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INSTITUTIONSSTYRELSEN 
 
 

Kallelse 
Musikhögskolans institutionsstyrelse kallas till styrelsemöte onsdag 15 september kl. 15.15– 
17.30 i X209. Det går även att medverka på Zoom, använd mötes-ID mhmX209. 

 

Kallelser och protokoll finns även på www.mhm.lu.se. 
 

Vid eventuellt förhinder kontaktar ordinarie ledamot/suppleant i god tid före mötet. 
 

Ola Elleström – mötessekreterare 
 

Nr 
§ 

Ärende, föredragande, bilagor Förslag till beslut 

1 Mötets öppnande.  

2 Justeringsperson.  

3 Fastställande av dagordning.  

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 
a) Information om samlokaliseringen, 

Dragan Buvac (ca 15.20) 
 

b) Information från fakulteten, Staffan 
Storm (ca 15.30) 

 
c) Information om Körcentrum Syd, 

Lena Ekman Frisk 
 

d) Information om prefektfunktionen, 
Hans Hellsten 

 
e) Information från prefekt, Karin 

Johansson 
 

f) Information från 
studeranderepresentanter 

 
 

a) Information 
 
 

b) Information 
 
 

c) Information 
 
 

d) Information 
 
 

e) Information 
 
 

f) Utgår denna gång pga inga 
studeranderepresentanter. 
Studentkåren är tillfrågad om nya 
ledamöter. 
 



5 PROTOKOLL 
 
a) Föregående institutionsstyrelse- 

protokoll 2021-06-02, bilaga 5a 
 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden 

Mu/Ky 2021-06-09, bilaga 5b 
 
c) Protokoll från Utbildningsnämnden 

ML 2021-06-09, bilaga 5c 
 
d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen 

2021-05-26, bilaga 5d 
 
e) Protokoll från forskarutbildnings- 

nämnden 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Inga nya protokoll 

6 Ärende 1:  
Inrättande av jämlikhetsnämnd, Karin 
Johansson föredragande. 
 

 Underlag i bilaga 

7    Ärende 2: 
   Adjungering av Hans Hellsten till IS  
   under HT21, Karin Johansson   
   föredragande.  
 

 Underlag i bilaga. 

8 Ärende 3: 
PM för befordran, Karin Johansson 
föredragande. 
 

 Underlag skickas innan möte. 

9 Ärende 4: 
Uppdaterad kommunikationsplan, Birgit 
Jakobsson föredragande (ca 16.30) 
 

 

9 Jämlikhet/Arbetsmiljö/Hållbar utveckling,  

10 Övriga ärenden   

11 Kommande mötesdagar HT21  20 oktober, 1 december 
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INSTITUTIONSSTYRELSEN 

PROTOKOLL            STYR 2021/1458 
Sammanträdesdatum 
2021-06-02 
 
 

   Närvarande ledamöter 
   Karin Johansson  Ordförande 
   Adriana Di Lorenzo Tillborg  Lärare 
   Lena Ekman Frisk  Lärare 
   Anders Johnsson  Lärare 
   Anders Ljungar-Chapelón  Lärare 
   Johanna Antonsson  Doktorand 
   Ebba Rubensson  Studeranderepresentant, MU/KY 
   Sonja Spisska Enebjörn  Studeranderepresentant, ML 
   Rebecka Lassbo  Övriga anställda 
   Åse Lugnér   Övriga anställda 
 
   Övriga närvarande: 
   Annette Bennvid  Ekonom, adjungerad § 4   
   Ola Elleström  Mötessekreterare 
   Magnus Ericsson  Utbildningschef ML, adjungerad § 6 
   Hans Hellsten  Professor, adjungerad § 6 
   Sanimir Resic  Dekan, adjungerad § 6 
   Eva Saether   Professor, adjungerad § 4 
   Staffan Storm  Prodekan, adjungerad § 4 
 

 
Nr 
§ 

Ärende, föredragande, bilagor Beslut, diskussion 
 

1 Mötets öppnande. 
 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 
 

2 Justeringsperson. 
 

Till justeringsperson utsågs Åse Lugnér. 

3 Fastställande av dagordning. 
 

Dagordningen fastställdes. 

4 MEDDELANDEN/INFORMATION 
 

Information från prefekt, Karin  
Johansson 
 
 

 
 
 
 
 Tertialbokslut, Annette Bennvid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Två fyllnadsval kommer göras till Institutionsstyrelsen. 
Dels för Karin Johansson, som är vald till ledamot men 
nu är rektor och därmed ordförande, och dels för Kent 
Olofsson som är tjänstledig från Musikhögskolan för en 
professur i Stockholm. 
 
Inga nyheter finns gällande samlokalisering och arbets-
miljöutredning utöver vad som meddelats i andra forum. 
 
Se bilaga. Intäkter mer än budgeterat, bland annat extra-
medel för sommarkurser. Lägre driftkostnader än plane-
rat p.g.a. Covid-19. Personalkostnaderna något högre än 
budget men sammantaget likväl ett positivt resultat i för-
hållande till budget. Annette påminner också om att bud-
get inte ska ses som en sanning utan en uppskattning för 
vid budget-tillfället givna förutsättningar. 
 
 
 
 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 
Musikhögskolan i Malmö Sammanträdesdatum 
Institutionsstyrelsen 2021-06-02 
 
 

Nr 
§ 

Ärende, bilagor  Beslut, diskussion 
 

 
Information från LU utbildningsnämnd, 
Fakultetskansli och internationella rådet, 
Staffan Storm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Information om Forskarskolan, Agenda 2030, 
Eva Saether 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LU utbildningsnämnd: 
Fakultetsstyrelsen kommer att under hösten 2021 behöva 
fatta beslut om hur en begäran om tillgodoräknande av kur-
ser på grundnivå och avancerad nivå ska se ut. Det råder 
idag utbredd osäkerhet i hur man gör, till vem man vänder 
sig, vem som beslutar, o.s.v. 
 
En revidering av tillämpningsföreskrifter för kurs- och ut-
bildningsplaner har genomförts och behöver också imple-
menteras. Inga radikala förändringar. 
 
I projektet ”Ingång till det breda universitetet” är målet 
att skapa en tydlig ingång för de sökande till universitetets 
alla utbildningar. Representanter från fakulteter kommer att 
behövas i detta arbete. 
 
Ett råd kommer att inrättas för den universitetsgemen-
samma högskolepedagogiska utbildningen. 
	
Fakultetskansliet: 
Fakultetsgemensam remiss rörande Undantag från Rättig-
hetslistan går ut till institutionerna. Förslagen framtagna i 
samarbete med SKFM. 
 
Internationella rådet: 
Handlingsplan för internationalisering: Förslag om stöd till 
anställda för vistelse i, och samarbete med, länder med 
odemokratiskt styrelseskick, bristande respekt för mänsk-
liga rättigheter och gravt åsidosättande av akademisk frihet. 
Checklista framtagen som är tillämplig på många internat-
ionella samarbeten 
 
”10 år med studieavgifter". För tio år sedan infördes studie-
avgifter för icke EU-medborgare. Avgifterna är olika på 
olika fakulteter, vilket gör att Konstnärliga fakulteten har 
väldigt få betalande studenter p.g.a. studenternas höga 
prislapp. Detta gör det svårt att bibehålla nivån som inter-
nationell skola. Frågan om att förhandla fram nya stipendi-
eregler har lyfts, och fått stöd från rektor vid LU. 
 
Forskarskolan fokuserar på framtidsfrågor inom hållbarhet 
inom ramen för Agenda 2030. Musikhögskolan har i nulä-
get en doktorand inom projektet. Det upplevs som väldigt 
positivt att tillhöra en forskarmiljö med deltagande från 
andra fakulteter. Forskarskolan förlängs och Konstnärliga 
fakulteten kommer att erbjudas ytterligare en doktorand. 
Det finns intresse från Musikpedagogik och från THM. Be-
slutet vem som tilldelas doktoranden kommer att fattas av 
dekan. 
 
 
 



LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 
Musikhögskolan i Malmö Sammanträdesdatum 
Institutionsstyrelsen 2021-06-02 
 
 

Nr 
§ 

Ärende, bilagor  Beslut, diskussion 
 

 
Information från studeranderepresentanter 
 
 
Information om PM gällande befordran 

 
 

SKFM har nyligen haft årsmöte och valt en ny styrelse. 
Glädjande med representation från årskurs 1. 
 
Se bilaga. Detta dokument är avsett för att förtydliga ut-
bildningsnämndernas uppdrag i befordringsprocessen – 
att vara beredande och rådgivande. Dokumentet har ut-
arbetats av utbildningschefer och prefekt i samråd. 
 

5 PROTOKOLL 
 
a) Föregående institutionsstyrelseprotokoll 

2021-04-14, bilaga 5a 
 
 
 
 
 
b) Protokoll från Utbildningsnämnden MU/KY 

2021-04-28, bilaga 5b 
 

c) Protokoll från Utbildningsnämnden ML 
2021-04-28, bilaga 5c 

 
d) Protokoll från Fakultetsstyrelsen 2021-03-

24, bilaga 5d 
 

e) Protokoll från Forskarutbildningsnämnden 
2021-03-03 och 2021-05-19, bilagor 5e1 
och 5e2 

 

 
 
Under punkten ”Studeranderepresentanterna informerar” 
ska korrekt skrivning vara Rekryteringskommittén har fått 
en studeranderepresentant, vilket beslutades av 
lärarförslagsnämnden. 
 
Protokollet lades därefter till handlingarna. 
 

Protokollet lades till handlingarna. 
 
 
Protokollet lades till handlingarna. 
 
 
Protokollet lades till handlingarna. 
 
 
Protokollen lades till handlingarna. 

6   Ärende 1:  
  Ledarskap vid Musikhögskolan 

Underlag i bilaga, Karin Johansson föredragande. 
 
Karin Johansson är tillförordnad prefekt för 
Musikhögskolan i Malmö till 30 juni 2022. För att un-
derlätta arbetet är Hans Hellsten föreslagen som 
ställföreträdande prefekt under period 1 juli 2021 – 30 
juni 2022. Under samma tid föreslås Magnus Ericsson 
som studierektor. 
 
Efter denna period ska det göras val eller rekrytering 
av prefekt. 
 
Institutionsstyrelsen tillstyrker att ovanstående 
skickas vidare för beslut i Fakultetsstyrelsen. 
 



LUNDS UNIVERSITET 
Musikhögskolan i Malmö 
lnstitutionsstyrelsen 

PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
2021-06-02 

4 

Ärende, bilagor Beslut, diskussion 

7 Ärende 2: Se bilaga. 
Befordring till universitetslektor i piano (Fran- 
cisca Skoogh) Jnstitutionsstyrelsen beslutade att: 

- lämna förslag till fakultetsstyrelsen om att 
prövning av ansökan om befordran till univer- 
sitetslektor i piano ska ske. 

8 Ärende 3: Beslut: 
Sommardelegation Institutionsstyrelsen beslutar att delegera till prefekt 

att, i samråd med andra lämpliga personer, fatta beslut 
å Institutionsstyrelsens vägnar i brådskande ärenden 
fram till Institutionsstyrelsens nästa möte i september. 

9 Jämt ikhet/ Arbetsmiljö/Håll bar utveckling, - 

10 Övriga ärenden - 

1 I Kommande möten 15 september 

Vid protokollet Justerat 

Ola Elleström Karin Johansson Åse Lugner 



Institutionsstyrelsen 2021-06-02

Tertialbokslut och helårsprognos

År 2021

MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ

UTFALL (tkr) 

jan-april

PROGNOS (tkr)  

helår

BUDGET (tkr)

helår

Avvikelse 

prognos /     

budget

Intäkter:

Statsanslag 42 880 121 504 118 554 2 950

Bidrag 573 4 906 5 106 -200

Övriga intäkter 7 306 306 0

Nettoperiodisering 195 2 255 2 255 0

Summa intäkter: 43 654 128 970 126 220 2 750

Kostnader:

Personalkostnader 24 085 75 448 74 333 -1 115

Löpande semesterkostnad 38 0 0 0

Driftskostnader 1 672 13 127 13 128 1

Avskrivningskostnader 293 947 947 0

Lokalkostnader 5 525 16 486 16 486 0

Indirekta kostnader, 2 nivåer 7 145 21 436 21 436 0

Summa kostnader: 38 760 127 444 126 330 -1 114

RESULTAT: 4 895 1 526 -110 1 636

varav grundutbildning 5 037 1 790 0

varav forskningen -144 -265 -110

Myndighetskapital IB 2021 1 757 tkr
varav grundutbildning 773

varav forskningen 984

Beräknat Myndighetskapital UB 2021 3 283 tkr
varav grundutbildning 2 563

varav forskningen 719



   
 

 
 
 

 
 
Postadress Musikhögskolan i Malmö Box 8203, 200 41 Malmö Besöksadress Ystadvägen 25, Malmö 
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Kar in  Johansson  

Rek tor  

 

PM 
2021-05-25 Dnr V 2021/1769 

 

 

Handläggning av befordringsärenden vid Musikhögskolan i Malmö  
Enligt delegationsordningen för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet 
beslutar konstnärliga fakultetsstyrelsen (KFS) om prövning av ansökan om 
befordran till anställning som professor och universitetslektor, på förslag från 
institutionsstyrelse. Det innebär att institutionsstyrelsen avgör vilka förslag till 
prövning av befordran som ska gå vidare för beslut i KFS.  
 
Enligt Lunds universitets anställningsordning ska prövning om befordran göras 
utifrån strategiska överväganden och utifrån att den anställde lämnat dokumenterade 
bidrag till verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran. 
Anställningsordningen bygger på att Lunds universitet ska erbjuda fortsatt 
kompetens- och karriärutveckling inom utbildning och forskning samt samverkan 
med det omgivande samhället inom ramen för anställningen samt att graden av 
nödvändig skicklighet kan variera inom pedagogik, vetenskap och konstnärlig 
verksamhet beroende på anställningens innehåll. 
 
Prövning av ansökan om befordran till anställning som professor eller 
universitetslektor ska ha föregåtts av diskussioner mellan den som avser att söka och 
utbildningschef/prefekt/motsvarande, innan ansökan görs.  

Handläggningsgång vid prövning och ansökan om befordran till anställning 
som professor och universitetslektor vid Musikhögskolan  
 

• Vid utvecklingssamtal kan lärare och utbildningschef/ämnesansvarig 
lyfta frågan om befordran, vilket stäms av med prefekt i förhållande till 
den långsiktiga strategin för bemanning och rekrytering.  

 
• Inför samtal om befordran lämnar läraren in ett sammanfattande 

underlag för sin pedagogiska och konstnärliga/vetenskapliga 
utveckling samt en plan för utvecklingsarbete de kommande tre åren 
och hur det kan bidra till utvecklingen av verksamheten. Detta kan 
sedan ingå i den akademiska meritportföljen i befordringsansökan. 

 
• Utbildningschef/ämnesansvarig skriver i samråd med prefekt ett 

yttrande. Här ska framgå att ovanstående strategiska överväganden 
gjorts. I detta innefattas utöver strategiska överväganden, även 
ekonomiska konsekvenser för institutionen. Detta är den verkliga 
strategiska prövningen. 

 
• Ärendet föredras som ett informationsärende i aktuell 

utbildningsnämnd. Utbildningsnämnden (UN) tillser att 
befordringsärendet följer utbildningens strategiska mål gällande 
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verksamhetens behov av utveckling och kompetensförsörjning samt 
ryms inom verksamhetens ekonomiska ramar. Sammanfattande 
kommentar skickas till institutionsstyrelsen. 

 
• Yttrandet skickas därefter tillsammans med kommentar från UN till 

institutionsstyrelsen, som tillstyrker/avslår ansökan om prövning. Det 
är viktigt att notera att institutionsstyrelsen inte gör en 
sakkunnigbedömning utan en helhetsbedömning utifrån institutionens 
perspektiv. Om ärendet tillstyrks går det vidare för beslut i KFS.  

 
• När KFS har beviljat prövning av befordran kan den anställde påbörja 

sin ansökan om befordran till ny anställning som professor eller 
universitetslektor. Vid ansökan ska den akademiska meritportföljen 
användas. 

 
• Ansökan lämnas in till konstnärliga fakultetskansliet och hanteras i 

Lärarförslagsnämnden (LFN).   
 

• LFN behandlar ansökan om befordran samt bedömer om den är 
komplett och kan skickas vidare för sakkunniggranskning. I vissa fall 
kan kompletteringar begäras in innan ansökan bedöms vara klar för 
sakkunniggranskning.   

 
• Sakkunniggranskning                                                                        

Dekan utser sakkunnig/a på förslag från prefekt. Därefter skickas 
ansökan vidare till sakkunnig/a.   

 
• Förslag till beslut i LFN 

När sakkunniggranskning är klar behandlas ärendet om befordran på 
nytt i LFN. LFN beslutar att föreslå för dekan eller rektor att bevilja eller 
avslå befordran till den nya anställningen som professor eller 
universitetslektor. 

 
• Beslut om befordran/avslag till anställning som professor beslutas av 

Lunds universitets rektor.  
Beslut om befordran/avslag till anställning som universitetslektor 
beslutas av dekan.   

 
• Beslut om ny anställning 

Inför beslut om ny anställning sker förhandling av lön. Prefekt lämnar 
förslag till ny lön vidare till dekan. Hanteringen av det nya 
anställningsbeslutet görs vid fakultetskansliet. När underskrivet beslut 
är klart expedieras beslutet vid fakultetskansliet. 
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Utdrag ur Högskoleförordningen 4 kap. Lärare: 
 

Behörighet och bedömningsgrunder vid anställning 

Professorer 

3 §   Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är 
den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Behörig att 
anställas som professor inom konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl 
konstnärlig som pedagogisk skicklighet. 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan 
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den 
pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den 
vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje högskola bestämmer i övrigt 
själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en professor. 
Förordning (2010:1064). 

Lektorer 

4 §   Behörig att anställas som lektor är 
   1. inom annat än konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk 
skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig 
kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till 
anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, 
och 
   2. inom konstnärlig verksamhet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, 
dels har avlagt konstnärlig doktorsexamen, visat konstnärlig skicklighet eller har 
någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens 
ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan 
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den 
pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra 
behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket. Varje högskola 
bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid 
anställning av en lektor. Förordning (2010:1064). 
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Utdrag ur Lunds universitets anställningsordning: 

6. Befordran  

6.1. Befordran till professor  

Beslut om prövning om befordran från en anställning som universitetslektor till en 
anställning som professor ska baseras på ett strategiskt övervägande. I övervägandet 
ska ingå en bedömning om den anställde lämnat dokumenterade bidrag till 
verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran.  
En universitetslektor som är anställd tillsvidare kan efter ansökan befordras till 
professor om behörighet för anställning som professor föreligger.  
Den anställde ska uppvisa progression inom pedagogisk och 
vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, sett ur ett övergripande och långsiktigt 
perspektiv.  
Enligt ett beslut av universitetsstyrelsen är det inte möjligt för rektor eller prorektor 
vid Lunds universitet att ansöka om befordran till professor under sin mandatperiod. 

6.2. Befordran till universitetslektor  

6.2.2. Befordran från en anställning som universitetsadjunkt  
Beslut om prövning om befordran från en anställning som universitetsadjunkt till en 
anställning som universitetslektor ska baseras på ett strategiskt övervägande. I 
övervägandet ska ingå en bedömning om den anställde lämnat dokumenterade 
bidrag till verksamhetens utveckling och bedömts lämplig för befordran.  
En universitetsadjunkt som är anställd tillsvidare kan efter ansökan befordras till 
universitetslektor om behörighet för anställning som universitetslektor föreligger.  
Den anställde ska uppvisa progression inom pedagogisk eller 
vetenskaplig/konstnärlig skicklighet, sett ur ett övergripande och långsiktigt 
perspektiv. 



Delegationsordning för konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet 2018-12-12 
(Dnr STYR 2018/1849) 

Lunds universitets anställningsordning 2020-12-15 
(Dnr STYR 2020/2212) 

Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds 
universitet 2019-06-18 
(Dnr STYR 2019/1076) 

Konstnärliga fakultetens hemsida 

Högskoleförordningen 
(1993:10) 

Bilaga

https://www.konstnarliga.lu.se/sites/konstnarliga.lu.se/files/delegationsordning_for_konstnarliga_fakulteten_20181212.pdf
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/policy-om-anstallning-och-goda-och-tydliga-karriarvagar-for-larare-och-forskare-vid-lu-190618.pdf
https://www.medarbetarwebben.lu.se/sites/medarbetarwebben.lu.se/files/policy-om-anstallning-och-goda-och-tydliga-karriarvagar-for-larare-och-forskare-vid-lu-190618.pdf
https://www.konstnarliga.lu.se/anstallda
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100


PM 2021-05-24 - UTKAST 

Ledarskap på Musikhögskolan 
 

Bakgrund  
1 januari 2021 tillträdde Sanimir Resić som prefekt på Musikhögskolan. Dekan hade utsett Resić till 

prefekt för en period av tre år. Karin Johansson hade tidigare valts till ställföreträdande prefekt (stf 

prefekt) för perioden 210101-231231. 

Under våren 2021 genomfördes val av dekan på Konstnärliga fakulteten. Valberedningen föreslog 

Resić till uppdraget som dekan, och Resić valdes, med tillträde 210701. Eftersom tidigare dekan hade 

lämnat sitt uppdrag 1 april fanns behov av att utse en tf dekan till dess att ny mandatperiod inleds. 

Rektor beslutade att utse Resić till tf dekan 210517-210630. Från 210701 tillträder Resić uppdraget 

som dekan. 

I och med att Resić per 210517 lämnar Musikhögskolan och uppdraget som prefekt, träder Johansson 

in i sin roll som stf prefekt, med start 210517. 

I detta läge bedöms det inte vara möjligt att besluta om en ny prefekt ska utses genom val eller 

genom rekrytering. Redan 2019 beslutades att ny prefekt skulle rekryteras, och 2020 inleddes ett 

arbete med att rekrytera en prefekt, vilket avbröts under hösten 2020. Det är inte aktuellt att starta 

ett val på Musikhögskolan omedelbart, först måste man återgå till frågan om prefekt ska utses 

genom val eller rekrytering. 

Förslag  
För att hantera ledningssituationen på institutionen innan resultatet av ett val eller en rekrytering är 
klart, föreslås en tf-lösning under 12 månader (210701--220630), som innebär en viss 
organisationsförändring: 

- En tf prefekt (70%) utses 

- En tf ställföreträdande prefekt utses 

- En tf biträdande prefekt (40%) utses 

- En tf studierektor (40%) utses 

Om uppdraget tf prefekt 
Eftersom det i detta läge inte bedöms vara möjligt att besluta om en ny prefekt ska utses genom val 

eller genom rekrytering, behöver prefektskapet hanteras med en interimistisk lösning, och därför 

föreslås att en tf prefekt utses.  

Uppdraget som prefekt regleras i Lunds universitets arbetsordning (4.3): ”Prefekten och tillika 

ordföranden för institutionsstyrelsen utses av fakultetens dekan för en mandatperiod om tre år efter 

förslag från institutionens anställda. Fakultetsstyrelsen kan om det finns synnerliga skäl besluta om 

annan mandatperiod än tre år.” 

Eftersom Karin Johansson är vald av de anställda till stf prefekt, anses detta motsvara ”förslag från 

institutionens anställda” i uppdraget som tf prefekt.  Dessutom är det ett förslag från 

institutionsstyrelsen att utse Karin Johansson till tf prefekt , där valda representanter från 

institutionens anställda ingår, tillsammans med studentrepresentanter, vilket även det bedöms 

kunna motsvara ”förslag från de anställda”.  

Det föreslås att fakultetsstyrelsen fattar per capsulam beslut om en 12 månaders period, och att 

dekan sedan utser tf prefekt. 



Om uppdraget tf biträdande prefekt 
Redan 2006 kunde man konstatera att Musikhögskolan är en stor institution och prefektuppdraget är 

krävande både tidsmässigt och när det gäller bredd i kompetensen. En arbetsgrupp för 

Musikhögskolans inre organisation bildades och i kommunikation med Musikhögskolans 

ledningskonferens tog man fram ett förslag att det bör finnas två personer som har 

ledningsuppdraget på Musikhögskolan: en prefekt och en biträdande prefekt (i lämpliga 

tidsomfattningar), med tanken att två personer bättre kan täcka helheten och att de två bör ha 

kompletterande kompetenser. Beslut om denna ordning fattades i fakultetsstyrelsen 2006-05-17. 

Under de senaste åren har den biträdande prefekt-funktionen inte tillämpats, men denna 

interimistiska ordning är alltså en återgång till det som beslutades 2006 och alltså inte en 

organisationsförändring i sig. 

Biträdande prefekt föreslås bl a   

• ha ansvar för kvalitetsfrågor och samordning av kompetensutveckling inom institutionen,  

• ha ansvar för högskolepedagogisk utveckling, 

• ha ansvar för utveckling samt nationell och internationell samordning av examensarbeten 

(MuKy).  

 

Uppdraget biträdande prefekt är inte reglerat i något av universitetets centrala regelverk. Det 

regleras i Konstnärliga fakultetens delegationsordning (2.4) att det är dekan beslutar som biträdande 

prefekt efter förslag från institutionens anställda. Det anges inte att förslaget måste komma genom 

ett val. Ett förslag från institutionsstyrelsen, där valda representanter från institutionens anställda 

ingår, tillsammans med studentrepresentanter, bedöms kunna motsvara ”förslag från de anställda”. 

Det föreslås att fakultetsstyrelsen fattar per capsulam beslut om en 12 månaders period, och att 

dekan sedan utser tf biträdande prefekt. 

Om uppdraget tf studierektor 
Uppdraget studierektor är inte reglerat i något av universitetets centrala regelverk. Det är inte heller 

reglerat i fakultetens delegationsordning  eller annat styrande dokument på fakulteten. Titeln 

används inte vid någon institution vid Konstnärliga fakulteten idag och ingen institution har 

applicerat denna uppdragsfunktion. På andra delar av universitetet är det ett vanligt förekommande 

tidsbegränsat uppdrag. 

I det läge som Musikhögskolan befinner sig i nu, bedömer stf prefekt att det är värdeskapande att 

tillämpa uppdraget studierektor på Musikhögskolan. Syftet är att studierektor ska   

• ha ansvar för utvecklingen av intern kommunikation/delaktighet mellan organisationens 

utbildningar, gemensamma enheter och studenter,  

• ha ansvar för konflikthantering i ärenden som arbetsmiljöutredningen visar på vid student- 

och/eller lärarrelaterade ärenden som eskalerar till prefekt, 

• vara institutionens kontaktperson gentemot fakulteten och universitetet i utbildningsfrågor.  

.  

  



Organisationsförändring och MBL-förhandling 
Följande tabell illustrerar uppgiftsfördelningen mellan tf prefekt, tf biträdande prefekt och tf 

studierektor: 

 

Detta förslag är framarbetat av prefekt Sanimir Resic och stf prefekt Karin Johansson, och har 

därefter tagits tilltänkt tf ställföreträdande och tf biträdande prefekt och tilltänkt tf studierektor för 

gemensam diskussion om upplägg och fördelning.  

Förslaget har också tagits till prodekan Staffan Storm som står bakom förslaget.  

Ordförande i SKFM samt ordförande i Studentkåren MHM är informerade vid ett möte den 17 maj. 

Universitetsledningen är informerad den 24 maj och de står också bakom förslaget. 

Förslaget är presenterar för personalen på informationsmöte den 20 maj och 31 maj. 

Förslaget presenteras för institutionsstyrelsen den 2 juni, där också de tilltänkta personernas namn 

presenteras.  

Vi bedömer att detta är en organisationsförändring som ska förhandlas med personal-

organisationerna. En risk- och konsekvensbedömning har tagits fram i samverkan med 

skyddsorganisationen, stf prefekt tog initiativ till denna och den genomfördes tillsammans med 

Musikhögskolans skyddsombud. 

Ärendet förhandlas med personalorganisationerna 210608. Underlag till MBL skickas in fredag den 

28 maj. 

 

Tidslinje 
➔ 17 maj Koncept för ledningsorganisation MHM framarbetas av stf prefekt 

och dekan 

17 maj Konceptet presenteras för studentkåren 

21 maj Konceptet presenteras för personalen  
24 maj Konceptet presenteras för universitetsledningen 

28 maj Risk- och konsekvensanalys genomförs tillsammans med 
skyddsombud 

28 maj Handlingar skickas in inför MBL-förhandling 

31 maj Namn på föreslagen tf bitr prefekt och tf studierektor presenteras 
för personalen 

2 juni Konceptet med namn presenteras för institutionsstyrelsen 

8 juni MBL-förhandling av tf ledningsorganisation 

Efter 8 juni  Per capsulam-beslut i fakultetsstyrelsen om tidsperiod kortare än tre 
år för tf prefekt och tf bitr prefekt 

Efter 8 juni  Dekanbeslut att utse tf prefekt, tf stf prefekt, tf bitr prefekt, tf 
studierektor 
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Sanimir Resic 
Rektor, Musikhögskolan i Malmö 

2021-04-27 

Till 
Utbildningsnämnden vid Musiker 
/kyrkomusikerutbildningarna 
och 
lnstitutionsstyrelsen vid Musikhögskolan 
i Malmö 

Befordringsärende 
Musikhögskolans strategiska plan framhålls vikten av att ge stöd åt personal till 
fortbildning och kompetensutveckling. I det ingår att avsätta såväl tid som eko 
nomiska resurser till olika former av kompetensutveckling, utvecklingsarbeten 
och forskning beroende på befattning och funktion. För att stärka och utveckla 
den konstnärliga och pedagogiska miljön vid våra utbildningar är det därför 
värdefullt att våra lärare ges meriteringsmöjligheter. Dels på ett personligt plan 
för att stärka den egna kompetensen, men också för att säkra och utveckla kva 
liteten i grundutbildningarna och i forskarutbildningen. 

Francisca Skoogh önskar göra en befordran från universitetsadjunkt till universi 
tetslektor. Francisca har idag en anställning som universitetsadjunkt i piano vid 
Musikhögskolan i Malmö {MHM}. I egenskap av yrkesverksam pianist under ca 
25 år har Francisca kunnat bidra till en utveckling av egenskaper en pianist bör 
utveckla under sin studietid vid musikhögskola. Några av dessa egenskaper 
finns formulerade här: https://www.mhm.lu.se/piano-klassisk. 

Francisca beskriver en utvecklingsplan enligt följande: 
"Under de närmaste tre åren ämnar jag fortsätta utveckla formerna för vad 
pianoämnet ska innehålla, delvis med utgång i det min avhandling behandlar. 
Jag har en vision om en bred profil för pianister, där all inriktning, från kandidat 
och repetitörsutbildningen och interpretation Diplom är viktiga. Under den 
högskolepedagogiska kurs jag genomförde 2019 uppmärksammade jag att 
musikerstuderande har låg kunskap om kognitiv forskning och vad den kan bi 
dra med i relation till inlärning av verk, memorering samt hur man kan utveckla 
sina förmågor avseende prestation i samband med scenframträdande. Jag vill 
även fortsätta arbetet med att utveckla särskilda kurser för pianisterna som är 
unika just för Musikhögskolan i Malmö. Solistkurser där pianister får möta en 
orkester och dirigent i det särskilda repetitionsarbetet det innebär när man är 
solist". 

Performance Centre (PC) har startas på Musikhögskolan på initiativ av Francisca 
Skoogh. PC är en verksamhet där studenter får möjlighet att utveckla sitt musi 
kaliska utövande genom seminarier, workshops med utgångspunkt i musikpsy 
kologi. PC ingår i projektet CROCUS - kulturens rum och kreativitetens villkor, 
tillsammans med forskare från den samhällsvetenskapliga fakulteten samt hu 
manistiska och teologiska fakulteterna. Francisca säger: ''Jag vill fortsätta ar 
beta tvärvetenskapligt med psykologiska institutionen där jag redan etablerat 

Postadress Musikhögskolan I Malmö Box8203, 200 41 Malmö Besöksadress Ystadvägen 25, Malmö 
Telefon växel 040-32 54 50, Telefon direkt 040-32 54 73, Mobil 0707-509 409 E-post lotta.carlen@mhm.lu.se Webbadress www.mhm.lu.se 
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ett samarbete, som är synligt även på psykologiska institutionen. Jag kommer 
under de närmaste åren att göra forskningsprojekt tillsammans med forskare 
vid psykologiska institutionen". 

Konstnärlig verksamhet 
Francisca har stor erfarenhet som pianist både som solist och kammarmusiker. 
Som exempel kan nämnas samarbeten med Kungliga Filharmonin i Stockholm, 
Svenska Kammarorkestern, Norrköpings Symfoniorkester, Helsingborgs Symfo 
niorkester, Malmö Symfoniorkester. Exempel på kammarmusikalisk verksamhet 
är samarbetet med Anna Larsson, mezzosopran. 

Francisca har medverkat i ett flertal radio- och TV inspelningar samt CD inspel 
ningar. Senaste CD:n är "Notes from Endenich" som utkom 2020 på Dahpne 
Records. Mer information om Francisca http://franciscaskoogh.com 

Sedan 2018 är Francisca ledamot av Kungliga Musikaliska akademien. 

Ärendet om befordringsansökan behandlas i enlighet med Konstnärliga fakulte 
tens och Musikhögskolans delegationsordningar. 

Undertecknade stödjer Francisca Skooghs befordringsansökan från universi 
tetsadjunkt till universitetslektor vid Musiker-/kyrkomusikerutbildningarna och 
planerar att avsätta medel för detta i kommande budget om förslaget tillstyrkes 
av lnstitutionsstyrelsen. Institutionens behov av undervisning och forskning 
inom ämnesområdet samt finansieringsmöjligheter skall vägas in vid bedöm 
ningen. Institutionen antingen tillstyrker (och då går ärendet vidare till fakulte 
ten, lärarförslagsnämnden och sakkunnigbedömning) eller avslår. 

Det är viktigt att notera att Utbildningsnämnden och lnstitutionsstyrelsen inte 
gör en sakkunnigbedömning. 

Sanimir Resic- Rektor 

J;J!,~cfµ__ 
Mattias Hjorth - Utbildningschef 
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PROTOKOLL STYR 2021/1510 
Sammanträdesdatum 
2021-06-09 

Musiker- och kyrkomusikerutbildningarnas utbildningsnämnd 

Närvarande ledamöter: 
Annika Fredriksson 
Daniel Hjorth 
Ann-Sofi Härstedt 
Björn-Tryggve Johansson 
Teodor Lontos 
Peter Nilsson 

Övriga: 
0 la Elleström 
Mattias Hjorth 
Lars Härstedt Salmonson 

Frånvarande: 
Marika Fältskog 
Gustav Melander 

Lärare, suppleant 
Lärare, ordförande 
Lärare 
Lärare, suppleant 
Studeranderepresentant 
Lärare 

Mötessekreterare 
U tbildningschef, föredragande 
U tbildningschef, föredragande 

Lärare 
Lärare 

Nr Ärende etc. Beslut, diskussion etc. 

I Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet och hälsade alla 
välkomna 

2 Justeringsperson. Till justeringsperson utsågs Peter Nilsson. 

3 Fastställande av dagordning. Dagordningen fastställdes enligt utskick. 

4 Föregående protokoll Musiker- och kyrkornu- Protokollet lades till handlingarna. 
sikcrutbildningarnas utbildningsnämnd, 28/4 
httgs://tinyurl.com/2yxdyr2m 

5 Föregående protokoll Institutionsstyrelsen Inga nya protokoll, protokoll från 2/6 ännu ej 
justerat. 

6 Protokoll från Nämnden för Jämlikhet, mångfald Inga nya protokoll publicerade 
och likabehandling 

7 Studeranderepresentant informerar Studenter vid en av Musikhögskolans 
programinriktningar upplever otydlighet från lärar- 
och ledningshåll i fråga om projekt, konserter och 
publicering via sociala medier. Studenterna 
efterlyser större tydlighet i vem som ansvarar för 
projekt och konserter och hur organisationen ser ut 
så att större rättvisa kan åstadkommas i bland 
annat Musikhögskolans samlade utåtriktade 
konsertutbud. Ämnesnämnden för den aktuella 

, inriktningen ser allvarligt på studenternas 
synpunkter och har beslutat att låta denna fråga stå 
i fokus för det kommande läsåret. 
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In formution/rneddclandcn/d iskussion 

l.usårsutvärdcring 2021, uppdnrcring 
Lärardag 9/6, återkoppling 
Visionärt arbete, diskussion 

Arende I· 
Sommardelegation 20?. I 

. -·· - ----· -~. 
På den förekomna frågan diskuterade lfN 
marknadsföring och rekrytering i ett bredare 
perspektiv och önskar att frågan om material för 
marknadsföring av Mu/Ky-utbildningarnas 
program och inriktningar lyfts fram som punkt vid 
kommande lärardagar. 

Lasårsutvärdering 2021, uppdatering 
Läsårsutvärderingen, med fokusområdc 
kommunikation, har genomförts. Resultatet 
presenterades på lärardag 2021 och finns även 
tillgängligt i UJ 80X. l.änk 
ht_tps;'/tinyurl.con1/p2vtykw8 

Med tanke på de rcstriktiuncr som funnits under 
läsåret är resultatet täm I igen positivt. även 0111 det 
såklart finns mi\nga saker som kan förbättras. 
Svarsfrckvensen var 47'Vi, (Q8 studenter av 209) 
med högst svarsfrekveris från kandidat, årskurs I. 

/,ärardug IJ/6, iitcrkoppliliY, 
En kort rcsume från lärardagen gjordes. Det 
upplevdes som positivt med smågrupper som Iick 
diskutera utbildning. 

Visionärt arbete, diskussion 
Föredragande betonade vikten av att UN även 
tänker utanför de fasta punkterna, d.v.s. visionärt. 
l.xempel på visionära tankar kan vara nya kurser 
och utbildningar, filmer i rckryteringssyfte och 
samarbeten på kommande Carnpus. 

i\ ndra saker som fördes Irurn var visionära 
diskussinnsgrupper på lärarmöten. 
Iöreläsningsserie på MHM för lärare och 
intresserad allmänhet samt visionär bruinstorming i 
i nstrumentgrupper. 

Nämnderna bin av l JN gr.:, i uppdrag all bidra med 
visionära tankar. 

Urs/ut: 
l JN ger utbildningslcdningcn i delegation att ta 
nödvändiga beslut under sommaruppehållet (t.0.111. 
29 augusti 2021 ). 

--+-- ·--~ - -- ----·- -- -· 
10 

11 

12 

Jämlikhet och arbetsmiljöfrågor. 

Övriga ärenden 

- -•••••-•r• -•••-- -•••--• - -••-·~---•- - •••~- • ----------------~-•••-•-• 
Mötets avslutande Ordförande Daniel I Ijorth avslutade mötet. 

Ola Ellcström 

Justeras 



MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ 
Lunds universitet 

PROTOKOLL nr 8 
2021-06-09 

Utbildningsnämnden för Musiklärarutbildningen 

NÄRVARANDE 
Mattias Frisk Ordförande 
Lars Andersson Föredragande 
Magnus Ericsson Föredragande 
Anna Houmann Ledamot 
Almaz Yebio Ledamot 
Erik Berndalen Ledamot 
Maria Jalsborn Studentrepresentant 
Viktoria Glans Studentrepresentant 
Sara Engblom Sekreterare 
Elin Wikström Suppleant 

FRÅNVARANDE 
Joakim Barfalk Ledamot 

Dagordning Dagordningen fastställdes. 

Justering Anna Houmann utsågs till justerare. 

Föregående protokoll U N 

Föregående protokoll IS 

Lades till handlingarna. 

Diskussion angående punkt 4a. LaAn & MaEn för 
tydligade protokolltexen. UN vid ML önskar ett 
förtydligande av projektledningen gällande 
samlokaliseringen. Protokollet lades därefter till 
handlingarna. 



UN/ML PROTOKOLL nrB 2021-06-09 

ÄRENDEN 

1. Kursplaner, bil. 1 

2. Antagning Program, bil. 2 

3. Antagning Fristående kurser, 
bil. 3 

4. Delegation över sommaren 

INFORMATION/DISKUSSION 

1. Arbetsmiljöutredning, riskanalys, 
bil. 4 

2. Forskningsstrategi - Praktiknära 
forskning, bil. 5 

KUSE28 (fd KUSE22} Kultursko/an som ide och praktik 
MUHG48 (fd MUHG04} Rytmikmetodikför barn 
MUHG58 Rytmik i tvärkonstnärligt arbete 
Kursplanerna fastställs enligt bilagor med smärre 
språkliga justeringar. 

UN bifaller bilagan med den justeringen att 
antagningstalet till Sång genrefri ingång kommer att 
justeras till 9 bland vilka en eventuell student kommer 
att placeras i årskurs 2. 

Diskussion kring de fristående kurser där det pga 
för få sökande kan bli aktuellt med samläsning med 
våra programstudenter (gäller främst kulturskoleklivet). 
Det finns en problematik i detta då de som sökt en kurs 
som fristående, ska samläsa med studenter som gått 
en utbildning ett visst antal terminer och sitter inne 
med andra förkunskaper. UN bordlägger denna 
diskussion till ett senare möte. UN beslutar enligt 
bilaga. 

UN delegerar till Utbildningsledningen att ta beslut i 
utbildnings- och antagningsfrågor från och med UN's 
sista möte för terminen, 9/6, till och med den 1/9 2021. 

Diskussion kring riskanalysen som skickats ut utan 
underskrifter. UN önskar ett förtydligande 
för hur riskanalysen kommit till, var den är beslutad 
samt varför den är konstruerad som en analys av 
risker och inte möjligheter. UN vid ML önskar vara 
med i diskussionen kring framtida riskanalyser och 
åtgärder. Hur kan UN göra sig till nytta beträffande 
de frågor som direkt rör UN? 

AnHn presenterar forskningsstrategin för musik 
pedagogik inriktning praktiknära skolforskning som 
har till syfte att stärka utvecklingen av lärarut 
bildningen samt öka förutsättningar för en nära 
samverkan mellan forskning, utbildning och skola 
genom praktiknära skolforskning vid Musikhögskolan 
i Malmö. Strategin vilar på det mångåriga arbetet 



UN/ML PROTOKOLL nrB 2021-06-09 

inom musikpedagogisk forskning vid MHM, universi 
tetets, fakultetens och MHMs strategiska plan och den 
sedan i april 2021 permanentade försöksverksamheten 
kring praktiknära skolforskning. Vid LU finns just nu åtta 
forskningsprojekt som fått medel från Uppsala-noden, 
tre av dessa är placerade vid MHM. Vid MHM inrättas 
hösten 2021 en styrgrupp för praktiknära skolforskning 
som kommer ledas av Anna. Styrgruppen kommer bland 
annat undersöka möjligheter att söka medel från de 25 
miljoner statsbidrag som utlyst för lärare i skolan samt 
forskarskolor i lärarutbildningar (40-50 miljoner under 
åren 2022-2024). 

3. Canvas & Kommunikation MaFr informerar om canvas, till ht21 ska all grupp 
undervisning finnas i canvas. LU-box kommer att 
finnas kvar men det ska gå att länka dit. UN önskar 
att det städas i LU-box eftersom det finns så mycket 
material att det är svårt att hitta rätt bland dokum 
enten. 

ÖVRIGT 

Inga övriga frågor. 

Mötet avslutades 

Vid protokollet 

~~/2_. 
Sara Engblom 

{~t~~ 
Mattias Frisk 

Justeras 

Anna Houmann 



2021-06-02 
 
Till UN 
 
Beslut om Antagning lå 21/22, Ämneslärarutbildningen- Musik 
 

FOLK, 1 st 
JAZZ, 6 st 
KLASSISK, 7 st (varav 1 st åk 2) 
ROCK, 15 st 
SING/SONG, 3 st 
SÅNG GENREFRI, 10 st (varav 1 st åk 2) 
 
Sammanlagt: 42 st, (varav 40 nya studenter) är godkända och kan erbjudas plats. 
Info om reserver ges på sittande möte. 
 
 
Förslag till UN att besluta enligt ovan lista. 
 



z Kurs

Skickat 
info till 
K-a

Poäng/ 
kurs

Sökande 
210420

Antal m. 
prio 1-3

Prio 1- 
intervall

Beh. Sök 
210601

Antal/ 
grp.strl HT Hst VT hst Lärare Ant.tal

grp.stl Antagna 
urval 2

MUHN44 Akademiskt skrivande 7,5 0,0 Anna Houmann

MUHF37 Arabiska rytmer 7,5 69 30 35 29 12 1,3 Stefan Glave 20

MUHF92 Arr/komp fördjupning 7,5 22 11 1 Håkan Andersson 0

KUSE36 Att iscensätta tvärkonstnärligt lärande 7,5 11 6 6 4 0,4 Klivet 6

MUHP62 Att leda kvalitetsutveckling & kollegialt lärande 15 27 22 25 12 1,3 1,3 Pernilla Grahn 10

MUHN71 Avancerad ensemblesång vid Odeum 7,5 0,6 0,6 Patrik Andersson 10

MUHG37 Complete Vocal Technique 7,5 33 27 29 21 15 1,1 1,1 A Hamnede / M Veldre 18

MUHG39 Complete Vocal Technique forts. 7,5 11 10 12 10 10 1,1 1,1 A Hamnede / M Veldre 18

MUHF21 Damkör I 8 27 14 19 7 10 0,7 0,7 Lena Ekman Frisk 10

MUHF22 Damkör II 7,5 8 8 8 8 5 0,3 0,3 Lena Ekman Frisk 5

MUHF23 Damkör III 7,5 6 6 6 8 5 0,4 0,4 Lena Ekman Frisk 6

MUHF24 Damkör IV 7,5 0 0 0 0 3 0,0 0,0 Lena Ekman Frisk 0

MUHF76 Digital Musikproduktion 1-16 16 159 78 54 124 20 3,2 Martin H 24 60

MUHF76 Digital Musikproduktion 1-16 VT 15 117 12 1,5 Martin H 12 12 14

MUHG32 Distanskurs i musiklära & Gehör, HT21 7,5 151 57 76 124 75 6,3 Carl-Axel / Björn R 100 50

MUHG32 Distanskurs i musiklära & Gehör VT22 7,5 202 79 75 5,0 Carl-Axel / Björn R 80 80

MUHG32 Distanskurs i musiklära & Gehör 11 VT22 7,5 202 79 75 5,0 Carl-Axel / Björn R 80 80

MUHG23 Ensemblemusicerande vid Odeum 7,5 7 7 7 7 5 0,6 0,6 Patrik Andersson 10

MUHG14 Ensemblemusicerande vid Odeum II 7,5 2 2 2 2 5 0,3 0,3 Patrik Andersson 5

MUHG16 Ensemblemusicerande vid Odeum III 7,5 1 1 1 1 5 0,3 0,3 Patrik Andersson 5

KUSE15 En kulturskola för alla 7,5 15 7 9 9 5 0,3 0,3 Klivet 5

MUHG64 Estill voice-training, intro-kurs 7,5 40 29 31 21 20 1,8 1,8 Jan 28

MUHG66 Estill voice-training, forts.kurs 7,5 10 5 9 1 Jan

MUHE57 Folkmusikensemble (extrakurs) 7,5 12 7 9 8 10 0,6 0,6 Pär Moberg 10

MUHN65 Forskningsmetodik och uppsatsskrivande 7,5 7 3 3 3 3 0,0 0,0 Anna Houmann

MUHF56 Gehör grund/preparand 8 22 9 11 16 8 0,8 0,8 Björn Roslund 12 25

MUHG31 Grundkurs i ensembleledning 4 9 5 6 5 0,3 Lena Hallabro 10

MUHP20 Handledning av lärarstudenter i VFU 7,5 30 23 28 28 15 1,6 1,6 Pernilla Grahn 25

MUHP65
Handledarutbildning II: Kollega och 
studenthandledning i skolverksamhet 7,5 5 4 5 10 0,6 0,6 Pernilla Grahn 10

MUHF85 Hemmastudio 1-16, HT 16 49 16 15 38 12 1,6 Dragan Buvac 12 12

MUHF85 Hemmastudio 1-16 VT 22 16 62 30 12 1,2 Dragan Buvac 9 11

MUHG56
Hur andliga, tekniska och materiella utvecklingar 
förändrat musiken genom tiderna 15 60 51 54 54 50 7,5 7,5 Sixten Nordström 60



KUSE10 Inkluderande & specialped. Perspektiv i kulturskolan 7,5 34 14 21 16 10 0,6 Klivet 10

MUHF90 Inspelningsteknik studio 1-16 15 45 21 19 38 12 1,5 J Barfalk / A Edström 12 12

MUHF90 Inspelningsteknik studio1-16 VT22 15 51 12 1,4 J Barfalk / A Edström 11 13

MUHF67 Kammarkör I 7,5 19 13 16 10 0,3 0,3 Mats Paulsson 5

MUHF69 Kammarkör II 7,5 5 5 5 1 1 0,3 0,3 Mats Paulsson 5

MUHF72 Kammarkör III 7,5 1 1 1 1 1 0,0 0,0 Mats Paulsson 0

MUHF73 Kammarkör IV 7,5 0 0 0 0,0 0,0 Mats Paulsson 0

KUSE11 Kulturskolan som idé & praktik 7,5 11 5 7 5 5 0,3 Klivet 5

KUSE28 Kulturskolan som idé och praktik II 7,5 0,0 Klivet

MUHF94 Körfördjupning 7,5 13 7 0,1 Mats Paulsson 2 2
MUHF88 Liveljud för lärare 8 23 14 19 20 12 0,8 Allan S alt. Anders H 12 10

MUHG79 Lustfyllt lärande HT 7,5 29 17 22 10 15 0,9
Christel Nilsson /Åsa 
Wallin 14

MUHG79 Lustfyllt lärande (VT21, uppskjuten kurs) 7,5 9 0,4
Christel Nilsson /Åsa 
Wallin 6 6

MUHG99 Lustfyllt lärande II (VT) 7,5 2 2 10 0,0
Christel Nilsson /Åsa 
Wallin

KUSE27 Lärande och ledarskap i kulturskolan 7,5 5 0,0 0,0 Klivet

MUHN96 Masteruppsats 30 3 2 2 0,0 0,0 Anna Houmann 5

MUHF68
Musiken i mötet m barn m 
intellektuella/kognitiva...        (HT) 7,5 15 9 15 0,9

Christel Nilsson /Åsa 
Wallin 15

MUHF68
Musiken i mötet m barn m 
intellektuella/kognitiva...(VT, uppskjuten kurs) 7,5 16 9 13 13 0,9

Christel Nilsson /Åsa 
Wallin 15 7

MUHF55 Musikhögskolans storband (extrakurs) 7,5 11 10 10 8 10 0,6 0,6 Claus Sörensson 10

MUHF82 Music Management Business 15 86 45 42 69 15 3,1 Dragan Buvac 25

MUHG68 Musikproducent 60 115 83 56 17 8 4,0 4,0 Joakim Barfalk 8 8

MUHG40 Normkritik genom rörelse 7,5 27 11 14 18 10 0,6 Elin W/ Emelie B 10 20

MUHG42 Normkritik genom rörelse II 7,5 0,0 Elin W/ Emelie B

MUHG52 Notskrivning 7,5 62 19 35 55 15 1,0 Claes-Bertil Nilsson 16

MUHG57 Notskrivning forts. 7,5 6 6 15 0,0 Claes-Bertil Nilsson

MUHF77 Persisk Slagverkstradition 7,5 27 13 10 0,7 Reza Shayesteh 11 13

MUHF96 Rytmikfördjupning 1 7,5 10 5 2 0,1 Elin W 1 1

MUHG15 Rytmik i förskola och skola 7,5 31 17 20 29 10 1,3 Elin W 20 22

MUHF20 Rytmik i förskola och skola II 7,5 19 13 10 0,2 Elin W 3 5

MUHG48 Rytmikmetodik för barn 0-6 år 7,5 30 10 0,9 Elin W 15 11

MUHG58 Rytmik som tvärkonstnärligt arbetssätt, distans 7,5 10
MUHG50 Rytmikpedagogik 1 (grundkurs) 7,5 29 11 12 25 10 1,3 Elin W 20

MUHF81 Röstträning och röstvård 7,5 55 25 33 49 20 1,3 1,3 Kerstin Skoog 20 12x2

MUHF91 Röstträning och röstvård II 7,5 11 8 8 9 10 0,9 0,9 Kerstin Skoog 15

MUHF63 Satslära preparand 7,5 12 6 6 10 10 0,6 0,6 Björn Roslund 10 10

MUHF40 Sequencer, grundkurs 7,5 107 47 36 92 25 1,6 Martin Hedin 25 2x20



MUHF98 Svensk Folkmusik 7,5 11 3 6 10 10 0,9 Mats Edén 15

MUHF53 Tangoorkester 7,5 7 3 6 6 0,0 0,0 ClOt, HåAn, KjEd

KUSE13 Ämnesdidkatik 1: Scenkonst 7,5 10 4 6 5 0,3 Klivet 5
KUSE14 Ämnesdidaktik 1: Konst 7,5 13 6 8 4 3 0,3 Klivet 5
KUSE25 Ämnesdidaktik 2: Scenkonst 3 0,0

KUSE35 Ämnesdidaktik 3: Konst 7,5 3 0 0 1 3 0,3 Klivet 5

KUSE33 Ämnesdidaktik 3: Musik 7,5 5 5 5 5 3 0,3 Klivet 5

KUSE34 Ämnesdidaktik 3: Scenkonst 7,5 4 2 2 1 3 0,3 5

MUHG20 Brassundervisning - sommarkurs 7,5 3 5 5 2 0,3 Maria B Gruvstedt 5 0,0
MUHG22 Brassundervisning II - sommarkurs 7,5 1 2 2 5 0,3 Maria B Gruvstedt 5 3,0
MUHG32 Distanskurs i Musiklära och Gehör sommarkurs 7,5 295 120 12,5 B Roslund / C-A Axelsson 200 120

2642 1094 64,7 45,4 366
Kurser som ej kommer att ges ht21
Kurser som ev ges vt22

Kurser som öppnas upp för efteranmälan 16/7-16/8 
Sommarkurser ST21



 

 Dokumentation av arbetsmiljörisker som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet  
Documentation of work environment risks in the systematic work environment management work 
Titel 
Title Risker identifierade i arbetsmiljöutredning 

Datum 
Date 2021-03-31 

Diarienummer 
  

Arbetsställe 
Work place Musikhögskolan, Malmö 

Deltagare 
Participants Sanimir Resic, Lena Hallabro 

 

Resultat av riskbedömning 
Result of risk assessment 

Handlingsplan 
Action plan 

Riskkällor och risker 
Risks and sources of risks 

Riskbedömning 
Risk assessment 

Åtgärder 
Mitigation actions 

Ansvarig 
Responsible 

Klart 
datum 
Finishe

d by 

Åtgärd 
uppföljd 
Action 

reviewed Låg 
Low 

Medel 
Medium 

Allvarlig 
High 

Otydliga ledningsstrukturer: 
På mhm 
 

☒ ☐ ☐ Ledningsutveckling genom a) Individuell 
kompetensutveckling b) tydliggöra ansvarsområden 
inom ledningsgruppen samt kommunicera dessa till 
medarbetare 

Prefekt Dec 
2021 

 

Otydliga ledningsstrukturer:  
Mhm-fakultetsnivå 

☒ ☐ ☐ Starta ett gemensamt utvecklingsarbete tillsammans 
med ledningsgrupperna på alla de tre institutionerna 
i syfte att upprätta gemensamma rutiner, undvika 
”dubbelarbete” samt tydliggöra ansvarsområden. 

Dekan Dec 
2021 

 

Medarbetares brist på förtroende för 
ledningsgruppen 

☒ ☐ ☐ Förstärka ledningsgruppens legitimitet och 
trovärdighet genom a) ny sammansättning med 
representation av studenter och lärare b) 
regelbunden återkoppling till personalen om 
pågående arbete c) långsiktigt uppmuntra nya 
presumtiva ledare 

prefekt Pågåen
de, 
klart 
Dec 
2021 

 

Olösta konflikter mellan medarbetare ☐ ☐ ☒ Tre-partssamtal och konflikthantering med 
inblandade personer. Samtalsstöd av extern 
leverantör. 

Vicerektor Pågåen
de 

 

Olösta konflikter lärare-student ☐ ☐ ☒ Individuella samtal och trepartssamtal med 
inblandade personer för att lösa konflikter. 

prefekt pågåen
de 

 

Jävsproblematik ☒ ☐ ☐ Formulera och förankra policys för motverkande av 
jäv, Code of conduct, tas fram gemensamt för hela 
fakulteten.  

Dekan Mars 
2022 

 



Tystnadskultur och dåligt bemötande ☐ ☒ ☐ Etablera och förankra en etisk, inkluderande och 
demokratisk värdegrund i hela verksamheten. Detta 
ryms inom det fakultetsgemensamma temat kring 
”Medarbetarskap” som kommer att pågå 2021-22  
Formulera och förankra policys för motverkande av 
jäv, Code of conduct, tas fram gemensamt för hela 
fakulteten. 
Individuell kompetensutveckling av chefer med 
särskilt focus på detta område. 

Prefekt och 
dekan samt 
ledningsgrupp
en 

Dec 
2022 

 

Excluderande möteskultur ☒ ☐ ☐ Utarbeta gemensamt policydokument typ ”Att leda, 
organisera och delta i möten” samt presentera och 
förankra detta vid gemensamt personalmöte 

Utbildnings-
kanslierna 
gemensamt 

Dec 
2021 

 

Otydlighet vad gäller roller och ansvar 
för utbildningskanslierna och 
gemensamma enheter  
 

☒ ☐ ☐ Varje enhet/utbildningskansli uppdaterar sina rutiner 
för respektive arbetsuppgifter samt kommunicerar 
dessa på lämpligt vis, ex interna sidor. 
  

Utbildnings-
chefer, 
administrativ 
chef 

Dec 
2021 

 

Otydligheter när det gäller kursansvar ☒ ☐ ☐ Ange kursansvarig för varje kurs i plan mhm (?) 
Upprätta dokument med ”checklista” för 
kursansvariga  
Uppföljning vid lärares medarbetarsamtal 
 

Utbildnings-
kanslierna 

Sept 
2021 

 

Otydligheter gällande 
ansvarsfördelning för forskning, MuKy 

☒ ☐ ☐ Ta upp ärendet i Forskarutbildningsnämnden (FUN) 
och därefter initiera en genomlysning med lärare och 
doktorander på konstnärliga forskarutbildningen. 

Prefekt och 
ställföreträdan
de prefekt 

Pågåen
de, Dec 
2021 

 

Otydlighet gällande 
rekrytering och befordringsärenden 

☒ ☐ ☐ Se över rutiner och styrdokument för att tydliggöra 
rekryteringsprocesser och befordringsärenden. 
 

Prodekan och 
HR-personal 

Mars 
2022 

 

Otydlighet vad gäller lokalbokning ☒ ☐ ☐ Upprätta nytt policydokument för lokalbokning samt 
kommunicera detta till all personal  
 

Pågående. 
Administrativ 
chef 

Septem
ber 
2021 

 

Arbetssituation för prefekt och dekan ☒ ☐ ☐ Stöd av vicerektor, extern konsulthjälp vid svåra 
personalärenden, stöd av sektion HR 

Vicerektor Pågåen
de 

 

Studenter upplever brist på respekt 
och otrygghet vid lektioner 

☒ ☒ ☐ Långsiktigt arbete med gemensam värdegrund. 
Detta ryms inom det fakultetsgemensamma temat 
kring ”Medarbetarskap” som kommer att pågå 2021-
22 
Uppföljning vid individuella medarbetarsamtal 

Prefekt och 
ledningsgrupp 

Sept 
2021 

 

Studenters ärenden tas inte om hand 
eller hamnar mellan stolar 

☐ ☒ ☐ Varje utbildningskansli informerar studenterna om  
vem de ska vända sig till vid känsliga ärenden samt 
tydliggör rutiner för uppföljning. 

Utbildnings-
kanslierna 

Sept 
2021 
 

 



Oklara informationskanaler/ brist på 
information för studenter 

☒ ☐ ☐ Formulera och förankra policy kring 
informationskanaler och utvärderingar 
Regelbundna möten mellan studentkår och prefekt 
Studenter representerade i ledningsgruppen 

Prefekt och 
ledningsgrupp 

Pågåen
de, 
sept 
2021 

 

Hög arbetsbelastning hos studenter 
med många parallella kurser 

☒ ☐ ☐ Kontinuerlig översyn av utbildningsstrukturer och 
kursplaner. 

Respektive 
utbildningskan
sli 

Pågåen
de, 
klart 
sept 
2022 

 

Låg risk 
Low risk 

Risk som kan ge obetydlig eller snabbt övergående ohälsa/skada på person, organisation, miljö eller fastighet.  
Risk that can cause insignificant or rapid transient illness/damage to person, organization, environment or property. 

Medel risk 
Medium risk 

Risk som kan ge betydande ohälsa/skada (behandling motsv. första hjälpen) på person, organisation, miljö eller fastighet. Alternativt acceptabel risk som förekommer ofta. 
Risk that can cause significant illness/injury (first aid treatment) to a person, organization, environment or property. Alternatively, an acceptable risk that occurs frequently. 

Allvarlig risk 
High risk 

Risk som kan ge allvarlig och/eller bestående ohälsa/skada på person (sjukfrånvaro/bestående men), organisation, miljö eller fastighet alternativt betydande risk som förekommer ofta.  
Risk that can cause serious and/or permanent illness/ injury to a person (sick leave/permanent injury), organization, environment or property or alternatively significant risk that occurs frequently. 

 

           

Signatur – ansvarig chef     Signatur - skyddsombud 



 
 
Forskaravdelningen Musikpedagogik inriktning praktiknära skolforskning 
Anna Houmann och Eva Sæther 
2020-12-18 
 
Forskningsstrategi för att stärka utvecklingen av lärarutbildningen samt öka 
förutsättningar för en nära samverkan mellan forskning, utbildning och skola 
genom praktiknära skolforskning vid Musikhögskolan i Malmö 
 
 

Inledning 
Karlstad universitet, Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet har 
tillsammans fått i uppdrag av regeringen att under perioden 2017-2021 bedriva en 
försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning (PF) för att bidra till en stärkt vetenskaplig 
grund i lärar- och förskollärarutbildningarna samt i skolväsendet (U2015/03573/UH, 
U2017/01129/UH). Den riksomspännande försöksverksamheten går under namnet ULF dvs 
Utveckling, Lärande och Forskning. Till varje universitet finns ett antal lärosäten kopplade. 
Dessa bildar tillsammans en samverkansnod, vilket gör att det finns totalt fyra noder. I Uppsala-
noden ingår Högskolan Gävle, Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, 
Kungliga Musikhögskolan, Södertörns högskola, Linnéuniversitetet, Malmö universitet och 
Lunds universitet. 
 
Uppdraget har som syfte att utveckla och pröva olika modeller för långsiktig samverkan mellan 
universitet, högskolor och huvudmän inom skolväsendet gällande praktiknära skolforskning. 
Enligt skollagen ska utbildningen ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (5§).  

Det betyder att lärare ska basera sin yrkesutövning på forskning och att skolutveckling ska 
genomsyras av ett vetenskapligt förhållningssätt. I ett upplevt glapp mellan teori och praktik 
där forskning inte alltid kan tillämpas finns ett stort behov av att utveckla hållbara 
samverkansmodeller mellan skola och akademi. Det övergripande målet för PF/ULF vid Lunds 
universitet är att skapa en långsiktigt hållbar samverkan mellan universitet, lärarutbildning, 
skolhuvudmän och skolor. Denna samverkan syftar till att höja både relevansen och kvaliteten 
på den praktiknära skolforskningen, bidra till skolan systematiska kvalitetsarbete samt stärka 
läraryrket som professionsyrke. Målsättningen är också att de forskningsrön och den kompetens 
som utvecklas även ska komma lärarutbildningen till godo. Ytterst ska satsningen ha en positiv 
inverkan på elevers sociala och kunskapsmässiga utveckling i skolan. ULF ska alltså leda till 
vidareutveckling av kvalitet i såväl skolans verksamhet som i lärarutbildningarna på lärosätena 
samtidigt som det ger lärarstuderande möjlighet att medverka i processer där ny kunskap bildas 
genom forskning och professionens beprövade erfarenhet. Denna målsättning ska konkretiseras 



i ett antal avtal mellan huvudmän och lärosäten där både kortsiktiga och långsiktiga ambitioner 
för samverkan skrivs fram.  
 
Praktiknära skolforskning är en bestämning som betonar forskningens närhet till de aktiviteter, 
aktörer, situationer och processer som studeras. Sådan forskning kan sägas intressera sig för 
den förhandenvarande situationens karaktär (Lewin, 1954) och inte endast för generella ”lagar” 

rörande det ena eller andra fenomenet. Närheten till det som studeras kan uppnås med hjälp av 
en rad olika forskningsmetoder, så som exempelvis deltagande observation och intervju. Det 
centrala är att metoderna används för att komma nära aktörer och deras aktiviteter och 
situationer etc. Inom praktiknära skolforskning betonas ofta värdet av att de aktörer vars 
aktiviteter studeras också är subjekt i exempelvis planering, genomförande och rapportering av 
forskningen. Samverkansmodellerna ska leda till forskning som är relevant för skolan genom 
att yrkesgrupper inom skolan ska kunna ta initiativ till forskning, inte bara forskare inom 
akademin. Forskningsfrågorna som tas fram skall alltså formuleras tillsammans av forskare och 
skolans yrkesverksamma för att forskningen ska utgå från verksamhetens behov på ett djupare 
plan. 
 

Samverkansnoder och samordningsgrupper inom försöksverksamheten 
ULF har en nationell styrgrupp som består av de fyra styrande universiteten som tillsammans 
bildar en samverkansnod. Arbetet med att konkretisera de modeller för samverkan som har 
diskuterats inom noden pågår där delaktighet, kommunikation och samverkan är centralt. 
Noden arbetar även tillsammans med juristerna för att få fram samverkansavtal som ska tecknas 
med kommuner. Vid Lunds universitet finns en lokal samordningsgrupp som koordinerar och 
ansvarar för genomförandet av verksamheten. Denna består av representanter från universitetet 
samt från de samverkande skolhuvudmännen:  Avtal har tecknats med flertalet huvudmän som 
till exempel Lunds kommun, Åstorps kommun och Ystad kommun. Alla har som intention att 
tillsammans med Lunds universitet etablera forskningsmiljöer och visionen är att 
samverkansmodellerna som prövas sedan ska permanentas och vara grunden för professionellas 
yrkesutövning inom skolan och för lärarutbildningen. 
 
Praktiknära skolforskning vid Musikhögskolan i Malmö 
Musikhögskolan i Malmö är Sveriges största lärarutbildning i musik. I samarbete med våra 
praktikskolor leder vi den musikpedagogiska utvecklingen i Sverige. Vi verkar för en 
integrering av skola, forskning och utbildning. Ständigt med eleven och studentens bästa i fokus 
– både för dagens och morgondagens elever och studenter. Vi har under många år drivit 
forskningsprojekt i syfte att stärka den vetenskapliga grunden i skola och i lärarutbildning. Med 
utgångspunkt i PF/ULF vill vi etablera såväl forskningsprojekt som forskningsmiljöer genom 
långsiktig samverkan där lärare i grund- och gymnasieskola forskar tillsammans med 
akademiska forskare och lärarstudenter i klassrummet. Lärarstudenter ska under sin utbildning 
kunna vistas i forskningsmiljöer både på Musikhögskolan i Malmö och hos huvudmannen. Att 
etablera forskningsmiljöer där lärare, lärarstudenter och forskare regelbundet träffas är en 
grundförutsättning för att stärka den vetenskapliga grunden. 
 



Med strategin vill vi få fler lärare att satsa på att ta ansvar för att leda och utveckla utbildning 
och undervisning, i såväl skola som lärarutbildning med fokus på de skolor som 
ämneslärarutbildningen utbildar för dvs grund- och gymnasieskola. Den strategiska satsningen 
ligger helt i linje med universitetets, fakultetens samt vår egen strategiska plan som säger att 
utbildning och forskning ska stimulera varandra, något som förutsätter att utbildningens 
anknytning till forskning stärks: 
 

• Synergier ska finnas mellan skola, lärarutbildning och forskning. 
• Etablera incitamentsstrukturer, finansiering och resursfördelning som främjar ett samverkande 

MHM där utbildning och forskning stärker varandra. 
• MHMs disputerade lärare ska som regel både forska och undervisa i utbildningarna. 
• MHMs lektorer ska inom sin forskning respektive utvecklingsarbete ingå i ett forskande nätverk 

med stödstruktur. 
 
Pågående forskningsprojekt och aktiviteter 
För att inom ramen för Uppsala-noden pröva aktuella frågor har det getts möjlighet att ansöka 
om forskningsmedel för ett fåtal projekt. Forskare vid Musikhögskolan har sökt medel 
tillsammans med huvudmän, som varit aktivt involverad i arbetet med försöksverksamheten. 
Forskningsprojekten är en del av den pågående samverkan som bedrivs i en jämbördig relation 
där samtliga involverade känner ägandeskap för processen och är beredda att ta till vara 
resultaten. Projekten utgår ifrån att de ska möta kriterier för PF/ULF, som innebär att de: 
 

• strävar mot att skapa gemensamma forskningsmiljöer 
• ska utpröva olika former av kombinationstjänster/delade tjänster 
• ska finna former för lärarstudenternas delaktighet i forskningen 
• forskning ska utgå från professionens frågor 

 
Följande forskningsprojekt pågår för tillfället och har fått medel inom ULF-avtalet: 
 
Forskningsprojektet Den digitala eleven – utmaningar och möjligheter med datorn som 

instrument i musikundervisningen har som mål att generera en vetenskaplig förståelse av vad 
EDI (elektroniskt digitalt instrument) innebär i det aktuella sammanhanget, och ämnar bidra till 
utvecklingen av konkreta undervisningsmodeller grundade i forskning och beprövad erfarenhet 
med relevans för skolväsendet, lärarutbildningen och forskarsamhället. Dessutom avser 
projektet belysa de utmaningar och möjligheter som uppstår när representanter från skolor och 
universitet strävar efter en jämlik samverkan i denna typ av modell för praktiknära och 
praktikutvecklande forskning. Undervisningen och dess utfall undersöks och analyseras genom 
ett antal iterativa cykler. Interventioner i klassrum kombineras med regelbundna möten där 
forskare och lärare i skola och lärarutbildning möts för analys av undervisning, metodiska 
diskussioner samt bearbetning av relevant forskningslitteratur. 
 
Forskningsprojektet Studenter för skolutveckling – utvecklingsprojekt i gymnasieskolan 
prövar modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän och stöttar samtidigt 
skolledare och lärare i att utveckla sin verksamhet, respektive undervisning. Fokus ligger på 



skolans kvalitetsutveckling. I studien skapar studenter i lärarutbildning ett utvecklingsprojekt 
för en skolverksamhet utifrån ett utvärderingsunderlag som presenteras av skolans rektor. 
Forskning och kvalitetsutveckling löper sida vid sida och studenter, lärare, elever och ledning 
deltar i behovsanalysen av skolan. I studien dokumenteras, genom observationer och intervjuer, 
lärarstudenternas analytiska färdigheter i skapandet och presentationen av utvecklingsprojekten 
samt rektorns implementering av projekten i det lokala sammanhanget. I 
utvärderingsunderlaget och i behovsanalysen har ett antal uppslag och områden betonats som 
viktiga att utforska vidare till exempel genus och normer, digitalisering, bedömning och 
betygsättning, kollegialt lärande och inkludering. 
 
Följande forskningsprojekt och aktiviteter, som är finansierade av MHM, pågår för tillfället: 
 
Forskningsprojektet Trepartssamtal i lärarutbildningen – den oheliga treenigheten 
undersöker hur trepartssamtalen ter sig i nuläget och utgör ett första steg mot att kvalitetssäkra 
trepartssamtalen under VFU i lärarutbildningen. Syftet är att identifiera aspekter i samtalet som 
kan utvecklas i syfte att höja kvaliteten på lärarutbildningen och stärka lärares och 
lärarstudenternas professionsutveckling under VFU. I detta syfte ingår bland annat 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av handledning och trepartssamtal. Vidare är avsikten 
att ytterligare stärka samarbetet avseende skolutveckling och forskning i frågor man från 
respektive VFU-skola ser som angeläget att fördjupa kunskap om. Studien består av 15 
observationer av lärarstudenters undervisning med efterföljande trepartssamtal som har 
ljudinspelats. 
 
Examensarbeten i samverkan I innebär i dagsläget att lärare och skolledare formulerar 
problemområden som utgör grunden för ett examensarbete. Det innebär i praktiken att 
skolverksamheter kan beställa examensarbeten genom att erbjuda problemområden genom en 
digital portal. 
 
Etablerandet av forskningsmiljöer 
Det är det nära samspelet mellan forskare, lärarstudenter och lärare som är den största nyttan 
med forskningen. Ett tätt samspel mellan forskare, lärarstudenter och lärare i 
forskningsprocessen ökar chanserna för att forskningsresultaten också kommer till nytta. 
Eftersom det är i mötet som kunskap sprids och forskning med relevans för skola initieras är 
det viktigt att det finns många platser där forskare, lärarstudenter och lärare kan mötas. 
Musikhögskolans uppgift är att samverka med det omgivande samhället för att 
forskningsresultaten ska komma till nytta. Strategin innebär att utveckla undervisningen i såväl 
lärarutbildning som skola och att skapa gemensamma forskningsmiljöer där vi hittar modeller 
för hur frågeställningar processas fram. 
 
Med utgångspunkt i den befintliga forskningsmiljön vill vi hitta system som kan fånga upp 
lärares och skolledares egna frågeställningar som sedan kan bli föremål för forskning eller 
resultera i utvecklingsprojekt. Här vill vi också prova former för att arrangera externa 
forskningsmiljöer, alltså utanför Musikhögskolan. Ett exempel på en sådan form är 
forskningscirklar där både lärare i skola och lärarutbildning kan vara med och läsa och diskutera 



forskningsartiklar. Forskningscirklarna kan göras med utgångspunkt från ett specifikt tema 
bestämt av lärarna på skolan och värdskapet kan rotera runt på olika skolor. 
 
Musikhögskolan har i dagsläget ett rikt utbildningsutbud gällande lärarutbildning och fristående 
kurser. Utöver att erbjuda utbildning behöver vi anordna seminarier, konferenser och 
workshopar där vi organiserar verksamheten mer som en mötesplats, eller snarare ett nätverk, 
för praktiknära forskning för lärare i musik i grund- och gymnasieskola, lärarstudenter och 
forskare. I det sammanhanget ska det skapas en plats på Musikhögskolans hemsida där det finns 
tillgång till forskning, material, verktyg, onlinekurser samt möjligheten att prenumerera på ett 
nyhetsbrev som kontinuerligt informerar lärare, lärarstudenter och forskare. Vidare behöver vi 
öppna upp för möjligheten att erbjuda t ex ”frukostklubbar” online där deltagare möts för att 
utbyta perspektiv, behov och kunskap som avser att inspirera, stötta och motivera praktiknära 
skolforskning. 
 
I dagsläget finns fyra nya doktorander som alla är antagna utifrån forskningsstrategin att stärka 
utvecklingen av lärarutbildningen samt öka förutsättningar för en nära samverkan mellan 
forskning, utbildning och skola genom praktiknära skolforskning vid Musikhögskolan i Malmö. 
 
För att ytterligare kunna understödja etablerandet av forskningsmiljöns ambitioner samt att 
stärka skickliga forskares och lärares möjlighet att bedriva forskning behöver följande 
strategiska steg tas: 

• Två postdoktjänster ska utlysas för att komplettera och utveckla utbildnings- och 
forskningsprofilen praktiknära skolforskning.  Det är av yttersta vikt att vi ger unga 
forskares möjligheter att etableras sig och utveckla självständig forskning. Att erbjuda 
attraktiva karriärvägar inom praktiknära skolforskning är en viktig beståndsdel för en 
konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö. 

• Vi behöver ytterligare stimulera och öka möjligheterna för de lärare som redan befinner 
sig i lärarutbildningen att forska. Ändamålsenlig rekrytering och anställning av nya 
lärare tillsammans med tillräckligt med forsknings- och utvecklingstid, stödresurser och 
infrastruktur skapar en attraktiv miljö och främjar originalitet, risktagande och 
långsiktighet. Här ses etablerandet av en forskarskola, som det förslås i 
forskningspropositionen 2020, som en möjlighet att skapa förutsättningar för att skapa 
en sådan miljö. 

• I samband med lärares utvecklingssamtal ska samtalet inkludera beskrivningar, 
planeringar och uppföljningar av det utvecklingsarbete som lektorer ska bedriva. Dessa 
utvecklingsarbeten ska kopplas till forskningscirklar som anordnas till exempel inom 
ramen för praktiknära skolforskning. Varje utvecklingsarbete kan sedan kopplas till ett 
nätverk bestående av forskare, lärare, lärarstudenter. 

• Forskningscirklar ska etableras, både på Musikhögskolan och externt, där deltagarna 
själva formulerar ett problem eller en möjlighet utifrån de utmaningar som de möter i 
sin vardag. Utgångspunkten är att en pågående dialog mellan forskare och 
yrkesverksamma kan lägga grunden för utveckling av den egna praktiken – hos båda 
parter. 



• Hemsidan för musikpedagogisk forskning behöver utvecklas och nyhetsbrev etableras 
som tillsammans med en tydlig infrastruktur dels ska stötta samverkan mellan skola, 
lärarutbildning och forskning och dels sprida forskningsresultat. Till detta har vi ansökt 
och fått 200 000 kr. 

• Via hemsidan ska intressenter kunna nå våra planerade online-kurser, samtals- och 
seminarieserier samt verktygslåda för praktiknära skolforskning. 

 
Genom en långsiktig strategi och finansiering skapar det utrymme för att utveckla 
Musikhögskolans praktiknära skolforskning. En basfinansiering innebär att forskare och lärare 
inte hela tiden behöver jaga projektmedel och att finansieringen kan fungera som en ”hävstång” 

för att få tillgång till andra externa forskningsmedel, exempelvis från ULF, Vetenskapsrådet 
och Formas. 
 
Planerade och framtida forskningsprojekt och aktiviteter 

• Examensarbeten i samverkan II kan fungera som en ingång i ULF-samverkan för skolor 
som har lite eller ingen erfarenhet av samverkan med forskare. Lärarna kan formulera 
problemområden som utgör grunden för ett examensarbete. Studenten som gör 
examensarbetet får extra tid för handledning och handledaren får också möjlighet att 
möta verksamheten för att diskutera frågeställningar inom valt problemområde. Det nya 
projektet handlar om att skolverksamheterna i samverkan med Musikhögskolan 
utarbetar hållbara rutiner för praktiknära skolforskning där också handledningen av 
examensarbetet skulle kunna ske i samverkan där studenterna kan ha biträdande 
handledare från skolverksamheten, vilket är nytt. Inom ramen för ULF-samverkan ska 
således förutsättningar för en långsiktigt hållbar struktur för samarbetet utvecklas så att 
fler verksamma lärare involveras. Utvecklingen kan innebära att lärare blir mer aktiva i 
hela processen, till exempel genom att fungera som biträdande handledare, opponenter 
och/eller åhörare vid seminarier där studenten lägger fram sitt arbete. Utifrån ett 
kompetensutvecklingsperspektiv ger det skolan möjlighet att beforska angelägna frågor, 
knyta till sig blivande lärare, studenter kan knyta kontakt med blivande kollegor, 
utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet – process och produkt samt 
handledningskompetens för båda parter. 

• Modell för samverkan. Syftet är vidare undersöka samverkan mellan Musikhögskolan 
och VFU-skolor genom att lärare bjuds in till ett möte där vi tillsammans kommer fram 
till uppslag. Frågeställningarna och behoven kommer från lärarna i skolan och 
lektorerna på Musikhögskolan formar, tillsammans med lärarna, dem till 
forskningsfrågor. 

• Mentorskap efter utbildning. Samtliga nyanställda lärare har, enligt skollagen, rätt till 
en introduktionsperiod med mentor för att få en bra start i yrket – och stanna kvar. Trots 
det visar Lärarförbundet undersökningar att många utexaminerade lärare inte får någon 
mentor. I det professionsprogram som just nu tas av regeringen kommer det att ingå en 
mentorsutbildning. I det sammanhanget erbjuder Musikhögskolan i Malmö dels 
mentorsutbildning för yrkesverksamma lärare och dels erbjuda mentorer i form av lärare 



från lärarutbildningen. Här finns rika möjligheter att undersöka möjligheterna för och 
genomförandet av fördjupade professionella samtal genom mentorskap. 

• Handledarutbildning. Musikhögskolan kommer att ge en handledarutbildning för 
verksamma lärare. Kursen är utvecklad i samarbete mellan de inblandade högskolorna 
för att möta behov och efterfrågan av att utbilda VFU-handledare för lärarstudenter vid 
respektive högskola. I kursen kommer lärarna att planera, genomföra och redovisa ett 
praktiknära skolforskningsprojekt. Genom att bli nyfiken på sin egen praktik och genom 
utvecklandet av det didaktiska handlandet blir handledarutbildningen en plattform för 
praktiknära skolforskning. 

• Konferens – praktiknära skolforskning. På uppdrag och med finansiering, ifrån 
styrgruppen för praktiknära skolforskning vid Lunds universitet, kommer 
Musikhögskolan att stå som värd för en konferens dels för att sprida information om 
den praktiknära skolforskning som sker vid Lunds universitet och dels för att samla 
lärare i grund-, gymnasie- och högskola och inventera och diskutera presumtiva 
problemområden, frågeställningar och projekt. 

 
Styrdokument 
Regeringens beslut om försöksverksamheten 
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2017/03/uppdrag-om-forsoksverksamhet-med-
praktiknara-forskning/ 
Regeringens satsning på praktiknära forskning 
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/ny-satsning-pa-skolforskning/ 
Nationell webbsida ULF-avtal  
https://ulfavtal.se 
Avsiktsförklaring mellan de fyra ansvariga universiteten 
https://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/672/c_672706-l_3-
k_20170621avsiktsforklaring_underskriven.pdf  
Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige 
Prop. 2020/21:60 https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/proposition/2020/12/forskning-frihet-framtid--kunskap-och-innovation-for-sverige/  
 
Återrapportering 
Delredovisning 2019 https://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/732/c_732622-
l_3-k_delrapport-2019-uu.pdf  
Delredovisning 2018 https://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/732/c_732622-
l_3-k_delredovisning-2018.pdf  
Delredovisning 2017 https://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/732/c_732622-
l_3-k_delredovisning-2017.pdf 
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Konstnär l iga faku l te ten  
 

Organisation av det systematiska förebyggande arbetet mot 
diskriminering (SFAD) vid Konstnärliga fakulteten  
 
Bakgrund 

Arbetsgivare1 och utbildningsanordnare2 ska enligt 3 kap. diskrimineringslagen 
(2008:567) arbeta med aktiva åtgärder. Diskrimineringslagen klargör att 
arbetsgivare och utbildningsanordnare löpande ska arbeta förebyggande mot 
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning eller ålder. 
 
Det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering med aktiva åtgärder i 
fyra steg (SFAD) innebär att arbetsgivaren och utbildningsanordnaren ska arbeta 
fortlöpande, på motsvarande sätt som i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). 
 
En viktig nyckel är hur arbetet organiseras. Konstnärliga fakultetsstyrelsen 
beslutade 2018-03-12 att fakultetens Lokala skyddskommitté (LSK) fick ett utökat 
uppdrag att omfatta både arbetsmiljöarbetet (SAM) och de aktiva åtgärderna 
(SFAD) enligt diskrimineringslagen dvs utöver det som regleras i lokalt 
kollektivavtal om arbetsmiljösamverkan, och att knyta en arbetsgrupp för SFAD 
till LSK. Arbetsgruppen har bestått av anställda från fakultetens tre institutioner, 
och en studeranderepresentant har beretts plats. Fakultetskansliet har haft i uppdrag 
samordna och dokumentera arbetsgruppens arbete.  
 
Under 2020 har en jämlikhetssatsning i form av ett projekt skett vid fakulteten. 
Syftet har varit att undersöka och analysera arbets- och studiemiljön utifrån ett 
jämlikhetsperspektiv och strukturera det framtida likabehandlingsarbetet. 
Projektledaren, arbetsmiljösamordnare och fakultetens representant i det 
universitetsgemensamma Rådet för jämställdhet och likabehandling har tittat på 
fakultetens organisation av SFAD-arbetet, både på fakultetsgemensam nivå och 
institutionsnivå, och lämnat förslag på framtida organisation (se bilaga). Utifrån 
detta föreslås Fakultetsstyrelsen fatta nedanstående beslut. Förslaget är förankrat 
med institutionsledningarna och med fakultetens Lokala skyddskommitté. 
 
 
 
 

 
1 Med arbetsgivare menas här den chef som i sin roll som arbetsgivare har ansvar för anställda lokalt. 
2 Med utbildningsanordnaren menas här den chef som i sin roll som verksamhetsföreträdare ansvarar för utbildningsverksamheten lokalt. 
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Beslut 

Fakultetsstyrelsen beslutar att  
- Uppdra åt institutionsstyrelserna att inrätta ett organ för SFAD-arbetet vid 

institutionen, där studeranderepresentanter och skyddsorganisationen 
bereds plats. Institutionsstyrelsen ska besluta om antal ledamöter (både 
lärarrepresentanter och T/A personal ska ingå) och utse organets 
ordförande. Prefekt ska ingå i organet, som ledamot eller som ordförande. 
Organet ska sammanträda minst 1 gång per termin. Organet ska benämnas 
Jämlikhetsnämnd/Equality board. 

- Uppdra åt föreståndare för IAC och kanslichef att inrätta ett organ för 
SAFD-arbetet för personal vid IAC och fakultetskansliet. Antal ledamöter 
ska vara tre. Föreståndare för IAC ska ingå i organet, som ledamot eller 
som ordförande. Organet ska sammanträda minst en gång per termin. 
Skyddsombud ska beredas plats. Organet ska benämnas 
Jämlikhetsnämnd/Equality board. 

- Ordförande för institutionernas och kansli/IACs jämlikhetsnämnder ska 
bemanna fakultetens lokala skyddskommitté när SFAD-frågor behandlas 
genom egna punkter på agendan. I de fall ordförande i institutionens 
jämlikhetsnämnd varierar vid varje möte (så är fallet på Teaterhögskolan), 
ska prefekt företräda institutionen när SFAD-frågor behandlas i LSK. 

- Uppdra åt ordförande i fakultetens LSK att tillse att en punkt för SFAD-
frågor finns med på alla möten. 

- Uppdra åt LSK att arbeta fram en tvåårig handlingsplan för SFAD-arbetet, 
som presenteras för fakultetsstyrelsen. 

- SFAD-arbetet årligen ska presenteras för fakultetsstyrelsen.  
Fakultetskansliet uppdras att tillse att detta sker. 
 

 
I och med detta beslut upplöses fakultetens arbetsgrupp för SFAD. 
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1. BAKGRUND 
 
All kommunikation ska ha sin utgångspunkt i den värdegrund och de målsättningar som beskrivs i 
Lunds universitets och Musikhögskolans strategiska plan samt i andra styrande dokument.  
 
 
1.1 Lagar och förordningar 
 
Musikhögskolan i Malmö är en del av Lunds universitet som är en statlig myndighet. Därför 
underordnas denna kommunikationsplan flera lagar och förordningar som har bäring på 
kommunikation: 

• Regeringsformen (RF) och Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar allas rätt till åsiktsfrihet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet. 

• Förvaltningslagen anger högskolornas och universitetens skyldighet att samverka med det 
omgivande samhället och informera om sin verksamhet. 

• Högskoleförordningen reglerar rätten till utbildningsinformation. 
• All extern och intern kommunikation på Musikhögskolan i Malmö ska även inordnas under 

andra lagar och förordningar såsom; 
- Upphovsrättslagstiftningen 
- Jämställdhetslagen 
- Lagen om likabehandling av studenter i högskolan 
- Lagen om medbestämmande 
- Dataskyddsförordningen (GDPR). 

 
 
1.2 Värdegrund och vision 
 
1.2.1 Musikhögskolans värdegrund 
 
Musikhögskolan står bakom de grundläggande värderingar som europeiska universitet enats kring. 
Det handlar om att stå fria från påtryckningar, fösvara utbildningens och forskningens frihet, 
integritet och kvalitet. Musikhögskolan i Malmö ska värna demokrati, fri åsiktsbildning, respekt för 
allas lika värde, demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och 
mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet,	liksom saklighet, 
opartiskhet, nyfikenhet, kreativitet och engagemang. Trakasserier ska motverkas och nolltolerans 
mot all form av diskriminering gäller. 
 
 
1.2.2 Lunds universitets vision 
 
Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. 
 
 
1.2.3 Musikhögskolans vision enligt strategisk plan 2017–2021 
 
Musikhögskolan i Malmö är en öppen och dynamisk arbetsplats där den inkluderande miljön 
välkomnar musikalisk och kulturell mångfald. Verksamheten vilar på demokratisk grund och 
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bygger på delaktighet och respekt för människors olikheter och lika värde. Genom intersektionell 
medvetenhet genomsyras arbetsmiljön av tolerans och utrymme för olika perspektiv. Studenter och 
medarbetare tar stort eget ansvar i en lärandemiljö som präglas av höga ambitioner med förmåga att 
omsätta reflektion till handling.  
 
Bra stöd, tydliga krav och en tydlig organisation skapar förutsättningar för god studie- och 
arbetsmiljö och för studenternas och personalens möjligheter att leva upp till sin fulla potential. 
Ämneskunskaper, konstnärligt utövande, hantverksskicklighet och pedagogisk öppenhet är de 
bärande fundamenten för hög utbildningskvalitet.  
 
Verksamheten präglas av ett starkt internationellt engagemang. Genom en levande dialog med 
omvärlden stärks internationella samarbeten i nätverk, projekt och vid utbyten. Musikhögskolan 
arbetar för att utveckla musikens roll i samhället genom samverkan och genom att vara en 
inflytelserik röst i musik- och kulturlivet, samhällsdebatten och vetenskapssamhället. 
Musikhögskolan har en tydligt profilerad verksamhet som förhåller sig till ett föränderligt och 
mångfacetterat samhälle. I aktiv dialog med samtiden utbildas skickliga, modiga och 
ansvarstagande musiker, musiklärare och forskare som tillsammans formar framtidens musikliv. 
 
 
2. SYFTE OCH MÅL 
 
 
2.1 Syfte med kommunikationsplanen 

 
Musikhögskolan i Malmö (MHM) vill med denna kommunikationsplan ge en guide till hur arbetet 
med såväl den externa som den interna kommunikationen ska bedrivas. Kommunikationsplanen 
ska dels förstärka MHM:s 6 strategiska fokusområden, dels ange vilka budskap som ska lyftas fram 
för att förstärka MHM:s varumärke. Det har av studentkåren och i utbildningsutvärderingar 
framförts som ett arbetsmiljöproblem att alltför många kommunikationskanaler används i den 
interna kommunikationen. Planen ska ange vilka interna informationskanaler som ska användas. 
Kommunikationsplanen kommer följas upp och utvärderas löpande. 
 
2.2 Mål för extern och intern kommunikation 

 
Nedanstående mål kommer från MHM:s Strategiska plan 2017–2021 men är här omskrivna som 
målsättningar för Musikhögskolans kommunikation: 

1. MHM ska öka sin synlighet såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. 
2. MHM ska samordna insatser för rekrytering av studenter och personal. 
3. MHM ska få större genomslag i sociala medier och på digitala plattformar som 

tillsammans med Musikhögskolans egen webbsida utgör en central del i marknadsföringen. 
4. MHM ska verka för att vara en inflytelserik röst i den offentliga debatten om 

musikutbildning, forskning och kulturfrågor. 
5. MHM ska synliggöra deltagandet i internationella nätverk och internationella samarbeten 

samt förankra det i organisationen. 
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3. MÅLGRUPPER OCH INTRESSENTER 
 
 
3.1 Målgrupper för den externa kommunikationen: 
 

• Presumtiva studenter och doktorander 
• Presumtiva nya medarbetare 
• Donatorer och stipendiegivare 
• Kollegor vid andra musikhögskolor/universitet 
• Den musikintresserade allmänheten 

 
 
3.2 Målgrupper för den interna kommunikationen 
 

• Studerande vid institutionen 
• Medarbetare vid institutionen 
• Den konstnärliga fakulteten (både studenter och medarbetare) 
• Lunds universitet (ledningen samt musikintresserade studenter och medarbetare) 

 
3.3 Intressenter till Musikhögskolan i Malmö 
 

• Studenter och Alumner 
• Medarbetare 
• Fackförbund 
• Lunds universitet 
• Samarbetspartners 
• Malmö Stad 
• Lunds kommun 
• Region Skåne 
• Politiker och andra beslutsfattare 
• Staten 
• Leverantörer 
• Medier 

 
 
 
4. BUDSKAP 
 
Den externa kommunikationen syftar till att marknadsföra MHM. För att få ett så tydligt och klart 
budskap som möjligt, har MHM:s ledningsgrupp valt ut några huvudsakliga budskap. 
 
 
4.1 Viktiga budskap att lyfta fram i vår externa kommunikation 
 

• Lärosäte i framkant med regionala och världsomspännande nätverk  
MHM och konstnärliga fakulteten är en del av det välrenommerade Lunds universitet. 
Vi har högt söktryck till våra utbildningar och forskningsmiljöer som i sin tur har 
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väletablerade kontaktytor till arbetsmarknaden. MHM har en internationellt aktiv 
forskningsmiljö och ett stort antal nationella och internationella samarbetsavtal som ger 
studenter och medarbetare utbytesmöjligheter i hela världen.  

 
• Kvalitet och undervisningstid 

MHM värnar om särarten och kvaliteten i varje utbildningsinriktning samt arbetar 
kontinuerligt med att förnya, förändra och förbättra utbildningarna. MHM lägger stort 
fokus på kvaliteten i undervisningen genom bl.a. hög andel individuell undervisning, 
undervisning i små grupper samt olika undervisningsformer. 

 
• Lärare i världsklass 

MHM:s lärare är aktiva i musik- och kulturlivet nationellt och internationellt och har 
mycket hög kompetens som pedagoger, utövande professionella musiker, tonsättare och 
forskare. 
 

• Studenten och människan i centrum 
MHM har ett inkluderande förhållningsssätt där människors lika värde står i centrum. 
Det är ett resultat av medarbetarnas inställning, en lång tradition och ett återkommande 
arbete i styrelser, nämnder, arbetsgrupper och på lärar-, och personaldagar. Studenter 
och personal kan relativt snabbt få det stöd och den hjälp som efterfrågas och MHM är 
känd för att vara en arbetsplats där studenter och medarbetare trivs mycket bra. MHM 
arbetar hela tiden aktivt med frågor som miljö, jämställdhet, likabehandling och 
mångfald. 

 
• Viktig kulturscen 

MHM ger över 200 konserter per år där musik i olika stilar, genrer och utrryck starkt 
bidrar till regionens musikliv. 
 

• Samverkan med det omgivande samhället 
MHM är unik med att erbjuda mycket praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för 
såväl blivande musiklärare som musiker, kyrkomusiker och tonsättare. Detta sker i 
samarbete med såväl skolor, konsertorganisationer, kyrkor och samfund, som med stora 
kulturinstitutioner i regionen. Masterstudenter i orkesterinstrument har en unik 
möjlighet att göra praktik i regionens professionella symfoniorkestrar och 
masterstudenterna i musikdramatik har praktik på Malmö Opera. Studenterna bygger 
därmed under utbildningen, genom sina erfarenheter från praktik och VFU, upp ett rikt 
nätverk. 
 

• Pedagogik i fokus 
MHM är det enda lärosäte i Sverige där undervisningen i utbildningsvetenskaplig kärna 
är integrerad med VFU och musik. Detta skapar en tät koppling mellan teori och 
praktik.  
 

• Symfoniorkestern 
I MHM:s symfoniorkester ingår ca 80 studenter från musikerutbildningen.  
Orkesterverksamheten är förlagd under 6 projektveckor varje läsår och leds av olika 
internationellt erkända gästdirigenter. Orkesterprojekten mynnar ut i ca 15 konserter 
årligen, både i regionen eller utanför Sverige.  
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• Stort utbud av utbildningsinriktningar 
MHM har ett rikt utbud av utbildningsinriktningar inom såväl västerländsk konstmusik 
som jazz, rock, singer songwriting, genrefri sång, folk- och världmusik, kyrkomusik, 
tonsättar- och kompositionsutbildning, digitalt skapande, kör och rytmik. Ett 
kontinuerligt kvalitetsarbete pågår för att förbättra utbildningarna, synligheten i 
samhället samt skapa fler samarbeten utanför institutionen.  
 

• Rik stipendieverksamhet 
Tack vare generösa donationer från stiftelser, organisationer och privatpersoner, kan 
MHM årligen dela ut och nominera mottagare till stipendier på ca tre miljoner kronor 
till framstående studenter. 

 
• Öresundsregionen 

Med sitt unika läge ligger MHM mitt i en av Europas mest expansiva regioner där över 
fyra miljoner människor bor, arbetar, studerar och forskar inom en timmes 
pendlingsavstånd. Här finns ett enormt utbud av mötesplatser för musik och konst i alla 
dess former, för utställningar, seminarier, för pedagogiska och forskardiskussioner och 
för tvärkonstnärliga och tvärdisciplinära samarbeten.  
 

• Arbetsliv 
De från MHM utexaminerade studenterna har påvisat hög sysselsättningsgrad efter 
avslutad utbildning. 
 

• Studentliv 
På MHM finns en stark lokal studentkårsavdelning som tar tillvara studenternas intressen 
och deltar i olika styrelser, nämnder och arbetsgrupper. Genom studentkåren och Lunds 
universitet erbjuds ett rikt student- och nationsliv. 
 
 

4.2 Den interna kommunikationens syfte och budskap 
 
Den interna kommunikationens syfte är att ge rätt och anpassad information, vid rätt tillfälle och till 
rätt målgrupp utan att tappa transparensen. Se ’Interna kommunikationskanaler’ nedan med 
riktlinjer beträffande användningen av dessa kanaler.  
 
 
4.3 Grafisk profil 
 
Musikhögskolan i Malmö ingår i Lunds universitets grafiska profil som är framtagen för att 
göra det möjligt för verksamhetens olika delar att kommunicera på ett eget och 
målgruppsanpassat sätt utan att göra avkall på målet att ge Lunds universitet en enhetlig grafisk 
profil. Grafisk manual för Lunds universitet beskriver och visar hur LU:s grafiska profil är 
uppbyggd. Den innehåller regler, anvisningar och praktiska tips för hur de grafiska 
byggstenarna skall användas – ett slags ram inom vilken vår grafiska profil skapas. Allt tryckt 
och digitalt material som produceras i Lunds universitets namn ska produceras i enlighet med 
den grafiska manualen. 
 
Musikhögskolan i Malmö kommer utifrån Lunds universitets grafiska manual och bildmanér 
vidareutveckla sin egen bildbank, med foton som speglar det budskap och framförallt den 
känsla institutionen vill förmedla av Musikhögskolan. 
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Ur Lunds universitets grafiska manual: 
 
På ett övergripande plan ska LU:s grafiska profil visuellt kommunicera Lunds universitet som 
60% Klassiskt och 40% Dynamiskt. 
 
Logotyp: Logotypen utgörs av text (i vårt fall Musikhögskolan i Malmö) tillsammans med 
sigillet (lejonet med ett svärd och en bok samt texten Ad utrumque – beredd till bådadera). Det 
finns särkilda regler för hur den får användas. 
 
Typografi: 
För dokument i word och powerpoint som skrivs av medarbetare inom LU är 
typsnitten Times New Roman eller Arial. För omfattande texter såsom avhandlingar och 
vetenskapliga rapporter rekommenderas istället Adobe Garamond Pro.  
 
Informationsenheter och motsvarande inom LU; Typsnitten Adobe Garamond Pro och Frutiger 
LT Std. 
 
Färger: Lunds universitets huvudfärger som är (mörk)blå och brons, förstärker bilden av Lunds 
universitet som klassiskt och dynamiskt. 
Blå: CMYK C100 M85 Y5 K22, PMS 280, RGB R 0 G0 B128. 
Brons: CMYK C9 M57 Y100 K41, PMS 1395, PMS876 (Metallic), RGB R156 G97 B20. 
Komplementfärger i pastell finns – se vidare den grafiska manualen. 
 
Textfärger: Brons, mörkgrått, svart och vitt (negativt) är godkända textfärger. Se mallar för 
specifika applikationer på lu.se/bildbank. 
 
Grafiska element: Dessa bidrar till den visuella mix som ger Lunds universitet ett särskiljande 
uttryck. 
 
 
5. KOMMUNIKATIONSKANALER 
Kommunikationskanaler är de olika vägar genom vilka målgrupperna och intressenterna nås av 
information eller kommunicerar med eller inom MHM. Nedan följer en kort beskrivning av 
användningen av de olika typerna av kommunikationskanaler.  
 
 
5.1 Externa kommunikationskanaler 
 
Musikhögskolans hemsidor (mhm.lu.se och korcentrumsyd.lu.se) ska: 

• hålla hög kvalitet både till form och språk,  
• hålla hög kvalitet innehållsmässigt (bedömning sker av lärare eller sidansvariga) 
• vara snygga och informativa med en stark känsla av kvalitet, 
• informera om nyheter och ge allmän information samt annonsera evenemang, 

seminarier, konserter m.m., 
• i första hand administreras av Informationsenheten, Utbildningskanslierna och 

Körcenrum Syd. 
 
Kalendariet på Musikhögskolans externwebb (mhm.lu.se) ska: 

• innehålla händelser (konserter, seminarier, föreläsningar, forskningsevent etc.) som är 
aktuella och planerade, 
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• kunna följas som RSS-flöde, 
• administreras av Informationsenheten. 

 
Mail ska: 

• användas för extern kommunikation, 
• i första hand användas vid riktade inbjudningar (med en snygg mall som ersätter fysiska 

utskick), 
• vara så kortfattat som möjligt, 
• ha en relevant och sökbar rubrik, 
• skickas mellan kl. 07-19 på vardagar. 

 
Nyhetsbrev (MHM och Körcentrum Syd) ska: 

• spegla de nyheter, den allmänna information och annonsering av evenemang som läggs 
upp på hemsidan, 

• skickas ut genom mailserver, 
• i första hand administreras av Informationsenheten respektive Körcentrum Syd. 

 
Musikhögskolans YouTube-kanal ska: 

• i första hand visa musikhändelser, konserter, föreläsningar och andra verksamheter men 
även visa informativa filmer om våra utbildningar, 

• prioritera kvalitet före snabbt flöde då filmerna ska kunna ligga kvar en längre tid, 
• ha filmer med hög kvalitet vad gäller innehåll och filmteknik, 
• administreras av Informationsenheten i dialog med utbildningsledningen och de 

ämnesansvariga inom forskarutbildningen,  
• vara länkad från mhm.lu.se. 

 
Musikhögskolans Facebook-sida ska: 

• spegla MHM:s verksamhet, 
• sprida information om lediga anställningar på MHM, 
• ha ett flöde som produceras av lärare och övrig personal (redaktörer) som arbetar med 

utbildning/forskning/konsertverksamhet. Informationsenheten fungerar som stöd och håller 
internutbildningar. 

• prioritera ett stort flöde, 
• tillåtas ha lägre ambition vad gäller filmkvalitet (t ex mobilfilmer) men samtidigt prioritera 

innehållsmässig kvalitet, 
• Informationsenheten ansvarar för och den ska vara länkad från mhm.lu.se. 

 
Musikhögskolans Instagram-konto ska: 

• spegla studentlivet på MHM, 
• prioritera snabbt flöde, gärna med humor men där MHM sätter upp riktlinjer för att inte gå 

över gränser, 
• skifta mellan olika studentgrupper som representerar olika utbildnings- och 

forskarutbildningsinriktningar, 
• administreras av studenterna och vara länkad från mhm.lu.se. 

 
Musikhögskolans övriga informationsmaterial ska: 

• i första hand finnas i digital form, 
• hålla hög kvalitet både till form och innehåll, 
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• bestå av tryckt material där det är relevant, t.ex. utbildningskataloger och 
informationsbroschyrer om Musikhögskolan på svenska och engelska, 

• även bestå av pressutskick och annonser, 
• administreras av Informationsenheten. 

 
Informationsenheten kommer välja de externa kommunikationskanalerna med omsorg och med 
hänsyn tagen till de målgrupper MHM främst vill nå. 
 
 
5.2 Interna kommunikationskanaler 
 
5.2.1  Interna kommunikationskanaler – Fysiska mötesplatser 
 
På MHM sker organiserade fysiska möten i bl.a.: 

- Institutionsstyrelsen med representanter från lärare, övrig personal och studenter 
- Utbildningsnämnder och FUN (forskarutbildningsnämnd) 
- Körcentrum Syd 
- Ledningsgruppen 
- Nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM) 
- Miljönämnden 
- Biblioteksnämnden 
- Nämnder och arbetslag 
- Lärarkollegium 
- Enhetsledargruppen 
- Studentkår 
- Kanslierna 
- Arbetsgrupper/-enheterna 
- m.fl. 

 
Dessutom sker organiserade fysiska möten mellan: 

- Studentgrupper och personal från kanslierna (bl.a. informations- och 
utvärderingsmöten) 

- Studentkår och ledning (rektorsmöten) 
- Kanslierna (ML och MU/KY) 
- Personalen (personaldagar, torsdagsfikorna) 
- Lärare (lärardagar) 
- TA-personal (TA-dagar) 

 
 
5.2.2  Interna kommunikationskanaler – Digitala verktyg 
På förekommen anledning ska ur arbetsmiljösynpunkt, nedanstående kanaler för den interna 
kommunikationen användas. Se även riktlinjer på LU:s hemsida (t.ex. riktlinjer för 
kriskommunikation). 
 
Mail ska: 

• användas för intern kommunikation (mellan lärare och övrig personal), 
• ha en relevant och sökbar rubrik, 
• vara så kortfattat som möjligt, 
• endast skickas till berörd(a), 
• skickas mellan kl.07-19 vardagar, 
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• i övrigt följa de regler som finns i den ’Policy för e-brev’ som finns på intranätet. 
https://www.mhm.lu.se/internt/sites/mhm.lu.se.internt/files/mhm_epostpolicy_2019.pdf 

 
Vi ska se över maillistorna med syfte att uppnå önskemålet att ha maillistor till följande olika 
kategorier; TA-medarbetare, anställda lärare, intermittent anställda lärare, programstudenter 
samt studenter på fristående kurser. Kravet är att de uppdateras per automatik och inte behöver 
manuell handpåläggning. 

 
Lunds universitets informationsdelningsverktyg, LU Box, ska: 

• användas för delning av dokument och information, 
• i kombination med mail utgöra den huvudsakliga kommunikationskanalen mellan TA-

medarbetare, 
• vara den huvudsakliga kanalen för delning av dokument och information mellan 

medarbetare vid MHM, 
• användas vid delning av dokument med andra anställda vid Lunds universitet, 
• administreras av den som startar upp en ny mapp eller ett dokument. 

 
Var och en kan logga in till sitt LU Box-konto med sin LUCAT-identitet och alla kan bjudas in 
till en mapp. 
 
Riktlinjer för administratören av en LU Box mapp: 
Administratören ansvarar för att mappstrukturen är överskådlig och ska tillse att mappen som 
startats normalt har följande tre/fyra nivåer; 
(Tumregel: För var och en av nedanstående nivåer ska antalet mappar helst inte överstiga det 
som kan ses på skärmen utan att man behöver scrolla.) 
Nivå 1 – Huvudmappar (ca 1-5 stycken). 
Nivå 2 – Undermappar (ca 1-10 stycken). 
Nivå 3/4 – Ev ytterligare undermapp samt dokument i undermapparna. 
 
Canvas 
Lunds universitet har beslutat att den lärplattform som ska användas är Canvas. På MHM gäller 
följande: 

• Canvas ska fr o m ht -21 utgöra den huvudsakliga komunikationskanalen mellan lärare 
och studenter, 

• skulle Canvas i något utbildningssammanhang inte vara en lämplig kanal ska främst LU 
Box i kombination med mail användas, 

• lärare som behöver komma igång med Canvas erbjuds utbildning. Kontakta i så fall ditt 
utbildningskansli,  

• Facebook ska ej användas som lärplattform eller kommunikationskanal mellan lärare 
och studenter. 

 
Musikhögskolan har också startat upp två ytor för kommunikation mellan utbildningskanslierna 
och lärare. 

• En yta för kommunikation mellan de lärare som till ML (musiklärare) och deras 
utbildningskansli. 

• En yta för kommunikation mellan de lärare som tillhör MuKy (musiker-/kyrkomusiker) 
och deras utbildningskansli. 

 
Gemensamma enheter kommer starta upp en Teams-grupp som kan användas för sådan 
kommunikation till alla TA-medarbetare som är av mer informativ karaktär, inte är brådskande 
och inte behöver skickas som mail. 
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Google Suite 

• För lärare på musiklärarutbildningar kan Google Suite användas i undervisningssyfte då 
ML-studenter framöver kommer vara verksamma på grundskolor och gymnasier där 
denna programvara används. 

 
Musikhögskolans intranät (mhm.lu.se/internt, medarbetarwebben.lu.se) ska: 

• hålla hög kvalitet både till utseende och innehåll, 
• ge viktig information till studenter och medarbetare, 
• ha tydliga länkar till sidor som används mycket såsom; Lokalbokning, helpdesk och 

Lunds universitets medarbetarwebb, 
• administreras av Informationsenheten. MHM:s TA-medarbetare bidrar till innehåll och 

kontroll av texterna genom att ha utsedda redaktörer för vissa sidor. 
 
Musikögskolans ledningsinfo till medarbetare ska: 

• bestå av innehåll/information som respektive chef ansvarar för att lägga in, före slutlig 
redigering av prefektgruppen, 

• vara en kanal för relevant information till alla medarbetare inom Musikhögskolan, 
• hållas så kortfattat som möjligt och gärna hänvisa till var medarbetare kan läsa mer, 
• administreras av Informationsenheten. 

 
Office 365 
Erbjuds all aktiv personal och alla aktiva studenter inom LU. 
Ger tillgång till Microsoft Office, Microsoft OneDrive (dokumentlagring), Microsoft Skype for 
Business (tidigare Lync), Teams (grupparbetsverktyg) samt Yammer (se nedan). 
 
Teams ska: 

• användas av medarbetare som en chatfunktion för kommunikation kring ett specifikt 
ämne eller till en samlad målgrupp där man vill kunna kommentera och följa 
kommunikationstråden i ett flöde oavsett vem som gjort inlägget, 

• administreras av den som vill starta en chatfunktion. IT-enheten lägger in alla 
Musikhögskolans medarbetare i en grupp i Teams. 
 

Är det viktigt att snabbt nå ut till alla medarbetare ska istället mail användas. Studenterna 
har konto student.lu.se och medarbetare mhm.lu.se 
 

Zoom ska: 
• användas av medarbetare och studenter som en digital mötesplattform. 
• administreras av den som vill starta ett möte.  

 
Kalender och Outlook 
Alla anställda inom teknik eller administration (TA-personal) på MHM ska dela sin kalender 
(behörighetsnivå går att ställa in) så att möten lättare kan bokas i Outlook. 
 
 
6. UPPFÖLJNING OCH ANALYSVERKTYG 
 
6.1 Uppföljning 
 

• Studentrekryteringen mäts genom statistik på antalet sökande till de olika 
utbildningsinriktningarna samt hur många av de sökande som erbjudits en studieplats och 



	
	
	 13	
	

sedan påbörjat sin utbildning. Denna undersökning genomförs vartannat år av 
Utbildningskanslierna. 

• Evenemangsinformation mäts genom en uppskattning av antalet besökare på de olika 
evenemangen. Denna statistik kommer efter pandemin genomföras årligen under en period 
om fem år av Informationsenheten. Det sker vid 6 tillfällen under året (ett 
symfoniorkesterprojekt, en kyrkomusikerkonsert, en rockkonsert, en konsert under Utspel 
och ett arrangemang av Körcentrum Syd).  

• Internkommunikationen mäts genom att ställa specifika frågor kring den interna 
kommunikationen i den årliga enkäten kring psykosocial arbetsmiljö (s k psykosocial 
skyddsrond).  

• Kommunikation och samverkan med resten av samhället mäts regelbundet av 
Informationsenheten genom antalet publicerade artiklar om/med/av MHM och genom 
antalet externa samarbetspartners. 
 

6.2 Analysverktyg 
 

• Webbpubliceringsverktyget Drupal läses av gällande besöksfrekvensen på våra 
webbplatser mhm.lu.se, mhm.lu.se/en, mhm.lu.se/internt samt korcentrumsyd.se 

• Google Analytics kommer också användas för att ta fram statistik. 
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6. 1. BAKGRUND 
 
All kommunikation ska ha sin utgångspunkt i den värdegrund och de målsättningar som beskrivs i 
Lunds universitets och Musikhögskolans strategiska plan samt i andra styrande dokument.  
 
 
6.1 1.1 Lagar och förordningar 
 
Musikhögskolan i Malmö är en del av Lunds universitet som är en statlig myndighet. Därför 
underordnas denna kommunikationsplan flera lagar och förordningar som har bäring på 
kommunikation: 

• Regeringsformen (RF) och Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar allas rätt till åsiktsfrihet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet. 

• Förvaltningslagen anger högskolornas och universitetens skyldighet att samverka med det 
omgivande samhället och informera om sin verksamhet. 

• Högskoleförordningen reglerar rätten till utbildningsinformation. 
• All extern och intern kommunikation på Musikhögskolan i Malmö ska även inordnas under 

andra lagar och förordningar såsom; 
- Upphovsrättslagstiftningen 
- Jämställdhetslagen 
- Lagen om likabehandling av studenter i högskolan 
- Lagen om medbestämmande 
- Dataskyddsförordningen (GDPR). 

 
 
1.2 Värdegrund och vision 
 
1.2.1 Musikhögskolans värdegrund 
 
Musikhögskolan står bakom de grundläggande värderingar som europeiska universitet enats kring. 
Det handlar om att stå fria från påtryckningar, fösvara utbildningens och forskningens frihet, 
integritet och kvalitet. Musikhögskolan i Malmö ska värna demokrati, fri åsiktsbildning, respekt för 
allas lika värde, demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och 
mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet,	liksom saklighet, 
opartiskhet, nyfikenhet, kreativitet och engagemang. Trakasserier ska motverkas och nolltolerans 
mot all form av diskriminering gäller. 
 
 
1.2.2 Lunds universitets vision 
 
Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. 
 
 
1.2.3 Musikhögskolans vision enligt strategisk plan 2017-2021 
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Musikhögskolan i Malmö är en öppen och dynamisk arbetsplats där den inkluderande miljön 
välkomnar musikalisk och kulturell mångfald. Verksamheten vilar på demokratisk grund och 
bygger på delaktighet och respekt för människors olikheter och lika värde. Genom intersektionell 
medvetenhet genomsyras arbetsmiljön av tolerans och utrymme för olika perspektiv. Studenter och 
medarbetare tar stort eget ansvar i en lärandemiljö som präglas av höga ambitioner med förmåga att 
omsätta reflektion till handling.  
 
Bra stöd, tydliga krav och en tydlig organisation skapar förutsättningar för god studie- och 
arbetsmiljö och för studenternas och personalens möjligheter att leva upp till sin fulla potential. 
Ämneskunskaper, konstnärligt utövande, hantverksskicklighet och pedagogisk öppenhet är de 
bärande fundamenten för hög utbildningskvalitet.  
 
Verksamheten präglas av ett starkt internationellt engagemang. Genom en levande dialog med 
omvärlden stärks internationella samarbeten i nätverk, projekt och vid utbyten. Musikhögskolan 
arbetar för att utveckla musikens roll i samhället genom samverkan och genom att vara en 
inflytelserik röst i musik- och kulturlivet, samhällsdebatten och vetenskapssamhället. 
Musikhögskolan har en tydligt profilerad verksamhet som förhåller sig till ett föränderligt och 
mångfacetterat samhälle. I aktiv dialog med samtiden utbildas skickliga, modiga och 
ansvarstagande musiker, musiklärare och forskare som tillsammans formar framtidens musikliv. 
 
 
1. 2. SYFTE OCH MÅL 
 
 
1.1 2.1 Syfte med kommunikationsplanen 

 
Musikhögskolan i Malmö (MHM) vill med denna kommunikationsplan ge en guide till hur arbetet 
med såväl den externa som den interna kommunikationen ska bedrivas. Kommunikationsplanen 
ska dels förstärka MHM:s 6 strategiska fokusområden, dels ange vilka budskap som ska lyftas fram 
för att förstärka MHM:s varumärke. Det har av studentkåren och i utbildningsutvärderingar 
framförts som ett arbetsmiljöproblem att alltför många kommunikationskanaler används i den 
interna kommunikationen. Planen ska ange vilka interna informationskanaler som ska användas. 
Kommunikationsplanen kommer följas upp och utvärderas löpande. 
 
1.2 2.2 Mål för extern och intern kommunikation 

 
Nedanstående mål kommer från MHM:s Strategiska plan 2017–2021 men är här omskrivna som 
målsättningar för Musikhögskolans kommunikation: 

1. MHM ska öka sin synlighet såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. 
2. MHM ska samordna insatser för rekrytering av studenter och personal. 
3. MHM ska få större genomslag i sociala medier och på digitala plattformar som 

tillsammans med Musikhögskolans egen webbsida utgör en central del i marknadsföringen. 
4. MHM ska verka för att vara en inflytelserik röst i den offentliga debatten om 

musikutbildning, forskning och kulturfrågor. 
5. MHM ska synliggöra deltagandet i internationella nätverk och internationella samarbeten 

samt förankra det i organisationen. 
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2. 3. MÅLGRUPPER OCH INTRESSENTER 
 
 
2.1 3.1 Målgrupper för den externa kommunikationen: 
 

• Presumtiva studenter och doktorander 
• Presumtiva nya medarbetare 
• Donatorer och stipendiegivare 
• Kollegor vid andra musikhögskolor/universitet 
• Den musikintresserade allmänheten 

 
 
3.2 Målgrupper för den interna kommunikationen 
 

• Studerande vid institutionen 
• Medarbetare vid institutionen 
• Den konstnärliga fakulteten (både studenter och medarbetare) 
• Lunds universitet (ledningen samt musikintresserade studenter och medarbetare) 

 
3.3 Intressenter till Musikhögskolan i Malmö 
 

• Studenter och Alumner 
• Medarbetare 
• Fackförbund 
• Lunds universitet 
• Samarbetspartners 
• Malmö Stad 
• Lunds kommun 
• Region Skåne 
• Politiker och andra beslutsfattare 
• Staten 
• Leverantörer 
• Medier 

 
 
 
3. 4. BUDSKAP 
 
Den externa kommunikationen syftar till att marknadsföra MHM. För att få ett så tydligt och klart 
budskap som möjligt, har MHM:s ledningsgrupp valt ut några huvudsakliga budskap. 
 
 
4.1 Viktiga budskap att lyfta fram i vår externa kommunikation 
 

• Lärosäte i framkant med regionala och världsomspännande nätverk  



	
	
	 6	
	

MHM och konstnärliga fakulteten är en del av det välrenommerade Lunds universitet. 
Vi har högt söktryck till våra utbildningar och forskningsmiljöer som i sin tur har 
väletablerade kontaktytor till arbetsmarknaden. MHM har en internationellt aktiv 
forskningsmiljö och ett stort antal nationella och internationella samarbetsavtal som ger 
studenter och medarbetare utbytesmöjligheter i hela världen.  

 
• Kvalitet och undervisningstid 

MHM värnar om särarten och kvaliteten i varje utbildningsinriktning samt arbetar 
kontinuerligt med att förnya, förändra och förbättra utbildningarna. MHM lägger stort 
fokus på kvaliteten i undervisningen genom bl.a. hög andel individuell undervisning, 
undervisning i små grupper samt olika undervisningsformer. 

 
• Lärare i världsklass 

MHM:s lärare är aktiva i musik- och kulturlivet nationellt och internationellt och har 
mycket hög kompetens som pedagoger, utövande professionella musiker, tonsättare och 
forskare. 
 

• Studenten och människan i centrum 
MHM har ett inkluderande förhållningsssätt där människors lika värde står i centrum. 
Det är ett resultat av medarbetarnas inställning, en lång tradition och ett återkommande 
arbete i styrelser, nämnder, arbetsgrupper och på lärar-, och personaldagar. Studenter 
och personal kan relativt snabbt få det stöd och den hjälp som efterfrågas och MHM är 
känd för att vara en arbetsplats där studenter och medarbetare trivs mycket bra. MHM 
arbetar hela tiden aktivt med frågor som miljö, jämställdhet, likabehandling och 
mångfald. 

 
• Viktig kulturscen 

MHM ger över 200 konserter per år där musik i olika stilar, genrer och utrryck starkt 
bidrar till regionens musikliv. 
 

• Samverkan med det omgivande samhället 
MHM är unik med att erbjuda mycket praktik/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för 
såväl blivande musiklärare som musiker, kyrkomusiker och tonsättare. Detta sker i 
samarbete med såväl skolor, konsertorganisationer, kyrkor och samfund, som med stora 
kulturinstitutioner i regionen. Masterstudenter i orkesterinstrument har en unik 
möjlighet att göra praktik i regionens professionella symfoniorkestrar och 
masterstudenterna i musikdramatik har praktik på Malmö Opera. Studenterna bygger 
därmed under utbildningen, genom sina erfarenheter från praktik och VFU, upp ett rikt 
nätverk. 

 
• Pedagogik i fokus 

MHM är det enda lärosäte i Sverige där undervisningen i utbildningsvetenskaplig kärna 
är integrerad med VFU och musik. Detta skapar en tät koppling mellan teori och 
praktik.  
 

• Symfoniorkestern 
I MHM:s symfoniorkester ingår ca 80 studenter från musikerutbildningen.  
Orkesterverksamheten är förlagd under 6 projektveckor varje läsår och leds av olika 
internationellt erkända gästdirigenter. Orkesterprojekten mynnar ut i ca 15 konserter 
årligen, både i regionen eller utanför Sverige.  
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• Stort utbud av utbildningsinriktningar 

MHM har ett rikt utbud av utbildningsinriktningar inom såväl västerländsk konstmusik 
som jazz, rock, singer songwriting, genrefri sång, folk- och världmusik, kyrkomusik, 
tonsättar- och kompositionsutbildning, digitalt skapande, kör och rytmik. Ett 
kontinuerligt kvalitetsarbete pågår för att förbättra utbildningarna, synligheten i 
samhället samt skapa fler samarbeten utanför institutionen.  
 

• Rik stipendieverksamhet 
Tack vare generösa donationer från stiftelser, organisationer och privatpersoner, kan 
MHM årligen dela ut och nominera mottagare till stipendier på ca tre miljoner kronor 
till framstående studenter. 

 
• Öresundsregionen 

Med sitt unika läge ligger MHM mitt i en av Europas mest expansiva regioner där över 
fyra miljoner människor bor, arbetar, studerar och forskar inom en timmes 
pendlingsavstånd. Här finns ett enormt utbud av mötesplatser för musik och konst i alla 
dess former, för utställningar, seminarier, för pedagogiska och forskardiskussioner och 
för tvärkonstnärliga och tvärdisciplinära samarbeten.  
 

• Arbetsliv 
De från MHM utexaminerade studenterna har påvisat hög sysselsättningsgrad efter 
avslutad utbildning. 
 

• Studentliv 
På MHM finns en stark lokal studentkårsavdelning som tar tillvara studenternas 
intressen och deltar i olika styrelser, nämnder och arbetsgrupper. Genom studentkåren 
och Lunds universitet erbjuds ett rikt student- och nationsliv. 
 
 

4.2 Den interna kommunikationens syfte och budskap 
 
Den interna kommunikationens syfte är att ge rätt och anpassad information, vid rätt tillfälle och till 
rätt målgrupp utan att tappa transparensen. Se ’Interna kommunikationskanaler’ nedan med 
riktlinjer beträffande användningen av dessa kanaler.  
 
 
4.3 Grafisk profil 
 
Musikhögskolan i Malmö ingår i Lunds universitets grafiska profil som är framtagen för att 
göra det möjligt för verksamhetens olika delar att kommunicera på ett eget och 
målgruppsanpassat sätt utan att göra avkall på målet att ge Lunds universitet en enhetlig grafisk 
profil. Grafisk manual för Lunds universitet beskriver och visar hur LU:s grafiska profil är 
uppbyggd. Den innehåller regler, anvisningar och praktiska tips för hur de grafiska 
byggstenarna skall användas – ett slags ram inom vilken vår grafiska profil skapas. Allt tryckt 
och digitalt material som produceras i Lunds universitets namn ska produceras i enlighet med 
den grafiska manualen. 
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Musikhögskolan i Malmö kommer utifrån Lunds universitets grafiska manual och bildmanér 
vidareutveckla sin egen bildbank, med foton som speglar det budskap och framförallt den 
känsla institutionen vill förmedla av Musikhögskolan. 
 
Ur Lunds universitets grafiska manual: 
 
På ett övergripande plan ska LU:s grafiska profil visuellt kommunicera Lunds universitet som 
60% Klassiskt och 40% Dynamiskt. 
 
Logotyp: Logotypen utgörs av text (i vårt fall Musikhögskolan i Malmö) tillsammans med 
sigillet (lejonet med ett svärd och en bok samt texten Ad utrumque – beredd till bådadera). Det 
finns särkilda regler för hur den får användas. 
 
Typografi: 
För dokument i word och powerpoint som skrivs av medarbetare inom LU är 
typsnitten Times New Roman eller Arial. För omfattande texter såsom avhandlingar och 
vetenskapliga rapporter rekommenderas istället Adobe Garamond Pro.  
 
Informationsenheter och motsvarande inom LU; Typsnitten Adobe Garamond Pro och Frutiger 
LT Std. 
 
Färger: Lunds universitets huvudfärger som är (mörk)blå och brons, förstärker bilden av Lunds 
universitet som klassiskt och dynamiskt. 
Blå: CMYK C100 M85 Y5 K22, PMS 280, RGB R 0 G0 B128. 
Brons: CMYK C9 M57 Y100 K41, PMS 1395, PMS876 (Metallic), RGB R156 G97 B20. 
Komplementfärger i pastell finns – se vidare den grafiska manualen. 
 
Textfärger: Brons, mörkgrått, svart och vitt (negativt) är godkända textfärger. Se mallar för 
specifika applikationer på lu.se/bildbank. 
 
Grafiska element: Dessa bidrar till den visuella mix som ger Lunds universitet ett särskiljande 
uttryck. 
 
 
4. 5. KOMMUNIKATIONSKANALER 
Kommunikationskanaler är de olika vägar genom vilka målgrupperna och intressenterna nås av 
information eller kommunicerar med eller inom MHM. Nedan följer en kort beskrivning av 
användningen av de olika typerna av kommunikationskanaler.  
 
 
5.1 Externa kommunikationskanaler 
 
Musikhögskolans hemsidor (mhm.lu.se och korcentrumsyd.lu.se) ska: 

• hålla hög kvalitet både till form, innehåll och språk,  
• hålla hög kvalitet innehållsmässigt (bedömning sker av lärare eller sidansvariga) 
• vara snygga och informativa med en stark känsla av kvalitet, 
• informera om nyheter och ge allmän information samt annonsera evenemang, 

seminarier, konserter m.m., 
• i första hand administreras av Informationsenheten, Utbildningskanslierna och 

Körcenrum Syd. 
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Kalendariet på Musikhögskolans externwebb (mhm.lu.se) ska: 

• innehålla händelser (konserter, seminarier, föreläsningar, forskningsevent etc.) som är 
aktuella och planerade, 

• kunna följas som RSS-flöde, 
• administreras av Informationsenheten. 

 
Mail ska: 

• användas för extern kommunikation, 
• i första hand användas vid riktade inbjudningar (med en snygg mall som ersätter fysiska 

utskick), 
• vara så kortfattat som möjligt, 
• ha en relevant och sökbar rubrik, 
• skickas mellan kl. 07-19 på vardagar. 

 
Nyhetsbrev (MHM och Körcentrum Syd) ska: 

• spegla de nyheter, den allmänna information och annonsering av evenemang som läggs 
upp på hemsidan, 

• skickas ut genom mailserver, 
• i första hand administreras av Informationsenheten respektive Körcentrum Syd. 

 
Musikhögskolans YouTube-kanal ska: 

• i första hand visa musikhändelser, konserter, föreläsningar och andra verksamheter men 
även visa informativa filmer om våra utbildningar, 

• prioritera kvalitet före snabbt flöde då filmerna ska kunna ligga kvar en längre tid, 
• ha filmer med hög kvalitet vad gäller innehåll och filmteknik, 
• administreras av Informationsenheten i dialog med utbildningsledningen och de 

ämnesansvariga inom forskarutbildningen,  
• vara länkad från mhm.lu.se. 

 
Musikhögskolans Facebook-sida ska: 

• spegla MHM:s verksamhet, 
• sprida information om lediga anställningar på MHM, 
• ha ett flöde som produceras av lärare och övrig personal (redaktörer) som arbetar med 

utbildning/forskning/konsertverksamhet. Informationsenheten fungerar som stöd och håller 
internutbildningar. 

• prioritera ett stort flöde, 
• tillåtas ha lägre ambition vad gäller filmkvalitet (t ex mobilfilmer) men samtidigt prioritera 

innehållsmässig kvalitet, 
• Informationsenheten ansvarar för och den ska vara länkad från mhm.lu.se. 

 
Musikhögskolans Instagram-konto ska: 

• spegla studentlivet på MHM, 
• prioritera snabbt flöde, gärna med humor men där MHM sätter upp riktlinjer för att inte gå 

över gränser, 
• skifta mellan olika studentgrupper som representerar olika utbildnings- och 

forskarutbildningsinriktningar, 
• administreras av studenterna och vara länkad från mhm.lu.se. 
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Musikhögskolans övriga informationsmaterial ska: 

• i första hand finnas i digital form, 
• hålla hög kvalitet både till form och innehåll, 
• bestå av tryckt material där det är relevant, t.ex. utbildningskataloger och 

informationsbroschyrer om Musikhögskolan på svenska och engelska, 
• även bestå av pressutskick och annonser, 
• administreras av Informationsenheten. 

 
Informationsenheten kommer välja de externa kommunikationskanalerna med omsorg och med 
hänsyn tagen till de målgrupper MHM främst vill nå. 
 
 
5.2 Interna kommunikationskanaler 
 
5.2.1  Interna kommunikationskanaler – Fysiska mötesplatser 
 
På MHM sker organiserade fysiska möten i bl.a.: 

- Institutionsstyrelsen med representanter från lärare, övrig personal och studenter 
- Utbildningsnämnder och FUN (forskarutbildningsnämnd) 
- Körcentrum Syd 
- Ledningsgruppen 
- Nämnden för jämställdhet, likabehandling och mångfald (JLM) 
- Miljönämnden 
- Biblioteksnämnden 
- Nämnder och arbetslag 
- Lärarkollegium 
- Enhetsledargruppen 
- Studentkår 
- Kanslierna 
- Arbetsgrupper/-enheterna 
- m.fl. 

 
Dessutom sker organiserade fysiska möten mellan: 

- Studentgrupper och personal från kanslierna (bl.a. informations- och 
utvärderingsmöten) 

- Studentkår och ledning (rektorsmöten) 
- Kanslierna (ML och MU/KY) 
- Personalen (personaldagar, torsdagsfikorna) 
- Lärare (lärardagar) 
- TA-personal (TA-dagar) 

 
 
5.2.2  Interna kommunikationskanaler – Digitala verktyg 
På förekommen anledning ska ur arbetsmiljösynpunkt, nedanstående kanaler för den interna 
kommunikationen användas. Se även riktlinjer på LU:s hemsida (t.ex. riktlinjer för 
kriskommunikation). 
 
Mail ska: 

• användas för intern kommunikation (särskilt mellan medarbetare) 
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• användas för utskick av viktig information till medarbetare (prefektinfo) och/eller 
studenter (t ex coronainfo) 

• ha en relevant och sökbar rubrik, 
• vara så kortfattat som möjligt, 
• endast skickas till berörd(a), 
• skickas mellan kl.07-19 vardagar, 
• i övrigt följa de regler som finns i den ’Policy för e-brev’ som finns på intranätet. 

https://www.mhm.lu.se/internt/sites/mhm.lu.se.internt/files/mhm_epostpolicy_2019.pdf 
 
Vi ska se över maillistorna med syfte att uppnå önskemålet att ha maillistor till följande olika 
kategorier; TA-medarbetare, anställda lärare, intermittent anställda lärare, programstudenter 
samt studenter på fristående kurser. Kravet är att de uppdateras per automatik och inte behöver 
manuell handpåläggning. 

 
Lunds universitets informationsdelningsverktyg, LU Box, ska: 

• användas för delning av dokument och information, 
• i kombination med mail utgöra den huvudsakliga kommunikationskanalen mellan TA-

medarbetare,  
• i kombination med mail utgöra en kommunikationskanal mellan lärare och studenter 

fram till dess Canvas är helt implementerat. Alla programstudenter kommer framöver 
automatiskt få ett LU Box-konto. 

• vara den huvudsakliga kanalen för delning av dokument och information mellan 
medarbetare vid MHM, 

• användas vid delning av dokument med andra anställda vid Lunds universitet, 
• administreras av den som startar upp en ny mapp eller ett dokument. 

 
Var och en kan logga in till sitt LU Box-konto med sin LUCAT-identitet och alla kan bjudas in 
till en mapp. 
 
Riktlinjer för administratören av en LU Box mapp: 
Administratören ansvarar för att mappstrukturen är överskådlig och ska tillse att mappen som 
startats normalt har följande tre/fyra nivåer; 
(Tumregel: För var och en av nedanstående nivåer ska antalet mappar helst inte överstiga det 
som kan ses på skärmen utan att man behöver scrolla.) 
Nivå 1 – Huvudmappar (ca 1-5 stycken). 
Nivå 2 – Undermappar (ca 1-10 stycken). 
Nivå 3/4 – Ev ytterligare undermapp samt dokument i undermapparna. 
 
Canvas 
Lunds universitet har beslutat att den lärplattform som ska användas är Canvas. På MHM gäller 
följande: 

• Canvas ska senast fr o m ht -21 utgöra den huvudsakliga kommunikationskanalen 
mellan lärare och studenter,  

• Canvas implementeras fullt ut på Musikhögskolan hösten 2021 
• Före Canvas är implementerat gäller som tidigare nämnts främst LU Box i kombination 

med mail 
• Lärare och personal kan redan nu börja använda Canvas efter genomgången utbildning 
• skulle Canvas i något utbildningssammanhang inte vara en lämplig kanal ska främst LU 

Box i kombination med mail användas, 
• lärare som behöver komma igång med Canvas erbjuds utbildning. Kontakta i så fall ditt 

utbildningskansli, 
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• Facebook ska ej användas som lärplattform eller kommunikationskanal mellan lärare 
och studenter. 

 
Musikhögskolan har också startat upp två ytor för kommunikation mellan utbildningskanslierna 
och lärare. 

• En yta för kommunikation mellan de lärare som tillhör ML (musiklärare) och deras 
utbildningskansli. 

• En yta för kommunikation mellan de lärare som tillhör MuKy (musiker-/kyrkomusiker) 
och deras utbildningskansli. 

 
Gemensamma enheter kommer starta upp en Teams-grupp som kan användas för sådan 
kommunikation till alla TA-medarbetare som är av mer informativ karaktär, inte är brådskande 
och inte behöver skickas som mail. 
 
Google Suite 

• För lärare på musiklärarutbildningar kan Google Suite användas i undervisningssyfte då 
ML-studenter framöver kommer vara verksamma på grundskolor och gymnasier där 
denna programvara används. 

 
Musikhögskolans intranät (mhm.lu.se/internt, medarbetarwebben.lu.se) ska: 

• hålla hög kvalitet både till utseende och innehåll, 
• ge viktig information till studenter och medarbetare, 
• ha tydliga länkar till sidor som används mycket såsom; Lokalbokning, helpdesk och 

Lunds universitets medarbetarwebb, 
• administreras av Informationsenheten. MHM:s TA-medarbetare bidrar till innehåll och 

kontroll av texterna genom att ha utsedda redaktörer för vissa sidor. 
 
Musikögskolans ledningsinfo nyhetsbrev till medarbetare ska: 

• bestå av innehåll/information som respektive chef enhet/kansli ansvarar för att lägga in, 
innan slutlig redigering av prefektgruppen, 

• vara en kanal för relevant information till alla medarbetare inom Musikhögskolan, 
• hållas så kortfattat som möjligt och gärna hänvisa till var medarbetare kan läsa mer, 
• administreras av Informationsenheten. 

 
Office 365 
Erbjuds all aktiv personal och alla aktiva studenter inom LU. 
Ger tillgång till Microsoft Office, Microsoft OneDrive (dokumentlagring), Microsoft Skype for 
Business (tidigare Lync), Teams (grupparbetsverktyg) samt Yammer (se nedan). 
 
Teams ska: 

• användas av medarbetare som en chatfunktion för kommunikation kring ett specifikt 
ämne eller till en samlad målgrupp där man vill kunna kommentera och följa 
kommunikationstråden i ett flöde oavsett vem som gjort inlägget, 

• administreras av den som vill starta en chatfunktion. IT-enheten lägger in alla 
Musikhögskolans medarbetare i en grupp i Teams. 
 

Är det viktigt att snabbt nå ut till alla medarbetare ska istället mail användas. Studenterna 
har konto student.lu.se och medarbetare mhm.lu.se 
 

Zoom ska: 
• användas av medarbetare och studenter som en digital mötesplattform. 
• administreras av den som vill starta ett möte.  
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Kalender och Outlook 
Alla anställda inom teknik eller administration (TA-personal) på MHM ska dela sin kalender 
(behörighetsnivå går att ställa in) så att möten lättare kan bokas i Outlook. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 6. UPPFÖLJNING OCH ANALYSVERKTYG 
 
6.1 Uppföljning 
 

• Hur lätt MHM:s utbildningsinformation förstås mäts genom att slumpvis utvalda sökande 
tillfrågas i samband med antagningsproven d.v.s hur de uppfattat informationen, samt vad 
de skulle vilja att MHM förbättrar.  Denna undersökning genomförs vartannat år av 
Informationsenheten. 

• Studentrekryteringen mäts genom statistik på antalet sökande till de olika 
utbildningsinriktningarna samt hur många av de sökande som erbjudits en studieplats och 
sedan påbörjat sin utbildning. Denna undersökning genomförs vartannat år av 
Utbildningskanslierna. 

• Evenemangsinformation mäts genom en uppskattning av antalet besökare på de olika 
evenemangen. Denna statistik kommer efter pandemin genomföras årligen under en period 
om fem år av Informationsenheten. Det sker vid 6 tillfällen under året (ett 
symfoniorkesterprojekt, en kyrkomusikerkonsert, en rockkonsert, en konsert under Utspel 
och ett arrangemang av Körcentrum Syd).  

• Även forskning och s.k. konstnärliga output mäts genom årlig statistik som tas ur det som 
registrerats i Lucris.  

• Internkommunikationen mäts genom att ställa specifika frågor kring den interna 
kommunikationen i den årliga enkäten kring psykosocial arbetsmiljö (s k psykosocial 
skyddsrond).  

• Kommunikation och samverkan med resten av samhället mäts regelbundet av 
Informationsenheten genom antalet publicerade artiklar om/med/av MHM och genom 
antalet externa samarbetspartners. 

• Vart femte år genomförs en alumnienkät med tidigare studenter. 
 

6.2 Analysverktyg 
 

• Webbpubliceringsverktyget Drupal läses av gällande besöksfrekvensen på våra 
webbplatser mhm.lu.se, mhm.lu.se/en, mhm.lu.se/internt samt korcentrumsyd.se 

• Google Analytics kommer också användas för att ta fram statistik. 
 

 
 
6. BAKGRUND (Flyttat till 1.) 
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All kommunikation ska ha sin utgångspunkt i den värdegrund och de målsättningar som beskrivs i 
Lunds universitets och Musikhögskolans strategiska plan samt i andra styrande dokument.  
 
 
6.1 Lagar och förordningar 
 
Musikhögskolan i Malmö är en del av Lunds universitet som är en statlig myndighet. Därför 
underordnas denna kommunikationsplan flera lagar och förordningar som har bäring på 
kommunikation: 

• Regeringsformen (RF) och Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar allas rätt till åsiktsfrihet, 
yttrandefrihet och informationsfrihet. 

• Förvaltningslagen anger högskolornas och universitetens skyldighet att samverka med det 
omgivande samhället och informera om sin verksamhet. 

• Högskoleförordningen reglerar rätten till utbildningsinformation. 
• All extern och intern kommunikation på Musikhögskolan i Malmö ska även inordnas under 

andra lagar och förordningar såsom; 
- Upphovsrättslagstiftningen 
- Jämställdhetslagen 
- Lagen om likabehandling av studenter i högskolan 
- Lagen om medbestämmande 
- Dataskyddsförordningen (GDPR). 

 
 
6.2 Värdegrund och vision 
 
6.2.1 Musikhögskolans värdegrund 
 
Musikhögskolan står bakom de grundläggande värderingar som europeiska universitet enats kring. 
Det handlar om att stå fria från påtryckningar, fösvara utbildningens och forskningens frihet, 
integritet och kvalitet. Musikhögskolan i Malmö ska värna demokrati, fri åsiktsbildning, respekt för 
allas lika värde, demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och 
mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet,	liksom saklighet, 
opartiskhet, nyfikenhet, kreativitet och engagemang. Trakasserier ska motverkas och nolltolerans 
mot all form av diskriminering gäller. 
 
 
6.2.2 Lunds universitets vision 
 
Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. 
 
 
6.2.3 Musikhögskolans vision enligt strategisk plan 
 
Musikhögskolan i Malmö är en öppen och dynamisk arbetsplats där den inkluderande miljön 
välkomnar musikalisk och kulturell mångfald. Verksamheten vilar på demokratisk grund och 
bygger på delaktighet och respekt för människors olikheter och lika värde. Genom intersektionell 
medvetenhet genomsyras arbetsmiljön av tolerans och utrymme för olika perspektiv. Studenter och 
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medarbetare tar stort eget ansvar i en lärandemiljö som präglas av höga ambitioner med förmåga att 
omsätta reflektion till handling.  
 
Bra stöd, tydliga krav och en tydlig organisation skapar förutsättningar för god studie- och 
arbetsmiljö och för studenternas och personalens möjligheter att leva upp till sin fulla potential. 
Ämneskunskaper, konstnärligt utövande, hantverksskicklighet och pedagogisk öppenhet är de 
bärande fundamenten för hög utbildningskvalitet.  
 
Verksamheten präglas av ett starkt internationellt engagemang. Genom en levande dialog med 
omvärlden stärks internationella samarbeten i nätverk, projekt och vid utbyten. Musikhögskolan 
arbetar för att utveckla musikens roll i samhället genom samverkan och genom att vara en 
inflytelserik röst i musik- och kulturlivet, samhällsdebatten och vetenskapssamhället. 
Musikhögskolan har en tydligt profilerad verksamhet som förhåller sig till ett föränderligt och 
mångfacetterat samhälle. I aktiv dialog med samtiden utbildas skickliga, modiga och 
ansvarstagande musiker, musiklärare och forskare som tillsammans formar framtidens musikliv. 
 
 
6.3 Nuläge genom SWOT-analys (Mer av tidigare arbetsmaterial, tas bort helt i 
version 2) 
 
(SWOT=Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) eller Styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. 
 
Inför denna kommunikationsplan har 15 djupintervjuer med studerande och lärare vid 
Musikhögskolan i Malmö genomförts vid årsskiftet 2018/2019.  I nedanstående 
sammanställning återges också svar från de senaste årens psykosociala enkäter och 
utbildningsvärderingar för studenter. Även intervjuer med 9 alumner som genomfördes våren 
2016 samt ledningsgruppens SWOT från 170905, har legat till grund för nedanstående analys. 
 

Styrkor 
Hög kvalitet i utbildning och forskning. 
Stort utbildningsutbud med flera 
eftertraktade utbildningsinriktningar. 
Kompetenta och välmeriterade lärare och 
medarbetare. 
Mycket undervisning (lektionstid). 
Tillhör det välrenommerade Lunds 
universitet. 
Snabba beslutsvägar inom institutionen. 
Väletablerade samarbeten, nationellt och 
internationellt inom både utbildning och 
forskning. 
Fina konsertlokaler och många övningsrum. 
Drygt 200 offentliga konserter årligen. 
 

Svagheter 
Placeringen i Malmö försvårar kommuni-
kationen med både den konstnärliga 
fakulteten och Lunds universitet. 
Brist på ekonomiska resurser. 
Svårt att få lärare och studenter att använda 
samma kommunikationskanaler. 
Många intermittent anställda lärare gör det 
svårare att få till en’vi-känsla’.  
Stort engagemang kan leda till ökad stress. 
Stort personberoende på/inom vissa TA-
enheter. 
Lunds universitet upplevs ibland som 
byråkratiskt. 
Läget i Malmö lockar inte allmänheten. 
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Möjligheter 
Samarbeten som kan ge möjlighet till 
donationer och fler stipendier. 
Möjlighet till alternativa scener i Malmö. 
Samlokalisering för den Konstnärliga 
fakulteten på ett bra läge kan öka 
samverkan med samhället och mellan 
institutionerna inom den konstnärliga 
fakulteten. 
Placeringen i Malmö i en stark och 
dynamisk kulturregion ger möjligheter till 
tvärkulturella och tvärdisciplinära 
samarbeten samt skapar bra kontakter för 
studenternas framtida yrkesliv. 

 
Hot 
Konkurrens både från andra 
musikhögskolor och andra utbildningar. 
Om kultur och bildning tappar mark i 
samhället.  
Eventuella större nedskärningar i budget för 
kultursektorn. 
Utvecklingen när det gäller musikers 
arbetsmarknad är osäker. 
Möjlighet till externfinansierad forskning 
inom kultursektorn kan försämras. 
Medias rapportering om brottslighet i 
Malmö. 
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