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INLEDNING  
Musikhögskolans strategiska plan för 2017–2021 har arbetats fram på uppdrag av Insti-
tutionsstyrelsen vid Musikhögskolan i Malmö och är beslutad i Institutionsstyrelsen 20 
september 2017. Planen är en uppföljning av tidigare års strategi- och handlingsplaner 
och förhåller sig till Lunds universitets strategiska plan samt till en framtida samlokali-
sering av fakulteten.  

I den strategiska planen beskrivs övergripande uppdrag, bakgrund, vision och mål för 
verksamheten på Musikhögskolan kommande fem år. I en handlingsplan beskrivs mer i 
detalj de huvudsakliga insatser som ska göras för att nå visionen och målen.  

 

UPPDRAG 

Musikhögskolan i Malmö är en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom mu-
sikområdet som utbildar musiker och musiklärare samt bedriver forskning i musik och 
musikpedagogik på konstnärlig och vetenskaplig grund. På Musikhögskolan sker också 
konstnärligt och pedagogiskt utvecklingsarbete. Musikhögskolan samverkar med skola 
och kulturliv och bidrar till att stärka musikens roll i samhället. 

 

BAKGRUND 

Under Musikhögskolans drygt hundraåriga historia har verksamheten utvecklats i aktiv 
samverkan med regionens och landets musik- och kulturliv. Framstående musiker, ton-
sättare, pedagoger och forskare har under decennier utvecklat kunskapstraditioner 
inom det musikaliska och pedagogiska området som banat väg för förändring och för-
nyelse. Dagens utbildningar bygger på medveten konstnärlig och pedagogisk progress-
ion och präglas av engagemang, nyfikenhet, reflektion och ett kreativt förhållnings-
sätt. Den beprövade erfarenheten och det nyskapande går hand i hand med den konst-
närliga och vetenskapliga kunskapstraditionen.  

 

VISION   

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 
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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 dia-
log 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 ve-
tenskapssamhället.  

Musikhögskolan har en tydligt profilerad verksamhet som förhåller sig till ett föränder-
ligt och mångfacetterat samhälle. I aktiv dialog med samtiden utbildas skickliga, modiga 
och ansvarstagande musiker, musiklärare och forskare som tillsammans formar framti-
dens musikliv.  
 

MÅL 

I den strategiska planen för 2017–2021 lyfts följande sex utvecklingsområden fram  

- KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING  

- UTBILDNING OCH FORSKNING I RELATION TILL ARBETSLIVET   

- SYNLIGGÖRA MUSIKHÖGSKOLAN     

- REKRYTERING      

- INTERNATIONALISERING     

- ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ  
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KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING  

Musikhögskolan bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå.  

Om fem år  

1. står studenternas kreativitet, konstnärliga självständighet och musikaliska och 
pedagogiska bildning i centrum.  

2. är utbildningarna än mer medvetna om att musikalisk och hantverksmässig 
skicklighet, scenisk beredskap och förmågan att samspela med andra är bärande 
förutsättningar för det konstnärliga uttrycket. 

3. har de globala och interkulturella perspektiven i utbildning och forskning för-
stärkts och fördjupats. 

4. har Musikhögskolan förstärkt och förtydligat förutsättningar för forskning samt 
för kompetensutveckling och konstnärligt eller pedagogiskt utvecklingsarbete 
för lärare i grundutbildning. 

5. har Musikhögskolan ett välutvecklat samarbete mellan forskning och grundut-
bildning.  

6. har nya tvärdisciplinära samarbeten inletts inom och utom den konstnärliga fa-
kulteten. Nya kurser och utbildningar har startats. 

7. har utbildningarna utvecklat nya lärandemiljöer för studenter och lärare med 
fler och nya mötesplatser där kollegialt lärande äger rum. 

8. har studenter, lärare och teknisk och administrativ personal stor kunskap om 
helheten i utbildningarna, dess innehåll och arbetssätt.  

9. är Musikhögskolans bibliotek en betydelsefull resurs för den konstnärliga, musi-
kaliska och pedagogiska kunskapsutvecklingen. 
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UTBILDNING OCH FORSKNING I RELATION TILL ARBETSLIVET  

Studenterna förbereds att verka på en alltmer föränderlig och globaliserad arbets-
marknad, vilket kräver mycket goda yrkeskunskaper, stor flexibilitet och god kommuni-
kationsförmåga.  

 Om fem år   

1. har studenterna mycket goda kunskaper om arbetslivets krav och möjligheter på 
en mångfacetterad arbetsmarknad.  

2. har studenterna utvecklat de kompetenser som krävs i ett föränderligt och glo-
baliserat arbetsliv. Studenternas anställningsbarhet och möjligheter att etablera 
sig på arbetsmarknaden är hög. 

3. har Musikhögskolan utvecklat nya gränsöverskridande och studentdrivna pro-
jekt. 

4. har nya former för samarbeten inom Musikhögskolan och mellan utbildningsin-
stitutioner och forskarmiljöer utvecklats.  

 

 

SYNLIGGÖRA MUSIKHÖGSKOLAN  

Musikhögskolan är väl synlig och känd för sin höga kvalitet inom utbildning och forsk-
ning och bidrar aktivt till att stärka musikens roll i samhället. 

Om fem år  

1. har Musikhögskolan ökat sin synlighet såväl lokalt, regionalt, nationellt som in-
ternationellt bland annat genom konsertverksamhet, forskning och utbytespro-
gram för studenter och personal. 

2. har Musikhögskolan större genomslag i sociala medier och på digitala plattformar 
som tillsammans med Musikhögskolans egen webbsida utgör en central del i 
marknadsföringen. 

3. är Musikhögskolan en inflytelserik röst i den offentliga debatten om musikutbild-
ning, forskning och i kulturfrågor.  
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REKRYTERING  

Musikhögskolan har ökat antalet sökande samt breddat deltagandet i utbildning och 
forskning. Musikhögskolan har en tydlig strategi för kompetensförsörjning av personal. 

Om fem år  

1. finns samordnade insatser och strategier för rekrytering av studenter och perso-
nal. 

2. har Musikhögskolan vidtagit åtgärder för att bredda rekryteringen och deltagan-
det med avseende på intersektionella perspektiv. 

3. har den internationella rekryteringen av studenter ökat. 

 

 

 

INTERNATIONALISERING 

Musikhögskolan i Malmö är en musikhögskola i världen med ett aktivt och drivande 
internationaliseringsarbete som omfattar personal och studenter. 

Om fem år  

1. har Musikhögskolan säkerställt att internationaliseringsarbetet är förankrat i 
hela organisationen. 

2. har Musikhögskolan utvidgat den interkulturella kompetensen inom grund- och 
forskarutbildning. 

3. deltar Musikhögskolan i fler nätverk såväl inom Europa som globalt, både vad 
gäller utbyten inom program som inom konstnärlig och musikpedagogisk forsk-
ning. 
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ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ 

Musikhögskolan har en tydlig organisationsstruktur där nya och förbättrade arbetsme-
toder leder till högre kvalitet i arbets- och studiemiljön.  

Om fem år  

1. har en genomlysning av nuläge och förändringsbehov på Musikhögskolan skett i 
relation till verksamhetens behov, önskemål och yttre krav. 

2. har organisationsförändringar genomförts på institutionsnivå där nya arbetsfor-
mer och arbetsverktyg tagits fram, med bättre arbets- och studiemiljö som re-
sultat.  

3. har den interna informationen och kommunikationen inom Musikhögskolan för-
bättrats mellan olika verksamheter och funktioner. 

4. har det kollegiala ledarskapet och medarbetarskapet stärkts genom olika fort-
bildningsinsatser. 

5. har organisationsförändringar påbörjats inför en samlokaliserad fakultet. 
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INLEDNING 

Musikhögskolans Handlingsplan för 2017–2021 har arbetats fram på uppdrag av Institutionsstyrelsen och är beslutad 20 september 2017. 
Handlingsplanen är en uppföljning av tidigare års handlingsplaner och direkt sammanlänkad med Musikhögskolans strategiska plan som i sin tur 
förhåller sig till Lunds universitets strategiska plan samt till en planerad samlokalisering av den Konstnärliga fakulteten.  
 
I den Strategiska planen beskrivs övergripande vision och mål för verksamheten på Musikhögskolan kommande fem år. I Handlingsplanen 
beskrivs de huvudsakliga insatser/aktiviteter som ska göras för att nå visionen och målen i den Strategiska planen. Aktiviteterna finns beskrivna 
till höger om varje mål och är uppdelade i två spalter som visar vilka aktiviteter som kan genomföras inom 3 år respektive inom 5-år. För det 
fortsatta arbetet finns även dokument som beskriver mer detaljerat hur arbetet kan föras framåt. 
  
2017–2021 kommer Musikhögskolan fokusera på nedanstående sex områden.  
 
- KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING  
 
- UTBILDNING OCH FORSKNING I RELATION TILL ARBETSLIVET   
 
- SYNLIGGÖRA MUSIKHÖGSKOLAN     
 
- REKRYTERING      
 
- INTERNATIONALISERING     
 
- ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ 
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KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING 

Musikhögskolan bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå.  
 
Mål om 5 år Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

1. står studenternas kreativitet, 
konstnärliga självständighet och 
musikaliska och pedagogiska bildning i 
centrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. är utbildningarna än mer medvetna om 
att musikalisk och hantverksmässig 
skicklighet, scenisk beredskap och 
förmågan att samspela med andra är 
bärande förutsättningar för det 
konstnärliga uttrycket. 

1a. krav för examination och progression 
tydliggörs i styrdokument och implementeras i 
undervisningen.   
 
1b. formerna för och presentationen av det 
självständiga arbetet på Musiker- och 
Kyrkomusikerutbildningarna vidareutvecklas, 
bland annat genom Lecture recitals.  
 
1c. en plan arbetas fram för att öka 
studenternas kunskaper genom aktivt 
deltagande i musik- och kulturlivet, 
konsertbesök, teaterföreställningar och 
utställningar. 
 
 
2a. kammarmusikmöjligheterna har ökat och 
praktiska hinder, som t ex schemamässiga, har 
minskat för studenter inom klassisk inriktning.  
 
 

1d. studenter på Musiker- och 
kyrkomusikerutbildningarna erbjuds 
möjlighet att profilera sig, framförallt på 
masternivå, inom programmen eller inom 
fristående kurser.  
 
1e. Musikhögskolan utökar samarbetet 
med fler konsertscener i Malmö och i 
regionen, samt antalet konserter på 
Musikhögskolan, vilket leder till att 
studenterna deltar i fler konserter.    
 
 
 
 
 
2d. övnings- och instuderingsteknik sätts i 
fokus under en temaperiod på Musiker- 
och Kyrkomusikerutbildningarna. 
 

 

Dnr STYR 2016/1400 Bilaga 7 b



 
     6 
 
 
KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING – fortsättning 

Mål om 5 år Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. har de globala och interkulturella 
perspektiven i utbildning och forskning 
förstärkts och fördjupats. 
 
 
 
 
 

2b. scennärvaro och konsertsituationers 
kommunikativa aspekter betonas redan tidigt i 
utbildningen som en integrerad del av 
instrumentalstudierna. Scenisk beredskap ingår 
också som moment i kurser inom ”Musik som 
yrke” på Musiker- och 
Kyrkomusikerutbildningarna. 
 
2c. moment ingår i kurserna inom ”Musik som 
yrke” på Musiker- och 
Kyrkomusikerutbildningarna som fokuserar 
olika konsertsituationer, musicerande i 
skiftande miljöer och konserters inramning, t ex 
ljussättning och teknik. 
 
 
3a. Musiker- och Kyrkomusikerutbildningarna 
deltar i ett internationellt baserat 
kvalitetssäkringsprojekt. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3b. aktiviteter utarbetats för att förstärka 
och utveckla den internationella profilen. 
Musikhögskolan driver och deltar i fler 
globala samarbeten samt har ökat 
utgående mobilitet och antalet 
internationella studenter.  
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KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING – fortsättning 

Mål om 5 år Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

4. har Musikhögskolan förstärkt och 
förtydligat förutsättningar för forskning 
samt för kompetensutveckling och 
konstnärligt eller pedagogiskt 
utvecklingsarbete för lärare i 
grundutbildning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4a. det planeras för hur en mer integrerad miljö 
och schemasamordning för 
forskarutbildningarna i musik och 
musikpedagogik ska se ut. 
 
4b. ämnesansvariga i samråd med 
utbildningsledning tar fram en struktur och 
tidplan för forskare, doktorander och lärare 
gällande ansökningar av externa 
forskningsmedel. 
 
4c. ämnesansvariga inom forskarutbildningen 
undersöker möjligheter till utökat samarbete 
med andra lärosäten vad gäller gemensamma 
seminarier och kurser. 
 
4d. ämnesansvarig och utbildningsledning 
undersöker möjligheten för en regional 
forskarskola inom utbildningsvetenskap 
tillsammans med övriga LU, Malmö Högskola, 
Högskolan i Kristianstad och Högskolan i 
Halmstad. 
 
4e. fördelningen av lärares arbetsuppgifter 
inom tjänsten avseende utbildning och 
forskning utreds och förtydligas. 

4g. en plan för att kunna anställa fler 
doktorander samt skapa 
postdocanställningar tas fram. 
 
4h. en översyn av lokaler för doktorander 
inom konstnärlig forskning i musik görs i 
samråd med IAC.  
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KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING – fortsättning 

Mål om 5 år Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

 
 
 
 
5. har Musikhögskolan ett välutvecklat 
samarbete mellan forskning och 
grundutbildning. 
 
 
 
 
 
6. har nya tvärdisciplinära samarbeten 
inletts inom och utom den konstnärliga 
fakulteten. Nya kurser och utbildningar har 
startats. 
 
 
 
 
 
 

4f. det finns flerårsplaner för lärares 
utvecklings- och forskningsarbeten. 
 
 
5a. representanter från forskar- och 
grundutbildningen arbetar fram en plan med 
förslag på hur samverkan mellan forskare, 
lärare och studenter kan genomföras i 
undervisning och i samband med 
självständiga arbeten. 
 
 
6a. en arbetsgrupp inventerar och tar fram en 
plan för tvärdisciplinära samarbeten. 
 
6b. utbildningsledning och 
utbildningsnämnden vid Musiker- och 
Kyrkomusikerutbildningarna utreder och 
inrättar nya utbildningsinriktningar, t ex en 
kandidatutbildning på engelska. 
 
 

 
 
 
 
5b. Musikhögskolan etablerar forum för 
lärare, forskare och studenter, där 
presentation och dialog kring forskning och 
konstnärligt/pedagogiskt utvecklingsarbete 
sker.  
 
 
 
6c. en tvärdisciplinär kurs/utbildning tas 
fram. 
 
6d. det skapas öppna arenor med 
presentation och dialog kring 
tvärdisciplinär forskning. 
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KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING – fortsättning 

Mål om 5 år Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

7. har utbildningarna utvecklat nya 
lärandemiljöer för studenter och lärare 
med fler och nya mötesplatser där 
kollegialt lärande äger rum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. har studenter, lärare och teknisk och 
administrativ personal stor kunskap om 
helheten i utbildningarna, dess innehåll 
och arbetssätt.  
 
 

7a. diskussioner förs för att utveckla öppna 
lärandemiljöer där fler möjligheter att 
auskultera hos varandra ingår.  
 
7b. en plan tas fram för hur nya arbetssätt ska 
kunna införas såsom projekt som drivs av 
studenter och lärare tillsammans, 
experimentverkstäder och nya former för 
seminarieserier. 
 
7c. Musiklärarutbildningen ökar antalet kurser 
som har kursambassadörer.  
 
7d.  Musiklärarutbildningen utvecklar en 
organisation för mentorskap i 
grundutbildningen så att alla studenter i åk 1 
erbjuds en mentor. 
 
 
8a. det utvecklas tydliga former för hur nya 
studenter, lärare och teknisk och 
administrativ personal snabbt ska få en 
helhetsbild över utbildningarna samt hur 
arbetsformerna ser ut.  
 

7e. Musiklärarutbildningen utvecklar 
formerna för lärande i alla typer av 
undervisning genom erfarenhetsutbyte 
och tvärdiskussioner i ämneslagen.  
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KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING – fortsättning 

Mål om 5 år Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. är Musikhögskolans bibliotek en 
betydelsefull resurs för den konstnärliga, 
musikaliska och pedagogiska 
kunskapsutvecklingen. 

 
 
 
 

8b. informationsforum och fler aktiva 
kommunikationsvägar mellan 
utbildningarna och de gemensamma 
enheterna upprättas. 
 
8c. i samarbete med ledningsfunktioner, 
planerar teknisk administrativ personal hur 
man kan öka sina kunskaper om 
utbildningarna och om vilken betydelse det 
har för studenternas studieresultat. 
 
8d. mål och förväntningar tydliggörs på 
utbildningarna samt individuella 
delkursplaner i huvudämneskurser på 
Musiker- och Kyrkomusikerutbildningarna 
formuleras.  
 
 
9a. ett system för flexibla och längre 
öppettider införs. 
 
9b. Musikhögskolans lärare och 
bibliotekspersonal inspirerar och utbildar 
studenter i att använda bibliotekets resurser i 
större omfattning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9f.  arbetet med att samordna fakultetens 
bibliotekstjänster pågår bland annat 
genom fler samarbeten mellan 
institutionerna. 
 
9g. digitaliseringen av bibliotekets 
katalogsystem slutförs. 
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KVALITET I UTBILDNING OCH FORSKNING – fortsättning 

Mål om 5 år Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

 9c. bibliotekspersonal, studenter och lärare 
vidareutvecklar formerna för hur 
kunskapsutveckling kan förbättras i samband 
med de självständiga arbetena.  
 
9d. förteckningar över aktuell kurslitteratur 
görs mer tillgänglig, även digitalt, och nya sätt 
att exponera tillgängligt och nyinkommet 
material i biblioteket utarbetas. 
 
9e. möjligheten att ha utställningar på 
aktuella teman undersöks. 
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UTBILDNING OCH FORSKNING I RELATION TILL ARBETSLIVET   

Studenterna förbereds att verka på en alltmer föränderlig och globaliserad arbetsmarknad, vilket kräver mycket goda yrkeskunskaper, stor flexibilitet 
och god kommunikationsförmåga.  
 

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

1. har studenterna mycket goda kunskaper om 
arbetslivets krav och möjligheter på en 
mångfacetterad arbetsmarknad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. har studenterna utvecklat de kompetenser 
som krävs i ett föränderligt och globaliserat 
arbetsliv. Studenternas anställningsbarhet och 
möjligheter att etablera sig på 
arbetsmarknaden är hög. 
 
 

1a. studenterna möter under sin studietid 
musiker från arbetslivets olika områden 
genom utökade gästlärarbesök och 
seminarier, t ex genom Artist in 
Residence från olika genrer. 
 
1b. seminarieserier som t ex ”Konstarter i 
samspel” inrättas av Musikhögskolans 
lärare i samarbete med andra lärare inom 
fakulteten.  
 
 
 
 
 
2a. genom utökad praktik/VFU, 
samverkan och studiebesök, läggs fokus 
på nya och vidareutvecklade samarbeten 
med det professionella musiklivet. 
 
 
 

1c. gästlärarbesök på Musikhögskolan är 
en angelägenhet för många. Studenterna 
besöker fler gästlärarworkshops, master 
classes och seminarier än enbart ”de 
egna”. 
 
1d. kurserna inom ”Musik som yrke” på 
Musiker- och Kyrkomusikerutbildningen 
utvecklas i syfte att än bättre fokusera på 
arbetslivsberedskap. En större valbarhet 
inom kurserna inrättas, bland annat kurser 
med inriktning mot metodisk och 
pedagogisk kompetens. 
 
 
2c. det genomförs regelbundna Mock 
Audi-tions inom de klassiska inriktningarna 
på Musikerutbildningarna. Dessa syftar till 
att förbereda studenterna för 
provspelningar. 
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UTBILDNING OCH FORSKNING I RELATION TILL ARBETSLIVET – fortsättning 

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. har Musikhögskolan utvecklat nya 
gränsöverskridande och studentdrivna projekt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. har nya former för samarbeten inom 
Musikhögskolan och mellan utbildnings- och 
forskarmiljöer utvecklats.  
 

2b. det genomförs projekt som 
förbereder studenterna för skiftande 
yrkesroller, exempelvis inslag med 
scenisk musik, projekt på temat 
samtidsmusik, inspelningssituationer och 
improvisation för klassiska musiker. 
 
 
3a. nya genre- och 
utbildningsöverskridande projekt 
genomförs där praktiska schemafrågor i 
förhållande till läsårsplanen ses över. 
 
3b. fortsatt fördjupade kontakter tas med 
förutbildningar i hela den musikaliska 
näringskedjan – från grundskola, 
gymnasieskola, kulturskola till 
folkhögskola.  
 
 
4a. fördjupat samarbete har påbörjats 
mellan musiklärarutbildningens alla delar; 
ämnesstudier i musik, VFU och UVK, för 
att stärka musikutbildning för barn och 
ungdomar ute i samhället. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3c. studentdrivna konsertserier utvecklas. 
 
3d. Musikhögskolan driver tillsammans 
med förutbildningarna ett antal 
samarbetsprojekt inom t ex fortbildning, 
utveckling av musikutbildning, breddat 
deltagande, genusmedvetenhet, 
rekrytering och spetsutbildning. 
 
 
 
 
4b. samarbeten genomförs mellan 
forskarutbildningarna och 
grundutbildningen kopplade till den 
kommande yrkesrollen. 
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SYNLIGGÖRA MUSIKHÖGSKOLAN  

Musikhögskolan är väl synlig och känd för sin höga kvalitet inom utbildning och forskning och bidrar aktivt till att stärka musikens roll i samhället. 
 

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

1. har Musikhögskolan ökat sin synlighet såväl 
lokalt, regionalt, nationellt som internationellt 
bland annat genom konsertverksamhet, 
forskning och utbytesprogram för studenter och 
personal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. har Musikhögskolan större genomslag i sociala 
medier och på digitala plattformar som 
tillsammans med Musikhögskolans egen 
webbsida utgör en central del i 
marknadsföringen. 
 

1a. kontinuerlig konsertverksamhet (intern 
och extern) fortsätter att vara en av de 
viktigaste aktiviteterna för att synliggöra 
Musikhögskolan.  
 
1b. arbetsformer och 
samordningsstrukturer mellan olika delar i 
konsertorganisationen förtydligas och 
förbättras. 
 
1c. det utformas ett gemensamt material 
om Musikhögskolan som kan presenteras 
vid utbyten och konferenser utanför 
Sverige (trycksak och digital presentation). 
 
 
2a. informationsenheten tar på uppdrag av 
ledningsgruppen fram en 
kommunikationsplan för Musikhögskolans 
marknadsföring. 
 

1d. Musikhögskolan har införskaffat 
verktyg för att genomföra professionella 
konsertevenemang innefattande ljus och 
ljud.  
 
1e. information på Musikhögskolans 
webbsida görs tillgänglig på engelska. 
Valda delar presenteras även på andra 
språk. 
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SYNLIGGÖRA MUSIKHÖGSKOLAN – fortsättning 

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. är Musikhögskolan en inflytelserik röst i den 
offentliga debatten om musikutbildning, 
forskning och i kulturfrågor. 
 
 
 

2b. Musikhögskolans marknadsföring 
koncentreras till sociala medier och webb-
platser samt kompletteras med 
regelbundna utskick till ett stort antal 
avnämare (privatpersoner, institutioner 
och företag). 
 
2c. Musikhögskolans levande webbplats 
erbjuder besökare olika typer av 
information. Detta möjliggörs genom att 
skapa aktuellt, intressant, ljud-, bild- och 
textmaterial. 
 
 
3a. en diskussion förs om hur ett ökat 
deltagande i den offentliga debatten ska gå 
till. 
 
3b. genom ökade nätverkskontakter, större 
synlighet och bra metoder för fundraising 
skapas värdefulla kontakter med 
potentiella donatorer.  
 

2d. genom ökad dokumentation 
synliggörs den mångfald av uttryck och 
verksamheter som finns inom 
institutionen. All dokumentation som 
läggs ut offentligt håller hög kvalitet både 
ur ett informativt, konstnärligt och 
tekniskt perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
3c. fler aktiviteter och projekt som t ex 
Artist in Residence är finansierade genom 
donationer eller andra typer av extern 
finansiering.  
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REKRYTERING  

Musikhögskolan har ökat antal sökande samt breddat deltagandet i utbildning och forskning. Musikhögskolan har en tydlig strategi för 
kompetensförsörjning av personal. 

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

1. finns samordnade insatser och strategier 
för rekrytering av studenter och personal. 

 
 
 

1a. en plan för studentrekryteringsarbetet 
tas fram till grund- och forskarutbildning. 
 
1b. en manual utformas att använda i 
kontakt med förutbildningar. 
 
1c. Musikhögskolans aktivitet på sociala 
medier, mässor och bloggar ökar i syfte att 
nå nya grupper och öka intresset för våra 
utbildningar 
 
1d. förslag till preparandutbildning och fler 
sommarkurser i extern samverkan tas fram.  
 
1e. en arbetsgrupp tillsätts för att utveckla 
samarbete kring förberedande 
utbildning för invandrade musiker. 
 
1f. en organisation med 
studentambassadörer utvecklas vid 
Musikhögskolan och kontakt med 
studentambassadörerna vid LU etableras. 
 

1g. i samarbete med informationsenheten 
framställs fler informationsfilmer om 
Musikhögskolan samt instruktionsfilmer 
om antagningsförfarande. 
 
1h. det startas nya 
utbildningar/inriktningar i syfte att öka 
antal studerande. 
 
1i. en plan för rekrytering och 
kompetensförsörjning av personal tas fram 
i relation till en samlokaliserad fakultet. 
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REKRYTERING – fortsättning  

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

2. har Musikhögskolan vidtagit åtgärder för 
att bredda rekryteringen och deltagandet 
med avseende på intersektionella perspektiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. har den internationella rekryteringen av 
studenter ökat. 
 

2a. genom uppsökande verksamhet eller 
särskilda projekt genomförs 
instrumentspecifika insatser i 
rekryteringssyfte samt även för att nå större 
genusbalans inom vissa inriktningar och 
instrumentgrupper. 
 
2b. i rekryteringssyfte utarbetas modeller 
för konsertverksamhet. 
 
 
3a. en omvärldsanalys genomförs och ligger 
till grund för arbete med breddad 
internationell rekrytering. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3b. en strategi tas fram för att bredda 
rekryteringen av internationella studenter. 
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INTERNATIONALISERING 

Musikhögskolan i Malmö är en musikhögskola i världen med ett aktivt och drivande internationaliseringsarbete som omfattar personal och 
studenter. 

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

1. har Musikhögskolan säkerställt att 
internationaliseringsarbetet är förankrat i 
hela organisationen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1a. riktlinjer dras upp för hur 
internationaliseringsarbete ska implementeras 
på Musikhögskolan, samt hur återrapportering 
av internationaliseringserfarenheter kan ske 
genom t ex seminarier och på Musikhögskolans 
webbsida. 
 
1b. vid utvecklingssamtal, stimulera lärare och 
personal till fler utbyten/skuggning.  
 
1c. ett informationsmaterial och 
anmälningsformulär tas fram i samråd med 
internationell koordinator inför skuggning och 
studiebesök för Musikhögskolans personal.  
 
1d. personal erbjuds att delta i språkkurser i 
framför allt engelska.  
 
1e. en online-översikt över sökbara medel för 
lärare och personal gällande 
internationaliseringsarbete arbetas fram. 
 

1f. en ny rutin skapas som innebär att 
återföra information till Musikhögskolan i 
samband med utbyten eller skuggning. 
 
1g. när det är relevant, görs det möjligt 
för studenter att åka på utbyte/delta i 
internationella konferenser tillsammans 
med lärare/personal.  
 
1h. föreläsningsserier, konserter m.m. 
offentliggörs online på engelska (t ex 
livestreaming, YouTube-kanal, TED-talks).  
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INTERNATIONALISERING – fortsättning  

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

2. har Musikhögskolan utvidgat den 
interkulturella kompetensen inom grund- 
och forskarutbildning 
 
 
3. deltar Musikhögskolan i fler nätverk såväl 
inom Europa som globalt, både vad gäller 
utbyten inom program som inom 
konstnärlig och musikpedagogisk forskning. 
 

2a. Musikhögskolan undersöker möjligheten till 
utökade interkulturella, musikaliska 
samarbeten med lokala organisationer. 
 
 
3a. en plan tas fram för i vilka sammanhang 
pågående forskning ska presenteras på 
internationella konferenser. 
 
3b. Musikhögskolan arbetar kontinuerligt med 
finansieringsmöjligheter, både i ett europeiskt 
och ett globalt perspektiv, i samarbete med 
övriga inom fakulteten samt med andra delar 
inom LU.  
 
3c. har Musikhögskolan ökat samarbetet med 
internationella koordinatorer samt inom 
samverkansnätverken i Norden. 
 
3d. Musikhögskolan har skapat 
skrivbordsutbytesplats för att stimulera 
utbyten på forskarnivå.  
 

2b. Musikhögskolan bedriver aktiva 
interkulturella och musikaliska 
samarbeten med lokala organisationer. 
 
 
3e. Musikhögskolan har ökat nationella 
samarbeten och kunskapsutbyten med 
övriga musikhögskolor, relevant för 
internationaliseringsarbetet. 
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ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ 

Musikhögskolan har en tydlig organisationsstruktur där nya och förbättrade arbetsmetoder leder till högre kvalitet i arbets- och studiemiljön.  

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

1. har en genomlysning av nuläge och 
förändringsbehov på Musikhögskolan skett i 
relation till verksamhetens behov, önskemål 
och yttre krav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. har organisationsförändringar 
genomförts på institutionsnivå där nya 
arbetsformer och arbetsverktyg tagits fram, 
med bättre arbets- och studiemiljö som 
resultat.  
 
 
 

1a. det genomförs en översyn av olika 
arbetsmetoder och arbetsprocesser för att 
identifiera arbetsmängd, sårbarhet samt skapa 
jämnare arbetsmängd över läsåret. 
 
1b. funktions- och arbetsbeskrivningarna för 
TA-personal förbättras.  
 
1c. en arbetsgrupp tar fram en schematisk 
överblick/kalender över ett läsår som visar när 
projekt och stora händelser som omfattar 
många anställda i organisationen inträffar, 
samt vilka resurser som behövs. 
 
 
2a. organisationsförändringar och nya 
arbetsformer ses över.  
 
2b. JÄM-gruppen tar fram en strategi för 
långsiktigt arbete på institutionen.  
 
2c. Miljönämnden arbetar vidare med målet att 
Musikhögskolan blir miljödiplomerad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2g. gemensamma arbetsmetoder som gör 
att de administrativa processerna blir 
tydligare och enklare skapas där det är 
relevant. 
 
2h. det genomförs projekt på institutionen 
för att öka den intersektionella kunskapen. 
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 ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ – fortsättning 

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. har den interna informationen och 
kommunikationen inom Musikhögskolan 
förbättrats mellan olika verksamheter och 
funktioner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. har det kollegiala ledarskapet och 
medarbetarskapet stärkts genom olika 
fortbildningsinsatser. 

2d. HMS-arbetet görs mer synligt på 
institutionen. 
 
2e. en rutin för behov och synpunkter före 
skyddsronder är formaliserad. 
 
2f. en tydligare ”helpdesk”-kultur för bättre 
arbets- och studiemiljö genomförs.  
 
 
3a. en arbetsgrupp ser över hur den interna 
kommunikationen fungerar analogt och digitalt. 
Jämförelser med andra universitetet och 
externa organisationer kompletterar arbetet. 
 
3b. det implementeras ett nytt intranät/ 
kommunikativt verktyg som används av 
personal och studenter från läsårsstart. En mål- 
och policybeskrivning kring användandet har 
tagits fram och utbildning ges i systemet. 
 
 
4a. fler lärare går riktade fortbildningskurser i 
ledarskap och i lärares tjänster finns/avsätts tid 
för detta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3c. en utvärdering av de genomförda 
förbättringarna av interna informations-
kanaler genomförs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4c. det pågår en kontinuerlig satsning för 
att säkerställa en god återväxt inom olika 
ledningsfunktioner. 
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ORGANISATION, ARBETS- OCH STUDIEMILJÖ – fortsättning 

Mål  
Om 5 år 

Aktivitet för att nå målet inom 3 år Aktivitet för att nå målet inom 5 år 

 
 
 
 
 
5. har organisationsförändringar påbörjats 
inför en samlokaliserad fakultet. 
 

4b. för TA-personal inventeras vilka 
fortbildningsinsatser som är önskvärda. Tid 
avsätts i anställningen för riktad fortbildning. 
 
 
5a. arbetsuppgifter och funktioner i olika 
personalgrupper inom institutionen analyseras 
i förhållande till hela den konstnärliga 
fakulteten inför en samlokalisering.  
 

4d. olika typer av ledningsfunktioner inom 
avgränsade ansvarsområden har 
tillkommit. 
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