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Humanvetenskapliga området

Humanvetenskapliga området består 
av humanistisk, juridisk och samhälls-
vetenskaplig fakultet. Området främjar 
idé- och erfarenhetsutbyte mellan fakul-
teterna med målet att skapa tvärveten-
skapliga samarbetsytor och, vid behov, 
samordning av utbildning och forskning. 
Två vicerektorer leder området och är 
ordförande i Områdesnämnden för hu-
manvetenskap.

Humanvetenskapliga området vid Stockholms uni-
versitet bedriver utbildning, forskning och samverkan 
om människan och hennes situation: språk, samhälle, 
kultur, organisation, historia, normer och samspe-
let mellan dem. Centralt för området är dialog och 
diskussion, det vetenskapliga kunskaps- och erfa-
renhetsutbytet om människans villkor och erfaren-
heter, mänskliga sammanhang samt människan som 
tänkande, handlande och meningsskapande varelse i 
relation till sin omvärld.

Områdets tre fakulteter är alla de största i sitt slag i 
landet. Områdets utbildningar är stora och många av 
dem är bland Sveriges mest eftersökta. Rekrytering 
av studenter sker såväl från Stockholmsregionen 
som från övriga Sverige och utlandet, och områdets 
utbildningsverksamhet är en långsiktigt mycket viktig 
samhällsinsats. Områdets forskarutbildningsmil-
jöer är stora vilket är en avgörande kvalitetsfaktor. 
Omfattningen av forskarutbildningen är jämförbar 
med det naturvetenskapliga områdets, medan Hu-
manvetenskapliga områdets utbildningsverksamhet 
på grundnivå och avancerad nivå är betydligt mer 
omfattande.

Humanvetenskapliga området har en stark position 
vid tilldelning av konkurrensutsatta externa bidrags-
medel från de största svenska forskningsfinansiärerna, 
vilket visar på forskning av hög kvalitet. Samtliga 
fakulteter har en hög andel disputerade lärare som är 
aktiva inom både forskning och utbildning; detta ger 
en stark forskningsanknytning i utbildningen på alla 
nivåer.

Humanvetenskapliga området är en grundpelare i ett 
modernt, öppet huvudstadsuniversitet med betydande 
nationell och internationell samverkan. Den ome-
delbara 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. Ett sådant 
samspel är områdets omfattande remissarbete där 
områdets fakulteter och institutioner, inte minst Juri-
diska institutionen, bidrar till nationell och europeisk 
lagstiftning och utformning av policy.

Det humanvetenskapliga området är väl 
förankrat i universitetets historia. Stock-
holms högskola grundades 1878 och 
förstatligades som Stockholms universitet 
1960. Den juridiska fakulteten bildades 
redan 1907, den humanistiska fakulte-
ten 1919 och den samhällsvetenskapliga 
fakulteten 1964. Det humanvetenskapliga 
området bildades 2012 i syfte att föra 
verksamheterna vid de tre fakulteterna 
närmare varandra.
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Humanvetenskapliga områdets 
profilområden är fastställda av rektor 
och avspeglar tillsammans med 
Naturvetenskapliga områdets 
profilområden universitetets profil. 
De syftar till att öka kännedomen och 
kunskapen om den mångfacetterade 
verksamhet som bedrivs vid 
universitetet inom både forskning, 
utbildning och samverkan

BARNS OCH UNGAS VÄRLDAR & VILLKOR
I detta profilområde ingår studier av barn och ung-
domar som aktörer i skola, kamratliv och familjeliv, 
samt deras idévärldar, rättigheter och utsatthet. 
Utifrån barns och ungdomars perspektiv studeras 
lärande, kommunikation och identifikation. Inom 
området studeras också barnkultur: litteratur, musik, 
film och teaterproduktion med barn som målgrupp, 
liksom gestaltning av barn och ungdomar i olika 
konstnärliga uttryck, inklusive stil och mode. Den 
praktikinriktade samverkan med Stockholms läns 
skolor är mycket omfattande. En viktig öppen semi-
narieverksamhet bedrivs med deltagare från akademi 
och samhälle.

INTERNATIONALISERING & MIGRATION
Profilområdet studerar ekonomiska, kulturella, 
språkliga, sociala och miljömässiga konsekvenser 
av globala flöden av individer, varor och informa-
tion, samt den infrastruktur och de nätverk som 
följer av internationalisering och globalisering. Inom 
detta profilområde studeras förändringar till följd av 
folkomflyttningar såväl i nutid som sett ur ett histo-
riskt perspektiv, liksom den flerspråkighet som är en 
konsekvens av migration. Forskningen undersöker 
hur världen påverkas och förändras genom interna-
tionella flöden, kontakter och utbyten av idéer och 
tjänster. Området verkar regelbundet i utåtriktade ak-
tiviteter och samverkan sker med ett flertal nationella 
och internationella organisationer.

KULTURARV & HISTORISKA PROCESSER
Profilområdet undersöker hur såväl materiella som 
immateriella lämningar från det förflutna bevaras och 

tillskrivs mening i samspel mellan människor över 
tid. Centrala aktörer är nationer, stater och deras 
institutioner liksom internationella organisationer 
och i ökande grad lokala och regionala entreprenö-
rer. Inom området studeras hur bevarandeprocesser 
inkluderar både tradering och omtolkning och hur 
skapandet av särskilt utpekade kulturarv är en 
i grunden politisk process, ofta med koppling till 
frågor om identitet och erkännande. Vidare studeras 
mekanismerna bakom samhälleliga utvecklingsten-
denser och progressionsmönster. Närheten till natio-
nella arkiv, museer och andra institutioner i regionen 
ger god tillgång till empiriskt material och innebär ett 
omfattande samarbete med det omgivande samhället.

MAKT, DEMOKRATI & VÄLFÄRD
Inom detta profilområde studeras makt, demokrati 
och välfärd samt hur dessa interagerar med varandra. 
Forskningen inbegriper studier av samhälleliga utma-
ningar som exempelvis klimatförändringar, migra-
tion, globalisering, digitalisering och ett reformerat 
utbildningsväsende, en åldrande befolkning och ett 
förändrat medielandskap samt hur dessa påverkar 
och påverkas av ledning och styrning på olika nivåer 
liksom av demokratins olika institutioner. Närhet till 
myndigheter och rikspolitik ger näring till området 
och såväl utbildning som forskning sker i samarbete 
med offentliga och privata verksamheter, lokala, 
nationella och internationella.

NORMER, RÄTT & ETIK 
Profilområdet reflekterar och analyserar normer, 
rättsregler och regelverk, normers gränser samt 
normativitetens möjligheter och begränsningar. Inom 
forskning och utbildning på detta område ingår 
etiska spörsmål om mänskliga och sociala förhåll-
ningssätt. Forskning om brott och straff förekommer 
i en rad olika discipliner. Profilområdet inrymmer till 
exempel frågor om mänskliga rättigheter, internatio-
nell konflikthantering och normkritiska perspektiv. 
Det bedrivs en omfattande utåtriktad verksamhet i 
form av expertuppdrag, kunskapsförmedling via me-
dia och författande av remisser i lagstiftningsfrågor.

SAMHÄLLE, ORGANISATION & INDIVID
Samhällets institutioner skapas av individer med både 
gemensamma och motstridiga önskemål. De utma-
ningar som mänskliga samhällen möter förändras 

över tid och är föremål för kontinuerlig analys och 
diskussion. Områdets forskning och utbildning 
behandlar individers välbefinnande, förhållnings-
sätt, värderingar och agerande enskilt och i sociala 
sammanhang. Inom detta profilområde studeras 
olika mål och styrformer inom nationer, regioner, 
företag och andra organisationer, samt media. Här 
finns en sedan lång tid väl utvecklad samverkan med 
exempelvis statliga myndigheter och internationella 
organisationer.

SPRÅK & LÄRANDE
Språk är ett verktyg för tänkande, kommunikation, 
lärande och identitetsskapande, liksom för olika 
estetiska och kulturella uttryck. Vid Stockholms 
universitet bedrivs forskning och utbildning i ett 
trettiotal språk. Profilområdet fokuserar på frågor 
som språkinlärning, flerspråkighet, språkhistoria, 
språkfilosofi, språkdidaktik, social interaktion i olika 
verksamheter, språkinlärning och språkutveckling 
samt språkförändringar i livets olika skeenden. Språk 
är centralt för exempelvis juridik, litteratur, media 
och olika estetiska processer, vilket innebär att det 
inom området finns forskning som både fokuserar 
på språkens instrumentella funktioner och deras 
kulturella och representativa uttryck. Även kontakt 
mellan språk utforskas, i form av översättning och 
andra flerspråkiga praktiker. Områdets forskare rör 
sig mellan tusenåriga skriftliga lämningar och den 
digitala tidsålderns problem och möjligheter.

VISUELLA GESTALTNINGAR & GRÄNSSNITT
Forskningen och utbildningen inom det humanveten-
skapliga området arbetar idag i allt högre grad med 
olika former av bilder och visualiseringar i syfte att 
förmedla, synliggöra, tolka eller illustrera komplexa 
fenomen och sammanhang. Exempel på detta kan 
vara grafer, scheman, diagram, illustrationer och 
estetiska uttryck och i allt högre grad olika former 
av digitala gränssnitt. Därtill kommer forskning om 
hur människor förhåller sig till, interagerar med 
och skapar visuella representationer. Allt detta ställer 
stora krav på en kontinuerlig metod- och teoriutveck-
ling och skapar också förutsättningar för nya typer 
av tvärvetenskapliga mötesplatser inom universitetet 
och mellan universitetet och olika externa aktörer 
– alltifrån kultur- och forskningsinstitutioner till
företag och myndigheter.

Profilområden
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Humanvetenskapliga  
områdets organisation

Vid humanistisk, juridisk och samhälls-
vetenskaplig fakultet finns 31 institu-
tioner, fem fristående forskningsinstitut 
och den särskilda inrättningen Acce-
lerator. Humanvetenskapliga området 
värnar de tre fakulteternas respektive 
identitet och ska stärka verksamheten 
vid fakulteterna genom att driva strate-
giska och fakultetsöverskridande frågor 
och skapa synergier mellan fakulteterna. 

OMRÅDESNÄMNDEN FÖR HUMANVETENSKAP
Områdesnämnden för humanvetenskap är det högsta 
beslutande organet inom området med ansvar för 
strategisk planering av utbildning och forskning, 
samordning av fakultetsövergripande utbildning och 
forskning samt intern och extern samverkan. Om-
rådesnämnden beslutar om organisation, ekonomi, 
kvalitetssystem och regelverk för utbildning och 
forskning inom området. Områdets två vicerektorer 
är ordförande respektive vice ordförande för områ-
desnämnden. Övriga ledamöter utgörs av de valda 
fakultetsledningarna vid de tre fakulteterna och av 
studeranderepresentanter. Personalorganisationerna 
har närvaro- och yttranderätt. Områdeskansliets 
medarbetare fungerar som kanslistöd och är föredra-
gande i områdesnämnden.

Områdesnämnden för humanvetenskap har delegerat 
beslutanderätt till områdets två vicerektorer. Vice- 
rektorerna beslutar exempelvis om utseende av leda-
möter till beredningar och arbetsgrupper, remissarbe-
te och utbildnings- och kursplaner. Områdesnämnden 
har till fakultetsnämnderna delegerat ansvaret för 
planering, genomförande och uppföljning av fakulte-
tens utbildning, forskning och samverkan.

OMRÅDESNÄMNDENS BEREDNINGAR
Områdesnämndens verksamhet bedrivs till stor del i 
de olika beredande organ som områdesnämnden har 
inrättat.

Arbetsutskottet (AU) består av dekaner och stude-
randerepresentanter. Arbetsutskottets uppdrag är att 
förbereda områdesnämndens sammanträden, bereda 
strategiska frågor inom området och stödja vice-
rektorerna i deras arbete.

Beredningen för rekrytering och befordran (Bereb) 
bereder gemensamma strategiska frågor för lärar-
rekrytering och befordran inom Humanvetenskapliga 
området inför beslut i områdesnämnd, fakultets-
nämnder och lärarförslagsnämnder. En väsentlig 
del av beredningens uppdrag är erfarenhetsutbyte, 
samordning, utveckling och uppföljning av frågor 
relaterade till rekrytering och befordran av lärare.

Forskningsberedningen nominerar och föreslår 
kandidater till forskningsanslag och stipendier för 
Humanvetenskapliga området. Beredningen förbe-
reder dels beslut om tilldelning av medel vid utlys-
ningar av strategiska satsningar inom området, dels 
ansökningar och nomineringar från området som 
rektor ska skriva under.

De tre utbildningsberedningarna för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå (BUGA), för lärarut-
bildning (BULA) och för utbildning på forskarnivå 
(BUF) ska inför beslut i områdesnämnden bereda 
strategiskt viktiga frågor som rör utbildning inom 
Humanvetenskapliga området. Beredningarna har en 
nyckelroll i områdets kvalitetsarbete och ska inom 
ramen för gällande kvalitetssäkringssystem kontinu-
erligt följa upp och föreslå systematiska åtgärder för 
att säkerställa och främja utbildningens kvalitet.

Samverkansberedningen ansvarar för övergripande 
och strategiskt viktiga samverkansfrågor inför beslut 
i områdesnämnden. Samverkansberedningen föreslår 
och utvärderar områdesgemensamma satsningar på 
samverkan och identifierar prioriterade externa sam-
verkansparter för utbildning och forskning.

OMRÅDESKANSLIET FÖR HUMANVETENSKAP
Områdeskansliet för humanvetenskap utgör verk-
samhetsstöd till område, fakulteter och institutioner 
inom Humanvetenskapliga området och innefattar de 
tre fakultetskanslierna. Områdeskansliet ska stödja 
vicerektorerna, områdesnämnden och dess bered-
ningar, dekanaten, fakultetsnämnderna och deras 
beredningar samt institutionsledningarna. Områdes-
kansliet arbetar främst med utbildning, lärarrekryte-
ring, ekonomi och kommunikation. Områdeskansliet 
har även universitetsövergripande ansvar att stödja 
lärarutbildningskommunikation och samordning av 
uppdragsutbildning som riktar sig till  
skolverksamhet.

Humanistiska 
fakulteten

Fakultetsnämnd 
Dekan

Juridiska 
fakulteten

Fakultetsnämnd 
Dekan

Samhällsvetenskapliga 
fakulteten

Fakultetsnämnd 
Dekan

Områdesnämnden för humanvetenskap

2 vicerektorer

Institutioner2

Institutionsstyrelse3

Prefekt/föreståndare

Institution

Institutionsstyrelse
Prefekt

• Engelska inst.
• Filosofiska inst.
• Historiska inst.
• Inst. för arkeologi och antikens kultur
• Inst. för Asien-, Mellanöstern- och
Turkietstudier
• Inst. för etnologi, religionshistoria och
genusvetenskap
• Inst. för de humanistiska och 
samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
• Inst. för kultur och estetik
• Inst. för lingvistik
• Inst. för mediestudier
• Inst. för slaviska och baltiska språk, finska,
nederländska och tyska
•  Inst. för språkdidaktik
•  Inst. för svenska och flerspråkighet
• Romanska och klassiska inst.
• Accelerator4

Institutioner2

Institutionsstyrelse3

Prefekt/föreståndare

• Barn- och ungdomsvetenskapliga inst.
• Företagsekonomiska inst.
• Institutet för internationell ekonomi (IIES)
• Institutet för social forskning (Sofi)
• Inst. för data- och systemvetenskap
• Inst. för ekonomisk historia och 

internationella relationer
• Inst. för folkhälsovetenskap
• Inst. för pedagogik och didaktik
• Inst. för socialt arbete
• Kriminologiska inst.
• Kulturgeografiska inst.
• Nationalekonomiska inst.
• Psykologiska inst.
• Socialantropologiska inst.
• Sociologiska inst.
• Specialpedagogiska inst.
• Statistiska inst.
• Statsvetenskapliga inst.
• Stockholms centrum för forskning om 

offentlig sektor (Score)
• Stressforskningsinstitutet

Områdesnämnden för humanvetenskap

2 vicerektorer

Humanvetenskapliga området

Beredningsorgan

Arbetsutskottet
Beredningen för
rekrytering och befordran
Samverkansberedningen
Forskningsberedningen
BUGA
BULA
BUF
VFU-kollegiet1

Områdeskansliet för humanvetenskap

1 Beredningsorgan gemensamt med Naturvetenskapliga området
2 Eller motsvarande centrum/institut
3 Eller motsvarande styrelse
4 Särskild inrättning

Områdeskansliet för humanvetenskap utgör förvaltningsstödet till det humanvetenskapliga området. Kansliet har ca 60 medarbetare och 
består av 6 sektioner:

- Humanistiska fakultetskansliet - Kommunikationssektionen
- Juridiska fakultetskansliet - Sektionen för uppdragssamordning (Susa)
- Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet - Staben.

Kansliet leds av områdeskanslichefen och utgör en avdelning inom universitetets förvaltning.

• Juridiska inst.
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HUMANISTISKA FAKULTETEN 
Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 
är med drygt 8 000 helårsstudenter och ca 1 000 
anställda en av landets största i sitt slag. Här bedrivs 
forskning och utbildning i ett 50-tal akademiska äm-
nen, organisatoriskt förlagda till 14 institutioner.  
Ämnesbredden är stor och inom fakultetens ram 
bedrivs estetisk, historisk, kultur- och samhällsve-
tenskaplig, samt språk- och utbildningsvetenskaplig 
forskning och utbildning. Flera utbildningsprogram 
har tydlig arbetslivsanknytning. Några av dessa är 
lärar-, översättar- och tolk- samt journalistutbildning-
arna. Kvalitativa och tolkande angreppssätt domine-
rar inom flertalet discipliner, men fakulteten rymmer 
även verksamheter som tillämpar naturvetenskapliga 
metoder i laborativa miljöer (till exempel inom 
arkeologi och lingvistik). Läget i huvudstadsregionen 
erbjuder mycket goda möjligheter att rekrytera stude-
rande från olika socioekonomiska miljöer liksom för 
samverkan och samarbeten med kulturinstitutioner, 
myndigheter och inte minst skolan.

Humanistisk bildning är en garant för en hållbar och 
demokratisk samhällsutveckling genom att den for-
mar analytiska, kritiska, omdömesgilla, reflekterande 
och fritänkande individer, tränade i faktabaserat och 
vetenskapligt förhållningssätt med goda färdigheter 
som grund. Studier i humaniora ger således en port-
följ som är nödvändig för att vara anställningsbar i 
dagens komplexa och globaliserade samhälle.

JURIDISKA FAKULTETEN
Juridiska fakulteten är landets största juridiska 
fakultet, både med avseende på antalet forskare och 
studenter. Vid fakulteten bedrivs rättsvetenskaplig 
forskning och utbildning över ett brett spektrum 
av inriktningar, och fakulteten har ett omfattande 
samarbete med andra lärosäten och samverkan med 
samhället i övrigt, såväl nationellt som internationellt.

Rättsvetenskapen 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 
fastställa, systematisera och analysera gällande rätt. 
I denna mening är rättsvetenskapen en normativ ve-
tenskap som tar sikte på rättsnormernas tillämpning. 
Utöver denna inriktning inkluderar rättsvetenskap 

exempelvis rättspolitisk, rättssociologisk, rättsekono-
misk, rättsfilosofisk och rättshistorisk forskning och 
har nära beröring med såväl samhällsvetenskap som 
humaniora.

Juridiska fakulteten är del av ett dynamiskt stor-
stadsuniversitet, präglat av interkulturella och 
internationella influenser. Fakulteten kännetecknas 
av ett samhällsengagemang som ger avtryck i såväl 
undervisning som forskning. Den nära kopplingen 
mellan rättsvetenskap och juridisk praktik är kän-
netecknande för Juridiska fakultetens verksamhet. 
Detta sker exempelvis genom att medarbetarna åtar 
sig uppdrag och uppgifter som bidrar till samhällsut-
vecklingen, såsom att svara på remisser, medverka i 
statliga utredningar och styrelser, delta i samhälls- 
debatten samt samverka med och påverka det prak-
tiska rättslivet.

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN
Samhällsvetenskapliga fakultetens är landets största 
samhällsvetenskapliga fakultet och innefattar en 
stor disciplinär bredd: 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. Inom fakulteten finns stora professionsin-
riktade utbildningar i exempelvis ekonomi, data- och 
systemvetenskap, psykologi, socialt arbete och för 
lärare inom förskola, skola och fritidshem samt för 
speciallärare och yrkeslärare.

Inom samhällsvetenskaperna studeras människa, sam-
hälle, organisation och institutioner samt samspelet 
mellan dessa. Exempel på starka forskningsinriktning-
ar i centrala frågor för dagens samhälle är politisk 
styrning, befolkningsförändringar, samhällsvetenskap-
lig miljöforskning, barn och unga, åldrande, IT-design 
för lärande och offentlig förvaltning, ojämlikhet i 
hälsa, samt utformning och utvärdering av sam-
hällsåtgärder bland annat inom välfärd och politik. 
Policyfrågor är ett stort gemensamt forskningsfält, 
vilket har sin parallell i den starka arbetsmarknads-
kopplingen i fakultetens utbildningar. Fakultetens 
forskare och lärare är aktiva i samverkansprojekt 
med myndigheter, offentlig sektor och näringsliv i 
hela huvudstadsregionen.

Humanvetenskapliga områdets 
tre fakulteter

Humanvetenskapliga området har 
identifierat vissa prioriterade frågor att 
arbeta med under perioden 2019–2022. 
Prioriteringarna tar sin utgångspunkt 
i områdets behov och universitetets 
övergripande mål för forskning och ut-
bildning – att universitetet ska vara ett 
framstående forskningsuniversitet samt 
att universitetets utbildningar ska hålla 
hög kvalitet och tillgodose samhällets 
behov. I områdets mål och åtgärder har 
rektors åtgärdsplan beaktats.

FORSKNINGSFINANSIERING
Humanvetenskapliga området är framgångsrikt i 
konkurrensen om de externa forskningsfinansiärernas 
bidragsmedel vilket visas av dels ett stort antal bevil-
jade bidrag, dels en hög andel beviljade ansökningar. 
Den höga beviljandegraden pekar på forskningens 
höga kvalitet och indikerar även att det finns skäl 
att öka antalet ansökningar inom området. Områ-
desnämndens satsning på strategiska medel och på 
profilområden syftar till att stimulera nya forskningsi-
nitiativ över ämnesgränserna. Även lokal, regional 
och nationell samordning av forskningsinfrastruktur 
är en prioriterad fråga under perioden.

KVALITETSARBETE
Stockholms universitets verksamhet utvecklas i en 
pågående kvalitetsdialog. Området deltar i det syste-

matiska kvalitetsarbetet för utbildning och forskning 
både genom de kvalitetsutvärderingar av utbildning 
som genomförs på alla nivåer och genom strategiska 
forskningssatsningar och noggrann beredning av 
stora forskningsansökningar. 

Universitetets nya system för utvärdering av utbild-
ning inkluderar utbildningsrapporter och utbildnings-
granskningar, kvalitetsrapporter och kvalitetsdialoger, 
fokusutvärderingar samt ett universitetsgemensamt 
system för kursvärderingar och kursrapporter. En 
annan del av områdets kvalitetsarbete är fortsatt prio-
ritering och dimensionering av utbildningsutbudet i 
syfte att tillgodose samhällets behov. Det inkluderar 
att främja breddad rekrytering och att synliggöra 
hållbar utveckling i utbildningarna. Området medver-
kar även i pågående arbete med att beskriva universi-
tetets system för kvalitetssäkring av forskning.

AKTIVT STUDENTINFLYTANDE
Ett aktivt studentinflytande är en viktig del av 
universitetets kvalitets- och utvecklingsarbete. Aktivt 
studentinflytande är en förutsättning för utvärdering 
och utveckling av kurser och program liksom för den 
allmänna trivseln hos studenterna vilket i sin tur leder 
till bättre studieresultat och högre genomströmning. 
Universitetet är, tillsammans med studentkårerna, an-
svarigt för att studentinflytandet ska fungera på bästa 
möjliga sätt, ett arbete som ska vara väl integrerat 
också i områdets verksamhet.

Strategier
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Mål och åtgärder 2019–2020

FORSKNING OCH UTBILDNING
Öka externfinansierad forskning
• Åtgärd: Informera om och utlysa medel för arbete

med ansökningar till EU:s forskningsprogram
• Åtgärd: Informera om och utlysa s.k. seed money

för arbete med ansökningar främst till större
nationella programutlysningar

• Åtgärd: Vidareutveckla och bredda stödet till
forskare som söker ERC, WAF, Pro Futura m.m.
– Tillsammans med Avdelningen för forsk- 
 ningsstöd identifiera, uppmuntra och stötta

forskare som söker ERC
– Uppmuntra och stötta forskare att delta i

EU-projekt
– Tillsammans med Avdelningen för forsk- 
 ningsstöd sprida information om möjligheter

inom EU:s forskningsprogram

Skapa ett effektivt och sammanhållet system för 
kvalitetssäkring av forskning
• Åtgärd: Utveckla, implementera och följa upp

system för kvalitetssäkring av forskning

Skapa universitetsgemensam lösning för lagring och 
tillgängliggörande av forskningsdata
• Åtgärd: Medverka i universitetets pilotprojekt i

arbetet med forskningsdata

Stödja områdets forskningsinfrastrukturer
• Åtgärd: Medverka i universitetets arbete med

utveckling av sådana forskningsinfrastrukturer
som är centrala för områdets verksamheter

• Åtgärd: Bevaka att universitetsbiblioteket är en
välfungerande infrastruktur för områdets fors-
kare och studenter

Främja ämnesöverskridande och tvärvetenskapligt 
samarbete i forskning och utbildning
• Åtgärd: Utlysa strategiska forskningsmedel (seed

money)
• Åtgärd: Utlysa medel för samarbeten inom pro-

filområdena
• Åtgärd: Utlysa medel till fakultetsöverskridande

utbildning
• Åtgärd: Utveckla former för en aktiv dialog med

Naturvetenskapliga området om gemensamma
forskningsprojekt

• Åtgärd: Verka för fler fakultets- och universitets-
överskridande utbildningssamarbeten (inklusive
samarbete med KI och KTH)

Främja konferensen Hållbarhetsforums verksamhet 
och därtill relaterad forskning och utbildning inom 
miljöområdet
• Åtgärd: Informera om, samordna och mark-

nadsföra Hållbarhetsforum inom Humanveten-
skapliga området

• Åtgärd: Förstärka pågående satsning på human-
vetenskaplig miljöforskning

• Åtgärd: Medverka i programansökan till Mistra
i samarbete med Naturvetenskapliga området

• Åtgärd: Bättre synliggöra universitetets befintliga
utbildningar inom miljöområdet

Främja kunskapen om etik och etikprövning i human-
vetenskaplig forskning och utbildning
• Åtgärd: Se över och utveckla områdets utbild-

ningsinsatser om etikprövning
• Åtgärd: Fortsatt ge områdets kurs om etik inom

utbildning på forskarnivå
• Åtgärd: Se över behovet av utbildning i etik för

forskarhandledare

Skapa ett fungerande och effektivt system för kvali-
tetssäkring av utbildning vid universitetet
• Åtgärd: Utveckla, implementera och cykliskt

följa upp systemet för kvalitetssäkring av utbild-
ning inom området

Erbjuda ett utbildningsutbud som svarar mot sam-
hällets olika behov
• Åtgärd: Utreda orsakerna till underprestationen

inom området och föreslå åtgärder
• Åtgärd: Se över möjligheterna att ge fler kurser

för fortbildning och vidareutbildning, bland an-
nat i syfte att bredda rekryteringsbasen

• Åtgärd: Genomföra strategisk satsning på meto-
der för statistisk dataanalys, dels inom befintliga
eller nya masterutbildningar, dels för forskare
inom humanvetenskapliga discipliner

Utveckla organisationen för verksamhetsförlagd 
utbildning inom lärarutbildningen (VFU)
• Åtgärd: Medverka i implementeringen av univer-

sitetets nya VFU-organisation
• Åtgärd: Medverka i införandet av modellen med

så kallade kluster av VFU-skolor

Vidareutveckla organisation och samordning av 
lärarutbildningarna i samarbete med det Naturveten-
skapliga området
• Åtgärd: Utvärdera organisationen med program-

råd
• Åtgärd: Utvärdera införandet av storkurser inom

utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Utveckla utbildningsutbudet inom lärarutbildningarna
• Åtgärd: Tillsammans med Naturvetenskapliga

området utreda genomströmningen i lärarutbild-
ningarna

• Åtgärd: Ge sommarkurser inom regeringens
uppdrag om att skapa flera vägar in i läraryrket

• Åtgärd: I samarbete med Naturvetenskapliga
området skapa fler vägar till lärarexamen i
enlighet med regeringens uppdrag, t.ex. genom
utbyggd kompletterande pedagogisk utbildning
(KPU)

Förbättra stödet för internationell studentmobilitet
• Åtgärd: Inom ramen för områdesnämndens

projekt vid områdeskansliet
– se över befintliga utbytesavtal och institutio

nernas behov av stöd
– kartlägga studenternas möjligheter till till- 
 godoräknande av utländsk utbildning
– se över rutinerna för hur tillgodoräknande

av utländsk utbildning går till
– utreda hur förkunskapskraven är formule

rade till kurser på avancerad nivå, särskilt i
syfte att underlätta internationell mobilitet

Ha ett aktivt och väl fungerande studentinflytande 
• Åtgärd: Stimulera att det finns ett fungerande

studentinflytande på områdesnivå
• Åtgärd: I dialog med fakulteterna främja stu-

dentinflytande på fakultets- och institutionsnivå
• Åtgärd: Upprätthålla en fortlöpande öppen kom-

munikation med studentkårerna
• Åtgärd: Informera och utbilda nya studentre-

presentanter om de specifika beslutande och
beredande organen där de är representanter
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Skapa en attraktivare campusmiljö
• Åtgärd: Bidra till att etablera Accelerator som

en universitetsgemensam miljö för mötet mellan
konst och vetenskap.

• Åtgärd: Bevaka och aktivt delta i Fastighetsav-
delningens arbete med framtida lärandemiljöer

SAMVERKAN OCH SAMHÄLLSUTVECKLING
Utveckla och stärka områdets arbete med samverkan
• Åtgärd: Inventera pågående samverkansprojekt

och prioritera vilka projekt som bör få stöd från
Samverkansavdelningen

• Åtgärd: Vidareutveckla områdets stöd till
verksamheten för att kommunicera humanveten-
skaplig forskning

VERKSAMHETSSTÖD
Säkerställa en väl fungerande organisation inom 
området
• Åtgärd: Vid behov utreda och genomföra orga-

nisatoriska förändringar
• Åtgärd: Följa upp bildandet av Institutionen för

folkhälsovetenskap
• Åtgärd: Stödja integreringen av Stressforsknings-

institutet i Psykologiska institutionen

Säkerställa öppna och rättssäkra processer för rekry-
tering och befordran
• Åtgärd: Fortsatt diskutera, utvärdera och vid

behov samordna arbetet med rekrytering och
befordran

• Åtgärd: Utreda möjligheten att ta fram en språk-
policy för områdets personal

• Åtgärd: Säkerställa att centrala dokument på
områdes- och fakultetsnivå översätts till engelska

• Åtgärd: Fortsätta ge områdets mentorskapspro-
gram för yngre forskare och lärare

Stärka det akademiska ledarskapet
• Åtgärd: Medverka i planering och genomför-

ande av en universitetsgemensam studierektors-
utbildning

Säkerställa ändamålsenliga lokaler för verksamheten
• Åtgärd: Föra löpande dialog med Fastighetsav-

delningen om utvecklingen av verksamheternas
lokalbehov

• Åtgärd: Medverka i och bevaka universitets-
gemensamma nya lokalprojekt, t.ex. central
tentamensadministration.
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