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DET HUMANVETENSKAPLIGA OMRÅDET vid 
Stockholms universitet består av de Humanistiska, 
Juridiska och Samhällsvetenskapliga fakulteterna.  
I Humanvetenskapliga områdets strategier presente-
ras dess långsiktiga mål. Det övergripande syftet är 
att stärka och synliggöra det humanvetenskapliga 
områdets verksamhet inom utbildning, forskning och 
samverkan med det omgivande samhället. Strategi-
erna identifierar centrala frågor för området samt 
tydliggör prioriteringar och strategiska vägval.

Strategierna uppdateras vart tredje år och följs upp 
årligen av Områdesnämnden för humanvetenskap. 
Till strategierna hör även en åtgärdsplan som beskri-
ver områdets åtgärder för att nå de strategiska målen.

Sist i detta dokument finns även de åtta disciplin- och 
fakultetsöverskridande profilområden listade som 
områdesnämnden tog fram 2015. 

Strategier för  
Humanvetenskapliga området 
2016−2018

Södra huset, Frescati.
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Strategier för  
Humanvetenskapliga området
I dessa strategier presenteras långsiktiga mål för det humanvetenskapliga området. 
Det övergripande syftet är att stärka och synliggöra det humanvetenskapliga området. 
Strategierna identifierar centrala frågor för området samt tydliggör prioriteringar och 
strategiska vägval. 

DET HUMANVETENSKAPLIGA OMRÅDET vid 
Stockholms universitet bedriver utbildning, forskning 
och samverkan om människan och hennes situation: 
språk, samhälle, kultur, organisation, historia, normer 
och samspelet mellan dem. Centralt för området 
är människans villkor och erfarenheter, mänskliga 
sammanhang samt människan som tänkande, hand-
lande och meningsskapande varelse i relation till sin 
omvärld.

Det humanvetenskapliga området är en grundpelare  
i ett modernt, öppet storstadsuniversitet med bety-
dande nationell och internationell samverkan. Den 
omedelbara tillgången till huvudstadens politiska och 
ekonomiska arenor, till kulturinstitutioner, myndig-
heter och intresseorganisationer innebär att områdets 
discipliner arbetar i nära dialog med det omgivande 
samhället, såväl utifrån historiska perspektiv som 
med centrala samtids- och framtidsfrågor. 

Humanistisk fakultet, Juridisk fakultet och Samhälls-
vetenskaplig fakultet bildar det humanvetenskapliga 
området vid Stockholms universitet. Fakulteternas 
verksamhet ska samspela dynamiskt med områdets 

utveckling och verksamhet. Området ska värna de 
tre fakulteternas respektive identitet. Området ska 
stärka verksamheten vid fakulteterna genom att driva 
strategiska, fakultetsöverskridande frågor och skapa 
synergivinster genom ökat samarbete mellan fakul-
teterna. Området ska också stödja fakultetsspecifik 
verksamhet av strategisk betydelse för hela området.

Det humanvetenskapliga området är väl förankrat i 
universitetets historia. Stockholms högskola grundades 
1878 och förstatligades som Stockholms universitet 
1960. Den första professuren inom området (i ämnet 
kulturhistoria) tillkom redan 1884 som en av de 
allra första vid högskolan. Den juridiska fakulteten 
bildades 1907, den humanistiska fakulteten 1919 och 
den samhällsvetenskapliga fakulteten 1964 genom att 
de dåvarande samhällsvetenskapliga ämnena flyttades 
bort från den humanistiska fakulteten.

Områdesnivån (Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
området och Naturvetenskapliga området) inrättades 
2012. Områdets tre fakulteter är alla idag de största i 
sitt slag i landet och har tillsammans drygt 60 000 av 
Stockholms universitets totalt cirka 70 000 studenter. 

Humanistiska fakulteten och  
humanvetenskapliga området
DEN HUMANISTISKA FAKULTETEN har sin  
historiska bakgrund i det studieområde som i sen-
antiken kallades trivium (grammatik, logik, retorik) 
och som senare i medeltidens universitet tillsam-
mans med quadrivium (astronomi, aritmetik, musik 
och geometri) bildade den filosofiska fakulteten. 
Humanistiska utbildningar ges som sammanhållna 
utbildningsprogram och − i stor utsträckning − som 
fristående kurser i flera av världens kulturspråk, 
språkvetenskap, historia, arkeologi och de estetiska 
vetenskaperna, filosofi samt kultur- och mediestudier. 
Humanistiska studier ger i vissa fall kompetenser 
med tydlig professionsinriktning (som t.ex. journa-
list, lärare eller tolk), men behovet av personer med 
humanistiska kompetenser är mycket mer utbrett på 
arbetsmarknaden och går inte att avgränsa till ett 
antal specifika professioner; humanistiska färdigheter 
som t.ex. främmande språk ger i kombination med 
andra utbildningar en mycket solid grund för en rad 
olika yrkesutövningar.  

Humanistiska studier och humanistisk forskning 
fokuserar ofta på människans partikulära och 
individuella egenskaper i relation till det allmänna 
och lagbundna. Humaniora utvecklar en inskolning i 
kunskapstraditioner som främjar förståelse av unika 
och komplexa meningssammanhang: historiska,  
estetiska, kulturella och samhälleliga. Humaniora 
stärker fundamentet för meningsutbyte och kom-
munikation i det moderna samhället. Fakulteten 
samverkar också med det omgivande samhället via 
kulturinstitutioner, myndigheter, näringsliv, skol- och 
utbildningsväsen. Då de humanistiska vetenskaperna 
är koncentrerade på det mänskliga i alla dess olika 
aspekter är det både naturligt och nödvändigt att 
dessa perspektiv integreras bättre med discipliner  
som fokuserar på samhälleliga strukturer och  
sammanhang (samhällsvetenskap) respektive normer 
och lagar (juridik). 
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Juridiska fakulteten och  
humanvetenskapliga området

Samhällsvetenskapliga fakulteten  
och humanvetenskapliga området

JURIDISKA FAKULTETEN bedriver rättsvetenskaplig 
forskning och akademisk professionsutbildning, 
främst inom ramen för Juristprogrammet. Både  
den praktiska juridiken och rättsvetenskapen präglas 
av såväl kulturella som sociala och politiska  
sammanhang. Rättsutvecklingen är en del av 
civilisationers utveckling, och den påverkas av och 
påverkar samhället i övrigt. Varje mänskligt samhälle 
utvecklar gemensamma förhållningsnormer om hur 
man förväntas bete sig i olika situationer. En stor 
del av samhällets förhållningsnormer är rättsnormer. 
Rättsnormer definierar även människors, samman-
slutningars och institutioners befogenhet att utföra 
handlingar och fatta beslut. 

Rättsvetenskap är det vetenskapliga studiet av  
juridiken och rätten, av rättens systematik och av 

rättsnormernas innehåll, rationalitet, tillkomst, 
utveckling och verkan. En central uppgift är att fast-
ställa och systematisera gällande rätt. I denna mening 
är rättsvetenskapen en normativ, hermeneutisk veten-
skap som tar sikte på rättsnormernas tillämpning 
(juridik). Utöver denna rättsdogmatiska inriktning 
inkluderar rättsvetenskap bland annat rättshistorisk, 
rättsfilosofisk, rättspolitisk, rättssociologisk och  
rättsekonomisk forskning, och har nära beröring  
med såväl samhällsvetenskap som humaniora. 

Rättsvetenskapen undersöker även rätten som styr-
medel, med tydlig koppling till samhällsvetenskap, 
och i förhållande till idéer om rättvisa och legitimitet,  
med anknytning till bland annat filosofi. Rättsveten-
skapliga studier präglas i allt större utsträckning av 
rättens transnationella och internationella karaktär. 

INOM SAMHÄLLSVETENSKAPERNA studeras  
människa, samhälle, organisation och institutioner  
samt samspelet mellan dessa. Den disciplinära 
bredden är betydande: från fokus på individen i 
psykologin och sociala processer i sociologi och 
pedagogik till politiska och ekonomiska drivkrafter 
och processer i statsvetenskap och ekonomiämnen, 
och till informations- och kommunikationsteknikens 
yttringar. Samhällsvetenskapliga fakultetens institu-
tioner utbildar studenter för en arbetsmarknad som 
kännetecknas av välfärdsstatens och tjänstesektorns 
med tiden allt större behov. Inom fakulteten finns 
stora professionsinriktade utbildningar i exempelvis 
ekonomi, data- och systemvetenskap, psykologi, 
socialt arbete och för lärare inom förskola, skola och 
fritidshem samt för speciallärare och yrkeslärare.  
Fakulteten har flera forskningsinstitut, varav några 
med direkt koppling till viktiga frågor inom välfärd 
och politik som ojämlikhet i hälsa, alkohol- och 

drogbruk, stress och sömn. Institutionerna och 
instituten samarbetar inom forskning och utbildning, 
särskilt forskarutbildning. Samarbeten med områdets 
andra fakulteter sker inom både utbildning, t.ex.  
kandidatprogrammet i filosofi, ekonomi och politik, 
och forskning, som digitala metoder för informations- 
sökning och beslutsfattande. Exempel på starka 
forskningsinriktningar i centrala frågor för dagens 
samhälle är politisk styrning nationellt, regionalt och 
globalt; befolkningsförändringar och politiska rättig-
heter; effekter av klimat och klimatförändringar på 
samhället; barns och ungas livsvillkor och utsatthet; 
minne och demens vid åldrande; sinnen och percep-
tion; utformning och utvärdering av samhällsåtgärder 
och IT-design för lärande och offentlig förvaltning. 
Policyfrågor är ett stort gemensamt forskningsfält. 
Fakultetens forskare och lärare är aktiva i samver-
kansprojekt med myndigheter, offentlig sektor och 
näringsliv i hela huvudstadsregionen.
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Strategiska mål

HUMANVETENSKAPENS FOKUS på människan  
och den omgivning människan skapar innebär en 
mångfald av teoretiska perspektiv och metoder. 
Forskningsmetoderna tar – och måste ta – hänsyn 
till att studieobjektet ofta är en intentionell aktör. 
En ökad samordning av fakulteternas kompetens-
områden kan utveckla utbildning och forskning för 
att möta angelägna samhällsfrågor med fördjupning 
och perspektivrikedom när det gäller såväl teori som 
metod.

Samhällsförändringar är ett centralt tema för områ-
dets utbildning och forskning. Humanistisk, juridisk 
och samhällsvetenskaplig kompetens ska samverka 
för kraftfull genomlysning och analys. Humanistiska 
perspektiv utvecklas ofta för att fokusera på historis-
ka sammanhang och traditioner, teoribildningar och 
tolkningar. Inom samhällsvetenskaperna har  
metodutvecklingen fördjupat förståelsen för orsak 
och verkan i samtida förändringsprocesser. Den 
rättsvetenskapliga forskningen har utvecklat nya 
teorier och metoder för att studera rättsnormers 
internationella och gränsöverskridande tillämpning, 
giltighet och sammanhang. Flera förändringspro-
cesser i vår samtid – diversifiering och digitalisering 
liksom migration, mångfald och segregering – kräver 
mångdisciplinära angreppssätt. Humanvetenskapen 

bidrar med forskning och utbildning om exempelvis 
barns utsatthet och rättigheter, transnationalitet och 
migration.

Flera av det humanvetenskapliga områdets forsknings- 
fält gränsar till eller överlappar naturvetenskaplig 
forskning, inte minst inom miljö- och klimatområdet. 
Miljöforskning lyfts fram som profilområden vid 
båda områdena. Möjligheter för mer formella och 
genomgripande samarbeten i forskningsprojekt och 
forskningsbaserade utbildningsprogram ska under-
sökas, som områdesövergripande och mångveten- 
skapliga studier kring exempelvis Arktis (liv, kultur, 
klimat, miljörätt) eller Östersjöstudier. Tvärveten-
skaplig samverkan mellan humanvetenskap och 
naturvetenskap är också en förutsättning för  
verksamheter som Centrum för evolutionär kultur-
forskning (CEK) och Stockholm Resilience Centre 
(SRC). Studier över områdesgränsen ska stimuleras.

Det humanvetenskapliga området bidrar i hög 
utsträckning till god och hållbar samhällsutveckling 
genom att studenterna utvecklar generiska färdigheter, 
vilka kan relateras till de nyckelkompetenser som 
OECD definierar1. Dessa medborgarkompetenser, 
nödvändiga för ett hållbart, rättvist och demokratiskt 
samhälle, indelas i tre kategorier:

• reflektion (problemlösning, analys och förståelse  
av komplexa meningssammanhang) 

• interaktion (förmåga att bearbeta och kommuni-
cera information)

• självständighet (kritiskt tänkande, kreativitet,  
planering och organisation).

Området ska stärka och synliggöra generiska 
kompetenser som studenterna tillägnar sig och som 
har betydelse såväl för individens utveckling (själv-
förverkligande, kreativitet, välbefinnande och hälsa) 
som för samhällets utveckling i vidsträckt mening 
(demokrati, hållbar utveckling, lag och rätt, välstånd, 
social harmoni och fred). Området ska utbilda  
aktiva, kritiska, ansvarskännande och interagerande 
medborgare i dagens globala, digitaliserade och  
komplexa samhällen.

Stockholms universitet har ett brett utbildnings- 
utbud med möjlighet att kombinera fristående kurser 
inom olika ämnen. Området lägger stor tonvikt  
vid utbildning, både absolut i antal studenter och i 
relation till forskning, vilket stimulerar till ett varierat 
utbildningsutbud inom ett stort antal kompetensom-
råden. Områdets discipliner har den forsknings- 
kompetens som krävs för att kunna följa upp grund-
nivåns utbildningar med kvalificerad utbildning på 
master- och forskarnivå. Området tar ett stort ansvar 
för akademiska professionsutbildningar, som jurist-, 
psykolog-, socionom-, ekonom- och lärarprogram-
men. Området ger också kurser i många ämnen på 
kvällstid, halvfart och distans för att möta behoven 
från den stora målgrupp yrkesverksamma i storstads-
regionen som söker vidareutbildning, fortbildning 
och bildning. Områdets utbildningar förutsätter och 
stimulerar dynamiska forskarmiljöer, där universitetet 
som fysisk plats är betydelsefull för etablerandet av 
kritisk massa. Det finns en mycket stor ämneskom-
petens inom områdets discipliner som kan vidga och 
fördjupa områdets breda utbildningsutbud. Inom 
området finns en efterfrågan på institutions- och  
fakultetsöverskridande samarbeten, exempelvis 
genom att kunna anlita lärare som är verksamma 
vid andra institutioner. Området ska verka för att 
eliminera administrativa hinder för lärarutbyten över 
institutions- och fakultetsgränser. 

Det humanvetenskapliga områdets utbildningar inne-
fattar såväl tvär- som mångvetenskapliga perspektiv. 
Området ska verka för ytterligare insatser vad gäller 
samverkan och samordning av fakulteternas kurs-
utbud. Området ska med hänsyn till kvalitet och 
resurser arbeta aktivt med strategiska principer för 
prioriteringar och dimensionering av utbildnings-

utbudet för att få en balans i utbildningsåtagandet. 
Tendensen till minskad andel studenter på avancerad 
nivå ska analyseras och motverkas.

Internationalisering är ett medel för att öka  
utbildningarnas kvalitet och attraktionskraft.  
Masterkurserna attraherar internationella studenter, 
men det är relativt få av våra studenter som deltar i 
internationella studentutbyten. Arbetet med inter-
nationellt utbyte ska intensifieras främst för att öka 
antalet studenter som förlägger en del av sin utbild-
ning vid ett utländskt lärosäte, men också för att öka 
antalet inresande studenter. Också internationella 
lärarutbyten ska stimuleras.

Områdets utbildningsberedningar och områdes- 
kansliet ska stärka det systematiska kvalitetsarbetet  
och förbättra formerna för kvalitetssäkring av områ-
dets utbildningar. Området ska bidra till universitets-
gemensam samordning av kvalitetsarbetet genom att 
medverka i REBUS, rektors beredning för utbildnings- 
utvärdering och system för kvalitetssäkring. Det 
pedagogiska utvecklingsarbetet på alla utbildnings-
nivåer ska lyftas fram. Lärarnas engagemang i under-
visningen ska stimuleras och den ämnesdidaktiska 
delen av universitetslärarutbildningen ska stärkas 
och följas upp. Området ska bidra med underlag 
för att analysera och förbättra genomströmningen i 
områdets utbildningar. Området ska se över utbudet 
av sommarkurser som kan samläsas mellan flera 
utbildningar inom närliggande ämnesområden, 
exempelvis metodkurser. Utbudet av sommarkurser 
kan leda till ökad trygghet för studenterna och bättre 
genomströmning i utbildningarna. Området ska 
verka för att sommarkurser ska kunna tillgodoräknas 
i studenternas examen. Arenor ska skapas för  
diskussion om högskolepedagogisk utveckling,  
studentaktivt lärande, nya pedagogiska metoder,  
stimulerande lärandemiljöer och lärares kompetens-
utveckling. Det är också angeläget att säkerställa 
olika former av stödverksamhet för studenter,  
exempelvis genom språkverkstad. 

Skolan är ett av det moderna demokratiska samhäl-
lets fundament. Lärarutbildningarna utgör en viktig 
del av utbildningsutbudet och området har ett stort 
engagemang i universitetets alla lärarutbildningar. För 
ämneslärarutbildningen är det av stor betydelse att 
ämnesdidaktiken främjas och att samarbetet mellan 
ämnesinstitutioner och ämnesdidaktiska institutioner 
stärks. Det humanvetenskapliga området ska tillsam-
mans med det naturvetenskapliga området utveckla 
organisationen av lärarutbildningarna, fördjupa 
ämnesdidaktiken och förbättra genomströmningen.

  1. www.oecd.org/edu/skills-beyond-school/definitionandselectionofcompetenciesdeseco.htm

Forskning och utbildning



Strategier för Humanvetenskapliga området Strategier för Humanvetenskapliga området10 11

Forskningsinfrastruktur
Forskningsinfrastrukturer inom det humanveten-
skapliga området utgörs främst av databaser, men 
innefattar även teknikplattformar och annan veten-
skaplig utrustning. Infrastrukturer, särskilt i form av 
databaser, har länge varit viktiga för forskning inom 
området och har med tiden fått ökad betydelse i 
kvantitativt inriktad forskning inom sociologi, folk-
hälsovetenskap, lingvistik, historia, nationalekonomi 
med flera ämnen. Området ska inventera och synlig-
göra infrastrukturer för forskning, undervisning och 
samverkan samt stödja arbetet med ansökningar om 
externa medel för finansiering av dessa ofta mycket 
kostsamma investeringar. Forskning och utbildning  
som befinner sig i gränssnittet mellan digitala 
teknologier och humanvetenskap utgör ett snabbt 
framväxande fält såväl nationellt som internationellt. 
Inventeringen och utvecklingen av digitala teknolo-
gier för humanvetenskaplig forskning och utbildning 
ska prioriteras. Området ska vidare öka samarbetet 
kring forskningsinfrastruktur med det naturveten-
skapliga området, exempelvis med det planerade 
hjärnavbildningscentrumet för icke-kliniska till-
lämpningar inom ämnen som lingvistik, psykologi, 
stressforskning och zoologi, för ett brett spektrum av 
organismer (SUBIC).  

Etiska frågor
Det humanvetenskapliga området och det natur-
vetenskapliga området har ett gemensamt ansvar för 
etiska frågor för att säkerställa god forskningssed,  
utreda misstankar om vetenskaplig oredlighet och 
motverka plagiat. Området ska bland annat inom  
ramen för det Etiska rådet verka för att sprida  
information och fördjupa medvetenheten om 
forskningsetik bland universitetets forskare, lärare, 
forskarstudenter och studenter. Samarbetet mellan 
områdena ska leda till att den gemensamma, etiska 
grunden för forskning och utbildning tydliggörs. 
Inom det humanvetenskapliga området är etiska krav 
för ansvar, metodval, tillvägagångssätt, förvaring och 
hantering av material samt tillförlitlighet för forsk-
ning som rör människor (exempelvis där personer 
medverkar som försökspersoner eller informanter) 
eller känsliga personuppgifter av särskild betydelse.

Studentinflytande
Ett reellt studentinflytande är ett kraftfullt verktyg för 
att höja och säkra kvaliteten i områdets utbildningar. 
För studentråden är antalet engagerade studenter  
avgörande för vilken typ av verksamhet de kan 
bedriva och i vilken utsträckning. Fler engagerade 
studenter är därför en förutsättning för att uppnå ett 
starkt studentinflytande. De starkaste studentråden 
återfinns ofta vid institutioner och fakulteter som 
aktivt sprider information om och uppmuntran till 

studentinflytande. Institutionerna har den dagliga 
kontakten med sina studenter och således de bästa 
förutsättningarna för att stimulera studenter till enga-
gemang. Området ska samarbeta med studentkårerna 
för att främja ett starkt studentinflytande och öka 
rekryteringen till studentråden. 

Breddad rekrytering – mångfald 
Mångfald är en viktig faktor för kvaliteten och 
utvecklingen av områdets utbildning, forskning och 
samverkan med övriga samhället. Mångfald bland 
anställda och studenter, beträffande etnisk tillhörig-
het, socioekonomisk bakgrund, religion eller annan 
trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning 
och ålder, är därför en stor tillgång. 

Att satsa på breddad rekrytering och värna  
mångfald främjar ambitionen att vara ett modernt, 
öppet storstadsuniversitet med betydande nationell 
och internationell samverkan mellan akademisk 
verksamhet och det övriga samhället. Det är sam-
hälleligt gynnsamt och samhällsekonomiskt lönsamt 
att utnyttja mångfalden av erfarenheter och bakgrun-
der i en globaliserad värld. Det bidrar till att göra 
forskningen och undervisningen vid det humanve-
tenskapliga området på Stockholms universitet mer 
samhällsrelevant.

Studenter med föräldrar utan högskoleutbildning är 
fortfarande underrepresenterade. Området ska aktivt 
motverka social snedrekrytering och främja breddad 
rekrytering. Utbildningen på det humanvetenskapliga 
områdets tre fakulteter ska vara tillgänglig för alla 
efter kompetens, och inte påverkas av t. ex. etnicitet 
eller socioekonomisk bakgrund. Området ska aktivt 
verka för att information om utbildningar och yrkes-
karriär också når de samhällsgrupper som i dag är 
underrepresenterade inom området. 

KTH:s rektor Peter Gudmundson och Stockholms 
universitets rektor Astrid Söderbergh Widding vid 
första spadtaget i Albano den 30 november 2015.
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Rekrytering av skickliga forskare och lärare är  
av central, strategisk betydelse för området.  
Anställnings- och befordringsprocesser ska vara 
kvalificerade, transparenta, effektiva och likvärdiga. 
Anställningar ska i normalfallet utlysas internatio-
nellt för att attrahera så många starka sökande som 
möjligt. 

Området ska fördjupa och följa upp pågående 
samverkan och dialog vad det gäller fakulteternas 
rekryteringsprocesser. Referensgruppen för områdets 
olika lärarförslagsnämnder ska samordna och utbyta 
erfarenheter kring lärarrekrytering och befordringar. 
Gemensamma strategiska frågor handlar bland 
annat om kriterier för befordran (särskilt vad avser 
befordran från biträdande lektor till lektor), samsyn 
vad gäller docentkrav, gemensamma riktlinjer för 
sakkunniga och samarbete över fakultetsgränserna 
kring handläggningsrutiner. 

Området ska bedriva ett aktivt pedagogiskt utvecklings- 
arbete för att kvalitetssäkra utbildningen och kunna 
erbjuda en attraktiv studiemiljö för alla studenter. 
Kompetensutveckling för verksamma lärare och 
arbetet med högskolepedagogiskt stöd ska stimuleras, 
bland annat i dialog med Centrum för universitets-
lärarutbildning.

Det humanvetenskapliga området samverkar med det 
omgivande samhället såväl nationellt som internationellt. 
Forskare, institutioner, institut och centra har betydan-
de och omfattande samarbeten med internationella 
organisationer och nätverk. Området bedriver en bred 
och omfattande verksamhet i nära samverkan med det 
omgivande samhället och ska ytterligare främja och 
synliggöra samverkan mellan institutioner, myndighe-
ter, näringsliv och andra samhällsaktörer samt erbjuda 
öppna föreläsningar bland annat inom humanveten-
skapliga profilområden. På många institutioner inom 
området bedrivs samverkan utifrån forskning om t.ex.  
global utveckling av betydelse för myndigheter, intresse- 
organisationer och näringsliv. Områdets forskning av 
relevans för samverkan ska profileras tydligare.

Området ska ytterligare stärka sin nationella och  
regionala samverkan genom arbetslivsanknuten  
utbildning och praktik, vilket också studenter 
efterfrågar. Idag är samverkan en integrerad del av 
program som leder till yrkesexamen. Området ska 
öka samverkan även inom fristående kurser och 
program som leder till en generell examen. Många 
doktorander eftersöker en tydlig och adekvat karriär-
vägledning. Området ska informera doktorander och 
nydisputerade om möjliga karriärvägar. 

Samverkan ska utvecklas genom att stimulera  
områdets alumnverksamhet. 

Humanvetenskap och naturvetenskap kompletterar 
varandra. Humanvetenskapen fokuserar på människan 
och människans aktiviteter. Naturvetenskapen stude-
rar naturen, men också mänskligt och andra organis-
mers liv. Människans liv och civilisation förutsätter  
ett samspel mellan människa och natur; samhällen 
och kulturer är sammanflätade med den omgivande 
naturen; mänskligt liv är biologiskt, kemiskt och 
fysiskt betingat och utgör en del av naturen.

Humanvetenskapens betoning av tolkning, samhälls-
analys, reflektion och kritiskt ifrågasättande bidrar 
till fördjupade perspektiv på den naturvetenskapliga 
forskningen om centrala och globala framtidsfrågor 
som miljö, klimat och hållbar utveckling samt fenomen 
som extrema naturhändelser och naturkatastrofer. 
Det humanvetenskapliga området ska söka kontakt-
ytor och främja samarbete med det naturvetenskap-
liga området inom forskning och utbildning samt 
kring forskningsinfrastruktur och etiska frågor.

Rekrytering och 
kompetensutveckling

Samverkan

Samarbete med det natur-
vetenskapliga området

Intervju med Benny Andersson 
som utsågs till hedersdoktor 2008.
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Det humanvetenskapliga området har för närvarande 
35 institutioner, självständiga centra och institut. I 
enlighet med universitetets riskanalys ska området 
säkerställa att enheterna är tillräckligt stora för att 
kunna fatta strategiska beslut om prioriteringar inom 
utbildning och forskning och vara starka på lång sikt. 
Området ska ge ekonomiskt stöd för extra kostnader 
i samband med samgåenden. Tidigare samgåenden 
inom området ska följas upp.

Våren 2015 stärktes områdesorganisationen genom 
att Områdesnämnden inrättade nya beredningar för 
utbildning: Beredningen för utbildning på grund-  
och avancerad nivå, Beredningen för utbildning på 
forskarnivå och Beredningen för lärarutbildning. 
Området ska vidareutveckla och stärka områdes-
nämndens och beredningarnas verksamhet och  
arbetsformer. Den nya samordningen av lärarutbild-
ning inom området ska särskilt stödjas och följas 
upp.

Områdeskansliet ger kanslistöd till dels vicerektor 
och områdesnämnd, dels fakultetsledningar och 
fakultetsnämnder, dels fakulteternas institutioner. 
Områdeskansliet har också universitetsgemensamma 
uppdrag när det gäller kommunikationsstöd till  
lärarutbildning samt stöd för samordning av 
uppdragsverksamhet riktad till skolverksamhet. 
Kanslistödet ska på ett effektivt sätt stödja, kvalitets-
säkra och utveckla verksamheten inom området. 
Områdeskansliet ska fortsatt utveckla samverkan och 
samordning mellan enheterna inom områdeskansliet 
och med övriga förvaltningsenheter.

Intern och extern kommunikation
Området ska kommunicera sin verksamhet på  
ett flertal nivåer: gentemot universitetsstyrelse, 
universitetsledning och det naturvetenskapliga 
området; inom områdets fakulteter och institutioner 
samt externt i relation till det omgivande samhället. 
Information om det humanvetenskapliga områdets 
verksamhet, om fakultetsöverskridande och fakultets- 
gemensamma projekt samt om de åtta profilområdena  
ska vara åskådlig och finnas lätt tillgänglig. På upp-
drag av hela universitetet ska området vidareutveckla 
informationen om lärarutbildningarna och uppdrags-
utbildning. Området ska samarbeta med Samverkans-
avdelningen för extern kommunikation. Områdets 
webbplats ska utvecklas för att ge bättre information 
om områdets forskning, forskningsfinansiering och 
forskningsinfrastruktur, utbildning och samverkan.

Organisation och  
verksamhetsstöd

Fullsatt i Aula Magna när Nobelpristagaren 
i litteratur, Mo Yan, gästade Stockholms 
universitet.
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Åtgärdsplan 2016 – 2018

FORSKNING OCH UTBILDNING
Området ska 
• årligen utlysa medel för fakultets- och disciplin-

överskridande projekt och aktiviteter 
• i samarbete med Avdelningen för forskningsservice 

anordna återkommande seminarier för att stimu-
lera till fler externt finansierade forskningsprojekt

• anordna seminarier och workshops för att öka 
fakultets- och disciplinöverskridande samarbeten, 
bland annat utifrån de humanvetenskapliga profil-
områdena

• identifiera forskningsfält och utbildningar för 
stärkt samarbete mellan fakulteterna och med det 
naturvetenskapliga området

• inventera områdets forskningsinfrastruktur i syfte 
att tydliggöra befintliga strukturer och framtida 
behov, bland annat av digitala teknologier för 
humanvetenskaplig forskning

• tillsammans med det naturvetenskapliga området 
utveckla universitetets strategier för forsknings-
infrastruktur

• tillsammans med det naturvetenskapliga området, 
inom ramen för etiska rådet, formulera forsknings-
etiska riktlinjer

• sprida information om forskningsetik till områdets 
forskare, lärare och studenter samt säkerställa 
inslag om forskningsetik inom områdets forskar-
utbildning

• tillsammans med det naturvetenskapliga området 
stödja utvecklingen av ämnesdidaktisk forskning

• förbättra rutinerna för institutionernas nominering 
av kandidater vid speciellt riktade utlysningar i 
samarbete med Avdelningen för forskningsservice

• stimulera fakultetsöverskridande initiativ inom 
forskarutbildning

• ta fram gemensamma mallar och riktlinjer för 
forskarutbildningen

• säkerställa att området har ett fungerande  
kvalitetssäkringssystem för all utbildning

• ta fram riktlinjer för strategisk prioritering och 
dimensionering av utbildningsutbudet, i relation 
till kvalitet och resurser, för att säkerställa balans i 
utbildningsåtagandet

• eliminera administrativa hinder för lärarutbyten 
över institutions- och fakultetsgränser

• granska fakulteternas åtgärder för att förbättra 
genomströmningen i utbildning på grund- och 
avancerad nivå

• analysera den minskade studentandelen på  
avancerad nivå

• se över utbudet av sommarkurser i syfte att främja 
dels studenternas möjlighet att tillgodoräkna sig 
sommarkurser i examen, dels samläsning mellan 
flera utbildningar

• tillsammans med det naturvetenskapliga området  
utveckla lärarutbildningarna och samarbetet 
mellan ämnesinstitutioner och ämnesdidaktiska 
institutioner

• samla och sprida information kring internationell 
studentmobilitet, särskilt avseende utresande  
studenter

• följa upp samarbetet mellan studentkårer, fakulteter  
och institutioner i syfte att säkerställa studentinfly-
tande

• aktivt arbeta för breddad rekrytering och ökad 
mångfald samt motverka social snedrekrytering 
genom att bland annat informera underrepresente-
rade samhällsgrupper om utbildningsutbudet

• samla och sprida information om pedagogiskt 
utvecklingsarbete.

Strategiernas åtgärdsplan beskriver områdets åtgärder för att nå de strategiska målen.
Uppföljning av strategierna ska ske årligen i Områdesnämnden. 

REKRYTERING OCH KOMPETENSUTVECKLING
Området ska
• utarbeta en mall för fakulteternas riktlinjer för 

befordran
• utarbeta gemensamma riktlinjer för sakkunnig-

uppdrag
• stimulera utbyte av erfarenheter kring rekrytering 

och befordran
• årligen ta fram statistik över antalet internationellt 

rekryterade lärare
• medverka i och följa upp universitetslärar- 

utbildningen.

SAMVERKAN 

Området ska 
• inventera och synliggöra hur området på olika 

nivåer samverkar med det omgivande samhället
• undersöka möjligheterna för olika former av  

organiserad samverkan med arbetslivet
• följa upp fakulteternas arbete med arbetslivs- 

anknuten praktik i utbildningarna.

ORGANISATION OCH VERKSAMHETSSTÖD 

Området ska
• vid behov genomföra samgåenden i syfte att skapa 

stabila enheter
• utvärdera tidigare samgåenden och organisations-

förändringar
• förbättra det administrativa stödet till institutioner 

i samgåendeprocesser
• revidera besluts- och delegationsordningen
• genomföra och följa upp system för enhetshyra
• utveckla samarbetet mellan områdeskansliet och 

fakulteterna med mer samordning där det behövs
• undersöka möjligheten för områdesgemensam 

miljösamordnare.

INTERN OCH EXTERN KOMMUNIKATION
Området ska
• arrangera prefektmöten minst en gång per termin 

för områdesgemensamma frågor kring forskning, 
utbildning och samverkan

• arrangera studierektorsmöten minst en gång per 
termin för områdesgemensamma utbildningsfrågor

• ta fram informationsmaterial om områdets samver-
kan med det omgivande samhället

• informera om områdets arbete med forsknings- 
infrastruktur, i samarbete med det naturvetenskap-
liga området

• förbättra och utveckla områdets webbplats.
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3. EKONOMI & MILJÖ
Inom detta område studeras olika sätt att styra nationer, regioner, 
organisationer och institutioner. Forskningen omfattar även  
modeller för hållbart ledarskap, hållbar planering och ekonomi 
samt hållbara transaktioner, liksom av analyser av makt och  
legitimitet. Här studeras även de ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av olika styrningsmodeller. Olika aspekter på  
ekonomi & miljö studeras inom en mängd discipliner, såsom de 
ekonomiska ämnena (företagsekonomi, nationalekonomi och  
ekonomisk historia) samt inom statsvetenskap, socialantropologi 
och data- och systemvetenskap. Tematiken är fakultets-  
och områdesöverskridande och återfinns också inom juridik, 
humaniora och naturvetenskap. Inom profilområdet erhålls årligen 
stora forskningsanslag och här finns ett utvecklat samarbete med 
det omgivande samhället genom nationella och internationella 
myndigheter och organisationer inom ekonomi och miljö.

4. KULTURARV, HISTORISKA ARTEFAKTER & PROCESSER
Historiska studier är ett forskningsfält som omfattar många  
discipliner som fokuserar på bland annat det som förbrukas, för-
ändras och traderas vidare i samspel mellan människor. Närheten 
till nationella museer och institutioner i regionen ger tillgång  
till empiriskt material och förutsättningar för samarbete med  
omgivande samhälle. Ur ett ekonomiskt perspektiv studeras  
mekanismerna bakom olika utvecklingstendenser och progressions- 
mönster. En särskild styrka finns inom medeltidsforskning och i 
studier av det tidigmoderna samhället som erhållit stora externa 
anslag. Inom forskningsprojekt i exempelvis arkeologi, pedagogik, 
etnologi, idéhistoria, kulturgeografi, ekonomisk historia, medie- 
studier och inom de estetiska vetenskaperna studeras såväl imma-
teriella legat som artefakter delaktiga i meningsskapande processer 
i skilda samhällen. Genom kopplingar i metod- och teoriutveckling 
– som till exempel visuella studier i konstvetenskap – odlas möjlig-
heter till fakultetsöverskridande verksamhet och tankeutbyte.

5. NORMATIVITET, RÄTT & ETIK
Profilområdet reflekterar och analyserar normer och normers  
gränser samt normativitetens möjligheter och begränsningar. I 
denna forskning ingår etiska spörsmål om mänskliga sociala för-
hållningssätt. Frågeställningar inom profilområdet berör samtliga 
fakulteter och flertalet institutioner och är särskilt centrala för 
juridik, filosofi, religionshistoria, statsvetenskap och kriminologi  
och har framgångsrikt erhållit externa anslag. Området präglas  
av normkritiska perspektiv. Här kan särskilt Genusakademin fram-
hävas som samlar forskare från de flesta av områdets institutioner, 
såsom statsvetenskap, socialt arbete, sociologi, kriminologi, kultur-
geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi. Inom profilområdet 
ryms också frågor om mänskliga rättigheter.

6. SPRÅK & SPRÅKINLÄRNING
Stockholms universitet erbjuder ett trettiotal språkutbildningar. 
Forskningen vid de olika språkinstitutionerna spänner över flera 
inriktningar inom språk- och litteraturvetenskap. Delområden  
som har erhållit stora forskningsanslag är andraspråksinlärning  
och tvåspråkighet. Sådan forskning bedrivs inom flera språkinstitu-
tioner, inom t.ex. svenska, engelska och romanska språk, språk-
didaktik och vid Centrum för tvåspråkighetsforskning. Speciellt 
utmärks området av forskning om språkutveckling, flerspråkighet, 
interaktion samt språkförändringar vid åldrande och demens  
inom psykologi. I ett vidare perspektiv ingår också forskning inom  
data- och systemvetenskap, didaktik, lingvistik och filosofi, special-
pedagogik samt barn- och ungdomsvetenskap. Ett framgångsrikt  
delområde är även förstaspråksinlärning som utforskas vid  
Stockholm Babylab, där man studerar små barns språkutveckling.

7. TRANSNATIONALITET & MIGRATION
Inom detta profilområde studeras befolkningsförändringar till  
följd av transnationella migrationsrörelser, såväl i nutid som  
historiskt. Här ingår flerspråkighet som en konsekvens av folk-
omflyttningar. Till denna forskning hör studier av de ekonomiska, 
sociala, miljömässiga konsekvenserna av globaliseringen i form av 
flödet av information, varor och människor samt den infrastruktur 
och de nätverk som byggs upp till följd av detta. Området rör  
således nationella och globala befolkningsfrågor av stor vidd och 
studeras bland annat inom historievetenskaperna, språk/fler-
språkighet, socialantropologi, kulturgeografi, sociologi, pedagogik 
och juridik. Föreställningar som cirkulerar kring dessa processer 
studeras inom medie- och filmvetenskap. Området har haft flera 
stora anslag under längre perioder och verkar i många utåtriktade 
aktiviteter av såväl nationell som internationell karaktär. Samverkan 
sker med ett flertal nationella och internationella organisationer.

8. VÄLFÄRD & DEMOKRATI
Stockholms universitets forskningsprofil inom området välfärd och 
demokrati ser ekonomisk, social och hälsomässig jämlikhet som 
avgörande delar i ett hållbart välfärdssamhälle. Området har under 
lång tid haft stora anslag för att studera dessa villkor av betydelse 
för samhällsutvecklingen och levnadsnivåundersökningar görs med 
jämna intervall för att studera villkoren såväl generellt som för olika 
grupper i samhället. Området studeras i relation till frågor rörande 
utbildning, arbetsliv, jämställdhet, ålder, inkomst och stress samt 
fysisk och mental (o)hälsa. Forskningen bedrivs inom ett flertal 
olika discipliner såsom statsvetenskap, sociologi, juridik, psykologi, 
pedagogik, specialpedagogik, nationalekonomi och socialt arbete, 
liksom vid instituten Chess, Score, Sorad, Sofi samt Stressforsk-
ningsinstitutet. Närhet till myndigheter och rikspolitik ger näring 
till området och forskningen sker i samarbete med offentliga  
nationella och lokala verksamheter.

Humanvetenskapliga områdets 
profilområden
Det humanvetenskapliga området klarlägger och fördjupar förståelsen av människors 
förutsättningar och livsvillkor utifrån en mångfald synvinklar och förklaringsmodeller. 
Områdets åtta disciplin- och fakultetsöverskridande profilområden visar bredden på 
fakulteternas forskning och utbildning. 

1. BARNS VILLKOR & RÄTTIGHETER
Ett profilområde som studerar barns villkor ur en mängd olika 
perspektiv. Det är ett område som är särskilt framträdande inom 
disciplinerna barn- och ungdomsvetenskap, socialt arbete och 
specialpedagogik samt vid enheterna Centrum för barnkultur- 
forskning, Barnrättscentrum och Chess. Här ingår studier av 
barns rättigheter och utsatthet. Inom området studeras också 
barnkultur i samhället: litteratur, musik, film och teaterproduktion 
med barn som målgrupp, jämte gestaltning av barn och ungdomar 
i olika konstnärliga uttryck. Förutom internationellt framstående 
forskning bedrivs omfattande öppen seminarieverksamhet med 
deltagare från olika intressenter, främst myndigheter. 
Forskningsområdet har erhållit stora anslag från nationella och 
internationella finansiärer.

2. BROTT & STRAFF
Forskning om brott och straff förekommer i en rad olika discipliner 
som juridik, historia, ekonomisk historia, journalistik och krimino-
logi. På området studeras brott och brottslighet ur olika perspektiv. 
I centrum för denna forskning står individers, organisationers 
och staters lagöverträdelser samt hur dessa överträdelser kan före-
byggas eller lagföras. Studierna kan också avse förutsättningar för 
och utvecklingen av kriminellt beteende. Jämförande och historiska 
studier av brott och brottslighet kan till exempel avse frågan om 
hur brottsbekämpning har utformats i olika samhällen under 
olika historiska perioder. Tematiken har också en internationell  
dimension; på området bedrivs studier av internationella säker-
hetssystem samt staters överträdelser av internationella regelverk. 
Tematiken har genom studiet av straffrätt en särskild anknytning 
till juristutbildningen. Vid juridiska och kriminologiska institutio-
nerna bedrivs vidare en omfattande utåtriktad verksamhet på detta 
område i form av expertuppdrag, kunskapsförmedling via media 
och författande av remisser i lagstiftningsfrågor. 
Forskningsområdet har erhållit större anslag.

Produktion: Martin Björinge, Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen, Stockholms universitet.
Foto: Niklas Björling, Eva Dalin, Björn Dalin, Orasis, Tommy Hvitfeldt, Jean-Baptiste Béranger.
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