkor inom forskning och utbildning  

• bredda rekryteringen av studenter och medarbetare 

Strategier 2020–2025 

Vi ska 

• särskilt stimulera samarbeten och nätverk mellan institutioner inom fakulteten och 
mellan fakulteter inom GU, både inom forskning och inom utbildning 

• utveckla och tillämpa en modell för parallellspråkighet avseende intern 
kommunikation 

• inventera och följa upp rekryteringsprocesser och meriteringskriterier mot 
bakgrund av behovet av en adekvat kompetensförsörjning 

• implementera ARK samt fakultetsgemensamma aktiviteter för att utveckla studie- 
och arbetsmiljön 
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