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”Södertörns högskola bidrar till en hållbar samhälls -
utveckling genom forskningsframsteg, bildning och
kritiska samtal om vår tids stora frågor”

SÖDERTÖRNS HÖGSKOLAS VISION

Förord

U     genomförde prorektor och jag en ”visionsresa” inom
högskolan. Vi besökte högskolans samtliga verksamhetsavdelningar och medarbetare bjöds
in för att diskutera konkreta utmaningar, styrkor och svagheter, förväntningar på framtiden
och våra olika vägval. Samtalen präglades av öppenhet och stort engagemang och ledde
fram till ett förslag som remissades internt. Förslaget reviderades utifrån de inkomna 
synpunkterna och ett omarbetat förslag togs fram som på nytt remissades. 

Åsikter av skiftande karaktär och i komplexa frågor går inte alltid att reducera till entydiga
resultat och konkreta formuleringar. Därför kommer det alltid att finnas idéer och frågor
som inte ryms i en sådan här kortfattat text, med ett innehåll som dessutom sträcker sig 
över flera år. Vägen fram mot en gemensam målbild för en hel högskola kantas alltid av
prövningar och kompromisser, inte minst gällande vilka mål som i slutändan prioriteras
och därmed beslutas. Med detta sagt känner jag stor stolthet över resultatet och alldeles sär-
skilt över att vi lyckades få högskolans ethos på pränt. Framför allt bär jag dock med mig och
minns resans spontanitet, oväntade möten och livfulla ordväxlingar. Jag vet att det 
här i finns ambitioner som både känns lockande och utmanande för det stora flertalet av
högskolans medarbetare. 

Den  december  fattade högskolestyrelsen beslut om Södertörns högskolas nya vision
samt de övergripande målen för forskning, utbildning och samverkan för åren -.

Ett rektorsbeslut togs i mars  om Södertörns högskolas ethos samt vilka strategier 
som ska få oss att nå de ambitiösa målen. 

”Visionsresan” är i och med detta över och nu inleds resan för genomförandet.

Huddinge den mars 

Moira von Wright,
,  



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLAS ETHOS

S  bedriver forskning och utbildning i interdiscipli-
nära kunskapsmiljöer med samhällsförankring, öppenhet och bildning som
grund. Södertörns högskola är en urban, internationell och livskraftig akade-
misk miljö, präglad av det lilla lärosätets närhet mellan studenter och lärare
och det stora universitetets bredd och forskningskvalitet. Här bedrivs forsk-
ning inom humaniora, naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik och utbild-
ning. Den mest framträdande forskningsprofilen är Östersjö- och Östeuropa-
forskningen som berör alla forskningsområden. Forskningen sker i vitala och
nytänkande grupperingar, ofta av interdisciplinär karaktär. På Södertörns 
högskola finns ett brett utbud av utbildningsprogram, fristående kurser och
uppdragsutbildningar, och vi attraherar studenter med olika bakgrund och
möter dem under olika skeden i livet. Vi vill erbjuda våra studenter bästa tänk-
bara undervisning samt vara en levande mötesplats för det kritiska samtalet
om vår tids stora frågor. Internationalisering och bred rekrytering av såväl 
studenter som medarbetare är förutsättningar för att uppnå våra mål. Våra 
Tre M, Mångvetenskaplighet, Mångkulturalitet och Medborgerlig bildning, 
ska fortsatt genomsyra alla delar av verksamheten. 

Södertörns högskola ska utveckla och förstärka den högre utbildningen genom
att kombinera pedagogiskt nytänkande och engagemang med lyhördhet gent -
emot omvärldens behov och samhällets förändringar. Södertörns högskola 
ska utveckla och förädla samverkan mellan akademin och det omgivande 
samhället, såväl civilsamhälle som näringsliv och offentlig sektor, och på så sätt
bidra till omställningen till ett hållbart samhälle samt till den fria bildningen.
Södertörns högskola ska värna om den akademiska friheten och ansvaret det
medför. Skillnader mellan olika forsknings- och ämnestraditioner ska respekt -
eras och uppmuntras. Kvaliteten i verksamheten ska säkerställas genom kolleg -
ial kvalitetssäkring.  Södertörns högskola ska vara en attraktiv och konkurrens-
kraftig arbetsplats, där kolleger och medarbetare trivs och samarbetar, och där
allas kompetens tillvaratas. Södertörns högskola ska vara ett självständigt läro-
säte som utvecklas genom öppenhet, delaktighet och inflytande på alla nivåer. 
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SÖDERTÖRNS HÖGSKOLAS ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR
FORSKNING  2015-2019 

INOM 5 ÅR SKA VI HA UPPNÅTT FÖLJANDE MÅL:
1. Ett nationellt och internationellt genomslag för Östersjö- och 

Östeuropaforskningen och erkännande av högskolan som ett 
kunskapsnav för denna forskning  

2. Forskarutbildning inom centrala verksamhetsområden  
3. Forskande lärare, för kvalitet i forskningsanknytningen av all utbildning  
4. Ökad andel extern forskningsfinansiering 

Vi nårMÅL1 genom att  

• Premiera framgångsrik forskning inom profilen genom relevanta 
incitamentsstrukturer 

• Förtydliga profilens innehåll och problematisera dess vetenskapliga 
gränsdragningar 

• Utveckla nyskapande idéer och gränsöverskridande forskningssamarbeten 
inom området, såväl geografiskt som tematiskt 

• Öka publiceringstakten och publicera våra resultat synligt, öppet och strategiskt.

Vi nårMÅL2 genom att  

• Utreda behovet av förändringar av forskarutbildningsområdena för att kunna 
utveckla relevant forskarutbildning 

• Utveckla områdesspecifika teman och inriktningar 

• Utveckla nya gränssnitt mellan forskarutbildningen och utbildningen 
på avancerad nivå.   

Vi nårMÅL3 genom att  

• Vidareutveckla ”sabbaticals” och andra satsningar på forskningstid för lärare 

• Aktivt rekrytera forskare och lärare som bidrar till vår konkurrenskraft 

• Skapa högskolegemensamma strategier för forskning i anslutning till högskolans 
professionsutbildningar. 

Vi nårMÅL4 genom att  

• Skapa incitament (tilldelning av medel, meritering, samfinansiering, etc.) 
för att söka externa medel 

• Koordinera och utveckla forskningsstöd tillsammans med externa aktörer. 
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SÖDERTÖRNS HÖGSKOLAS ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR
UTBILDNING  2015-2019 

INOM 5 ÅR SKA VI HA UPPNÅTT FÖLJANDE MÅL:
1. Eftertraktade, användbara och interdisciplinära utbildningar med forskande lärare 
2. Högsta kvalitet i alla utbildningar 
3. Internationalisering av all utbildning 
4. Fördjupat och välfungerande studentinflytande 

Vi nårMÅL1 genom att  

• Utveckla program som är högklassiga och bygger på våra styrkor 

• Satsa där vi har stark studenttillströmning och tillföra spets till våra utbildningar 

• Skapa en unik och eftertraktad grundlärarutbildning, med fokus på interkulturalitet 
och läraren som pedagog och kunskapsbärare 

• Stödja utbildningsinitiativ som arbetar interdisciplinärt 

• Skapa gränsöverskridande utbildningar med en internationell arbetsmarknad som 
utgångspunkt 

• Göra en översyn av befintliga programstrukturer, inklusive en konsekvensanalys 
av studentunderlag och kvalitet. 

Vi nårMÅL2 genom att  

• Inrätta ett meriteringssystem för att stärka undervisningsskickligheten hos lärarna 

• Vidareutveckla högskolans bildningstradition 

• Premiera fortbildning för lärare och högskolepedagogiska utvecklingsprojekt 

• Utveckla studentaktiva pedagogiska former 

• Skapa funktionella och tilltalande undervisningsmiljöer med aktuell teknik, i samarbete 
med studenterna. 

Vi nårMÅL3 genom att  

• Öka det internationella utbytet av studenter och medarbetare 

• Nyttja befintliga internationella nätverk för utbildningsutveckling, i synnerhet 
högskolans nätverk i Östersjöregionen 

• Utforma internationellt orienterade utbildningar på avancerad nivå som lockar studenter 
med olika bakgrund och från olika kulturer 

• Öka antalet engelskspråkiga kurser i det reguljära kursutbudet 

• Internationalisera utbildningarnas viktigaste styrdokument. 

Vi nårMÅL4 genom att  

• Vidareutveckla och stimulera samarbetsytorna med högskolans studentkår 

• Tillvarata studenternas engagemang i arbetet med att utveckla och förändra utbildningarna 

• Erbjuda alla studenter tillgång till ett varierat utbud av studiemiljöer 

• Tillhandahålla effektivt och samordnat studieadministrativt stöd. 



SÖDERTÖRNS HÖGSKOLAS ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR 
SAMVERKAN  2015-2019 

INOM 1 ÅR SKA VI HA UPPNÅTT FÖLJANDE MÅL:
Ny policy med tydlig viljeyttring och strategi för samverkan 

INOM 5 ÅR SKA VI HA UPPNÅTT FÖLJANDE MÅL:
1. Samverkan som ömsesidigt berikar det omgivande samhället och högskolan
2. Incitament som belönar och uppmuntrar till samverkan 
3. Samverkansprojekt i anslutning till högskolans Östersjö- och Östeuropaprofil 
4. Ett levande campus 

Vi nårMÅL1 genom att  

• Identifiera indikatorer för etisk, hållbar och berikande samverkan och samproduktion 

• Kvalitetsutvärdera samverkan. 

Vi nårMÅL2 genom att  

• Incitament innefattar specifikt stöd som möjliggör forskning i eller i samband med 
samverkansprojekt 

• Agera för att samverkan ska vara meriterande för lärare och forskare. 

Vi nårMÅL3 genom att  

• Satsa på samverkansforskning, som bidrar till utveckling av nya forskningsområden 
och forskningsfrågor för vår Östersjö- och Östeuropaprofil 

• Vidareutveckla och synliggöra högskolans samverkanskanaler för Östersjö- och Östeuropa-
profilen för såväl det omgivande forskarsamhället som den intresserade allmänheten. 

Vi nårMÅL4 genom att  

• Uppmuntra och i möjligaste mån stödja byggandet av studentbostäder och ett gemensamt 
kårhus för områdets studenter 

• Bidra till att skapa en akademisk mötesplats som är öppen, attraktiv och stimulerande för 
såväl akademiker som allmänhet med högskolans bibliotek som nav 

• Ta vara på studenternas och medarbetarnas visioner om studiemiljö, utbildningskvalitet 
och engagemang för det omgivande samhället. 



Strategi för samverkan 
Samverkan ses alltmer som en kvalitetsaspekt och en viktig del av forskningens
och utbildningens roll i samhället. I samverkan ingår såväl ett brett perspektiv
där samproduktion, ömsesidig nytta och relevans är naturliga delar, som en 
kritisk granskning och problematisering. På Södertörns högskola samverkar
redan skilda delar av högskolans verksamhet framgångsrikt. Det behövs emeller-
tid en medveten strategi för hur samverkan kan byggas ut, synliggöras och
underlättas. Vägen in till Södertörns högskola måste bli tydlig för omvärlden.  

Universitetscampus i Flemingsberg är under utbyggnad och nya verksamheter
söker sig till området, vilket är positivt för Södertörns högskola. I denna expan-
sion och fokusering på campusområdet som ett kunskapscentrum för hela södra
Stockholmsregionen vill Södertörns högskola vara med och driva och påverka.
Ett levande campus är en viktig del i samverkansarbetet och utgör även en viktig
del av högskolans utveckling som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsplats
där medarbetare trivs och samarbetar för gemensamma, väl förankrade mål. 



    
  


