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Högskolan i Gävle

Plattform för Strategi 2020

VERKSAMHETSIDÉ
Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och
utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö
VISION
Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning
för en hållbar livsmiljö för människan
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VÄGEN MOT EN HÅ LLBA R LIVSMIL JÖ
Plattformen för Strategi 2020 ska stärka vårt målmedvetna arbete för en hållbar
samhällsutveckling. Ett arbete som inleddes för mer än 15 år sedan och som
2004 resulterade i Högskolan i Gävles miljöcertifiering. Vi valde med den nya
verksamhetsidén 2010 att arbeta med hållbarhet ur ett bredare perspektiv och 
till den ekologiska aspekten på hållbarhet fördes även den sociala och den
ekonomiska. Detta arbetssätt utvecklades och implementerades i Utbildningsoch forskningsstrategin för 2013 – 2016. Nu stärks detta ytterligare i vår
Plattform för Strategi 2020, vår utgångspunkt för hur vi tillsammans ska utveckla
verksamheten.
Plattformskonceptet innebär att strategin kontinuerligt kan utvecklas i förhållande
till förändrade signaler och behov i samhället. Till plattformen är ett antal utvecklingsprojekt kopplade. Arbetet konkretiseras varje år i verksamhetsplaner och
rapporteringar i årsredovisningar.
Vi ska utveckla kunskapsmiljöer, innehållande utbildningsmiljöer och forsknings
miljöer som stärker varandra. Inom kunskapsmiljöerna ska vi bedriva utbildning
och forskning av hög kvalitet för en hållbar samhällsutveckling.
Våra utbildningar ska ge kompetenser och kunskaper, samtidigt som vår forskning utvecklar ny kunskap och innovativa lösningar för att tillsammans främja en
hållbar livsmiljö i framtiden. Utbildningarna ska möta samhällets behov av kunskap och kompetens och samtidigt förstärka demokratiska värderingar, utveckla
förmågan att göra välgrundade livsval när det gäller deltagande i det sociala livet
såväl som till egen försörjning i olika faser av livet.
Genom ett systematiskt arbete med breddad rekrytering och inkludering gör vi
det möjligt för studenter med olika bakgrund och behov att tillägna sig högre
utbildning.
Med ett jämställt förhållningssätt, ett hälsofrämjande och effektivt ledarskap och
medarbetarskap som skapar en hållbar arbetssituation för både chefer och medarbetare, ska vi ständigt förbättra arbetsmiljön för oss och våra studenter.
Vår Plattform för Strategi 2020 är resultatet av ett arbete präglat av en 
genuin vilja att skapa en hållbar livsmiljö för såväl nuvarande som kommande
generationer.Arbetet har bedrivits i arbetsgrupper där såväl studenter som
representanter från samarbetspartners inbjudits att delta.
Ett varmt tack riktas till alla involverade för ert värdefulla bidrag till det som utgör
Högskolan i Gävles framtida färdriktning.
8 december 2016

MAJ- B R I TT JOHANSSON
REKTOR

3

VÅR A LEDORD FÖR EN HÅ LLBA R LIVSMIL JÖ – EKOLOGISK, EKONOMISK OCH SOCIAL
En hållbar livsmiljö innebär att vi arbetar för att tillgodose
dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina
behov. Högskolan i Gävle är navet i regionens
hållbara samhällsutveckling och utvecklar kunskaper som möter samhällets
utmaningar för en ekologisk,
ekonomisk och socialt
Internationaliseringen sker på olika plan, både inom och
hållbar livsmiljö.
utanför Sveriges gränser.

Högskolan i världen
och världen i Högskolan

Högskolan arbetar med ständiga
förbättringar för att hålla hög
kvalitet och tillmötesgå samhällets
krav och förväntningar på
framtidens högskola.

Internationaliseringsarbete bidrar till att öka såväl
studenternas som personalens konkurrenskraft och
kompetens samt ökar deras attraktionskraft på arbets
marknaden.

Livslångt lärande
Utbildning och forskning förstärker demokratiska värderingar
och institutioner i samhället och utvecklar individens med
borgarkompetens, förmåga att göra välgrundade livsval och
att hitta möjligheter till såväl deltagande i det sociala livet som
till självförsörjning.
Med hjälp av digitaliseringen erbjuder vi nya sätt att arbeta,
kommunicera och studera.

Strategisk
kompetensförsörjning

En Högskola för
regionen och Sverige

Verksamheten bygger på kvalificerad kunskap och kompetens.
Därför är strategisk kompetensutveckling och kompetens
försörjning av hög prioritet i all vår verksamhet.

Utbildningar och forskning möter behov av kunskap och
kompetens såväl regionalt som nationellt. Ett systematiskt
arbete med breddad rekrytering och inkludering ger
studenter med olika bakgrund och behov möjlighet att
tillägna sig högre utbildning.

Kvalitet i ständig förbättring
Kvalitetsarbetet är en naturlig och systematisk del i all vår forskning,
utbildning, innovation och administration.
Kvalitetsarbetet kännetecknas av struktur, kontinuitet, delaktighet
och en medveten strävan att ständigt förbättras.
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Systematiskt miljöarbete
Det systematiska miljöarbetet genomförs i ständig förbättring,
genomsyrar all verksamhet och håller en hög nivå.

Den goda arbetsmiljön
Arbetsmiljön kännetecknas av jämställdhet, lika villkor och hållbart ledar- och medarbetarskap.
Det systematiska arbetsmiljöarbetet skapar en attraktiv och
stimulerande arbetsmiljö för alla.
Transparens, tydlighet och delaktighet är nyckelord i vårt arbete
med grundläggande värderingar.
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VÅR V E RK S A M HE T
Högskolan i Gävle är en högskola med hållbarhet i fokus, såväl ekologisk, som
ekonomisk och social. Därför riktar sig Högskolans verksamhet mot att utveckla och
förmedla kunskaper som bidrar till att uppnå samhällets hållbarhetmål. Detta sker i
en miljö som präglas av nytänkande, kritiskt förhållningssätt och inkludering, samt
delaktighet, öppenhet, respekt och tillit mellan studenter, personal och ledning.

Utbildningar som ger individen möjlighet att förverkliga sin potential
Högskolan i Gävle erbjuder utbildningar av erkänt hög kvalitet som uppfyller samhällets
behov och som är tillgängliga, inkluderande och flexibla och som utvecklar kompetenser
och kunskaper hos individen för att främja och upprätthålla ett ekologiskt, ekonomiskt
och socialt hållbart samhälle. Högskolans systematiska arbete med pedagogisk utveckling
förnyar och anpassar ständigt utbildningsverksamheten och lärandet i enlighet med de
senaste teknologiska och pedagogiska rönen samt möjliggör för studenter och personal
att kontinuerligt utvecklas.

Forskning för morgondagens utmaningar
Högskolans forskning riktar sig mot dagens och morgondagens samhällsutmaningar.
Genom innovativa lösningar, nytänkande och hög kvalitet bidrar forskningen till ett
ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Den forskning som bedrivs vid
Högskolans forskningsmiljöer leder kunskaps- och teknologiutveckling framåt nationellt
och internationellt.

Innovation för hållbar samhällsutveckling
Högskolan i Gävle är det erkända navet och den koordinerande instansen i regionens
forskningsoch innovationsverksamhet. Genom samverkan med näringsliv, offentlig
sektor och ideella föreningar skapar Högskolan i Gävle kunskaper, metoder, tjänster och
produkter som ökar regionens attraktionskraft och förmåga att möta morgondagens
utmaningar samt bidrar till att utveckla och upprätthålla ett ekologiskt, ekonomisktoch
socialt hållbart samhälle.
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V ERKSA MHE TSM Å L
Utbildningar som ger individen möjlighet att förverkliga sin potential


Vi säkrar forskningsanknytning av all utbildning vid Högskolan



Vi tar ansvaret för en breddad rekrytering och möter behovet av fortbildning och
tillgänglighet till Högskolans utbildningar



Vi utvecklar flexibelt lärande för breddade möjligheter till medverkande



Vi möjliggör pedagogisk utveckling utifrån teknologiska och pedagogiska rön



Vi prioriterar utveckling av nya utbildningar på avancerad nivå



Vi utvecklar och stödjer internationellt utbyte i våra utbildningar

Forskning för morgondagens utmaningar


Vi prioriterar satsningar på forskningsmiljöerna för att möjliggöra att forskningen inom
dessa områden leder kunskapsutvecklingen



Vi fokuserar på att utveckla och stödja de förutsättningar som behövs för att bygga,
utveckla och vidmakthålla starka och kreativa forskningsmiljöer



Vi arbetar för att skapa förutsättningar för samverkan och ökad extern finansiering
av forskning

Innovation för hållbar samhällsutveckling


Vi utvecklar strukturer för att Högskolan ska vara navet i regionens innovations
verksamhet



Vi synliggör och tillgängliggör Högskolans forskning och öppnar för samverkan med
det omgivande samhället i utveckling av forskning och innovationer



Vi stärker arenor för dialog och kunskapsutbyte för ökad samverkan och utbyte som
attraherar forskare, studenter och det omgivande samhället
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KUNS K A P S M IL J Ö E R
I syfte att skapa förutsättningar för Högskolans verksamhet att utveckla ledande
utbildning och forskning, utvecklas konceptet kunskapsmiljöer, där såväl utbildnings
miljöer som forskningsmiljöer ingår, och stärker varandra.
Utvecklingen av kunskapsmiljöerna, med de ingående utbildningsoch forsknings
miljöerna, tar sin utgångspunkt i Högskolans vision och verksamhetsidé samt i
Högskolans profiler.

Varför kunskapsmiljöer
Tanken med kunskapsmiljöerna är att samla utbildning och forskning inom ett visst
område för att utbildning och forskning tydligt ska stärka varandra och bli mer av
integrerade verksamheter.
Varje kunskapsmiljö ska inkludera utbildning på grundläggande nivå, avancerad nivå
och forskarnivå, liksom forskning. Kunskapsmiljöerna ska dessutom garantera att
Högskolans utbildningsoch forskningsverksamhet utvecklas i linje med vision och
verksamhetsidé. Varje kunskapsmiljö ska tillhöra minst ett profilområde och kommer
i flera fall gå över akademigränserna.
Vid inrättande av en kunskapsmiljö ska en programförklaring ingå i beslutsunderlaget,
där kunskapsmiljöns tolkning av och strategiska förhållningssätt till Högskolans vision
och verksamhetsidé ska tydliggöras.
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Högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001

