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Studentproduktionen ”Destruktion”, Teaterhögskolan. Foto: av Sandra Saied
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Förord

Konstnärliga fakulteten skapar och förmedlar kunskap på 
konstnärlig och vetenskaplig grund. Uppdraget innebär att 
förvalta och förnya konstnärlig kunskapsbildning och konstnärliga 
traditioner inom fri konst, teater och musik. 

Lunds universitet är jämte Göteborgs universitet de enda fullskaliga 
universiteten i Sverige där både konstnärligt och vetenskapligt 
grundad utbildning och forskning bedrivs. 

Det konstnärliga fältet har ett egenvärde; konstnärliga verksamheter är 
nödvändiga delar i varje mänsklig civilisation. Konstnärlig verksamhet bidrar 
till att vi förstår samhället och oss själva, men också till vår förmåga att 
föreställa oss möjliga framtider. Därtill kommer effekter av den konstnärliga 
verksamheten som kan vara av mer konkret art, såsom ökad sammanhåll-
ning, stärkt demokrati, social förändring, kreativitet, hälsa och välbefinnande, 
förbättrad inlärning och samhällsekonomisk nytta. Men dessa kringeffekter är 
inte möjliga att uppnå utan att de konstnärliga verksamheternas egenvärde 
och inre dynamik säkerställs. 

Fakultetens strategiska plan innehåller de ingående institutionernas och 
centrumbildningen Inter Arts Centers gemensamma strävan. Därutöver 
har institutionerna egna handlingsplaner som syftar till att tillvarata varje 
institutions specifika utvecklingsbehov. Planen ansluter till Strategisk plan 
för Lunds universitet 2017-2026 och gäller tillsvidare dock längst till 2022. 
Planen vänder sig huvudsakligen till fakultetens medarbetare och studenter 
men också till andra intresserade inom och utanför universitetet.

Konstnärliga fakulteten fokuserar på fem av de sex prioriterade 
områdena i universitetets strategiska plan:
1. Utbildning och forskning ska vara sammanflätade
2. Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna
3. Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter
4. Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer
5. Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer



3STRATEGISK PLAN - KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN

Strategisk plan för Konstnärliga fakulteten 
2018-2022

Fakultetens utbildning och forskning sker inom fyra kunskapsområden: fri konst, teater, musik och 
musikpedagogik. Kvaliteten i fakultetens utbildning och forskning vilar på konstnärlig, vetenskap-
lig och pedagogisk kompetens. För att inom fakulteten kunna utveckla attraktiva lärandemiljöer, 
starka miljöer för forskning och innovation, en god infrastruktur samt synlighet och tydlighet 
krävs ett samlat campus i Malmö. Därför behöver de ekonomiska förutsättningarna stärkas och 
säkras på kort och lång sikt.

Några förutsättningar är gemensamma för institutionernas utbildning och forskning:
  
• Utbildningarna säkerställer en hög ingångsnivå på studenternas färdighet och förmåga 

genom antagningsprov.
• Utbildningarna är undervisningstäta med stort inslag av enskild undervisning och handled-

ning.
• Verksamheten kännetecknas av stor synlighet i samhället genom utställningar, konserter och 

föreställningar och en stark relation till konst-, teater- och musiklivet.
• En väsentlig andel av lärare, studenter och alumner håller internationellt hög klass.

Många av fakultetens lärare verkar även utanför universitetet och har stora erfarenheter av sam-
verkan med det omgivande samhället. Fakulteten bidrar till universitetets mål genom att visa att 
ömsesidig respekt bör råda mellan samhällets och universitetets intressen och kunskapsformer.

Hassan Khans ”the alphabet book” från utställningen ”On the Thresholds of Knowledge”i Kungshuset 2017 
foto: Emma Krantz
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1. UTBILDNING OCH FORSKNING SKA VARA SAMMANFLÄTADE

• Systematiskt kvalitetssäkringsarbete ska vidareutvecklas internt för att upprätthålla och 
utveckla kvaliteten på grundutbildnings-, forskarutbildnings- och forskarnivå. Arbetet 
sker fortlöpande inom fakultetens institutioner.

• Utbildning, utvecklingsarbete och konstnärlig samt musikpedagogisk forskning ska 
sammanflätas i lärandemiljöerna. Lärarnas forskning/utvecklingsarbete ska tydligare 
återkopplas till utbildningen och synliggöras offentligt.

• Tvärdisciplinära samarbeten ska fortsatt utvecklas inom forskning och utbildning på 
avancerad nivå, exempelvis genom Inter Arts Centers verksamhet. 

• Fakulteten ska arbeta för att definitionen av infrastrukturstöd på nationell nivå ändras 
så att den tydligt omfattar konstnärlig och kulturinriktad infrastruktur. 

2. AKTIVA SAMARBETEN STIMULERAS FÖR ATT LÖSA 
SAMHÄLLSUTMANINGARNA

• Samverkan inom fakulteten ska utvecklas. De tre institutionerna ska fördjupa samverkan 
mellan utbildning och forskning samt mellan stödfunktioner. Det blir särskilt viktigt inför 
den framtida samlokaliseringen. 

• Ett antal samarbeten inom Lunds universitet är etablerade och under perioden bör 
samverkan med fler fakulteter och enheter etableras, i enlighet med strategin för kul-
tursamverkan.

• För att hålla utbildningarnas kvalitet på en hög nivå ska fakulteten föra en nära dialog 
med kulturinstitutioner, kulturliv och skola där studenternas anställningsbarhet och 
möjligheter till egen konstnärlig verksamhet beaktas. Dialogen gynnar också kompe-
tensutveckling och meritering av medarbetare.

• Samverkan med Malmö stad, de närliggande kommunerna och regionen ska stärkas, 
exempel genom samarbetsavtal.

• Strategiska insatser ska göras för att bättre synliggöra fakulteten i nationella konstnärliga 
och pedagogiska utbildningssammanhang.

3. UTVECKLINGEN SOM INTERNATIONELLT LÄROSÄTE FORTSÄTTER 

• Fakultetens verksamheter ska sträva efter att kurser, undervisning och allmän information 
erbjuds på svenska och engelska.

• Fakultetens institutioner ska fortsatt verka för att underlätta internationella utbyten på 
alla nivåer.

• Institutionerna ska återkommande bedöma den strategiska relevansen av deltagande i 
internationella nätverk och partnerskap.
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4. ETT VÄLUTVECKLAT LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP ÄR 
FRAMGÅNGSFAKTORER

• Utbildnings- och forskningsmiljöerna vid institutionerna ska vidareutvecklas genom 
strategisk rekrytering, bland annat med hänsyn till pensionsavgångar, och kompetens-
utveckling.

• Stödet till fakultetens chefer ska utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för att 
genomföra förändringar. 

• Fakultetens arbete med högskolepedagogiska kurser ska utvecklas. 

• Det nationella samarbete som växt fram inom de konstnärliga utbildningarna ska för-
djupas.

• Fakulteten ska gynna utveckling av stödfunktioner bland annat genom gemensamma 
TA-dagar och kompetensutveckling. 

• Fakultetens strukturer och rutiner för formella möten ska fortsatt utvecklas i enlighet 
med universitetets regler. 

• Finansiering av forskning, forskningsmiljöer och tvärdisciplinära samarbeten, men 
också fundraising mer allmänt, ska stärkas. En analys av möjliga finansieringsvägar ska 
genomföras. Det är önskvärt  att fler externfinansierade projekt kommer till stånd inom 
forskning och utbildning. Möjligheterna att externfinansiera delar av samlokaliserings-
projektet ska också utredas. 

VR Soundroom, Inter Arts Center
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Student på Konsthögskolan
Foto: Charlotte Carlberg Bärg
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Kammarmusik på Musikhögskolan 
Foto: Leif Johansson
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5. STUDENTER, MEDARBETARE OCH BESÖKARE ERBJUDS ATTRAKTIVA 
MILJÖER

• Insatser för breddat deltagande för studenter ska genomföras.

• Fakulteten ska säkerställa ett välfungerande studentinflytande på alla nivåer. Utbild-
ningsinsatser för studentrepresentanter i styrelser och nämnder ska utvecklas, likaså ska 
studentkåren vid fakulteten ges ändamålsenligt stöd. 

• Jämlikhetsarbetet ska integreras i den nya arbetsmiljöorganisationen så att det syste-
matiskt förebyggande arbetet mot diskriminering på ett effektivt sätt vävs in i befintliga 
ansvars- och beslutsstrukturer. Likaså ska de hittillsvarande arbetsgrupperna vid fakulteten 
och institutionerna ges ändamålsenligt stöd. 

• Inom området jämlikhet och delaktighet ska fakulteten göra årliga insatser för med-
arbetare och studenter. Fakulteten ska årligen avsätta resurser för det förebyggande 
arbetsmiljöarbetet.

• Samlokaliseringen av fakulteten i ett gemensamt campus är en prioriterad fråga.

Det nya campus ska:
• ha centralt och attraktivt läge i Malmö 
• förstärka de tre institutionernas enskilda profiler 
• ge bättre förutsättningar för hög kvalitet i undervisning och forskning 
• ge ökad synlighet och inflytande 
• säkerställa en ändamålsenlig organisation

Värdegrund

Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står bakom de grundläggan-
de värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna Charta Universitatum. Här 
fastslås vikten av autonomi och akademisk frihet. Universiteten ska stå fria från påtryckningar 
från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet. 

Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. 
Verksamheten  ska  värna  demokrati,  legalitet,  objektivitet,  fri  åsiktsbildning,  respekt  för  
allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och 
rättigheter.  Jämställdhet  och  mångfald  är  grundläggande  principer  för  alla  delar  av  vår  
verksamhet. 

Andra värderingar som kännetecknar Lunds universitet och har gjort så under lång tid är  
kritiskt  och  reflekterande  perspektiv,  saklighet,  opartiskhet,  nyfikenhet,  engagemang, 
medmänsklighet och humor. 
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LUNDS UNIVERSITET 

Box 117

221 00 Lund

Tel 046-222 00 00

www.lu.se

https://www.performingarts.lu.se/

Vision

  Ett universitet i världsklass som förstår, 
  förklarar och förbättrar vår värld 
  och människors villkor


