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Rektor har ordet

År 2018 var ett historiskt och oförglömligt år för Malmö 
högskola/universitet – det var året som vi äntligen fick univer-
sitetsstatus! Detta innebär ett utökat uppdrag för forskning 
och utbildning på forskarnivå men även rättigheter att inrätta 
nya ämnen och examina på avancerad nivå och forskarnivå. 
Vi fick även möjlighet att starta ett holdingbolag och ett eget 
innovationskontor. 

2018 har präglats av en mängd olika aktiviteter för att visa 
upp vår verksamhet och för att fira att vi har blivit universitet. 
Den 31 augusti firade vi universitetsblivandet med en stor och 
kreativ kajfest på Universitetsholmen. Det var en underbar 
känsla att som rektor inviga vårt universitet tillsammans med 
ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hell-
mark Knutsson, under en båtfärd i Södra Varvsbassängen, en 
båtfärd som symboliserade resan från industristad till univer-
sitetsstad. 

Under 2018 har vi upplevt ett stort intresse från andra delar 
av samhället. Många är nyfikna och har förväntningar på vad 
vi som nytt, kreativt och modernt universitet kan bidra med. 
Vårt samhällsengagemang och globala engagemang har inte 
gått att ta miste på, och inte heller vår flervetenskapliga ansats 
inom både forskning och utbildning som sker i nära samver-
kan med andra samhällsaktörer såväl lokalt som globalt. 

2018 var även året då vi inkorporerade en ny universitets-
strategi, Strategi 2022, i våra akademiska verksamheter. Stra-
tegi 2022 ska vägleda vårt fortsatta utvecklingsarbete under 
de kommande åren och i augusti genomfördes öppna möten 
på varje institution för att diskutera integreringen av strategin 
i institutionernas vardagsarbete. Rektor och prorektor hade 
en dialog med institutionernas medarbetare kring angelägna 
frågor och utvecklingsområden och om vilken förflyttning 
institutionen ser framför sig under de kommande fem åren. 
Det var roligt att se att vår universitetsgemensamma Strategi 
2022 verkar vara ett levande dokument som har relevans för 
verksamheten och kan knytas an till institutionernas verksam-
hetsplaner. 

Det övergripande målet för Malmö universitet är att hålla 
en hög kvalitet i utbildning och forskning där vi i samverkan 
med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider kunskap 
för att förstå, förklara och utveckla samhället. Tack vare det 
nya och utvidgade uppdraget för forskning och utbildning 
på forskarnivå har vi nu betydligt bättre förutsättningar att 
uppnå vårt högt ställda mål om att skapa en bra balans mellan 
utbildning och forskning. 

Under 2018 har fakulteterna arbetat intensivt med att 
rekrytera nya medarbetare och doktorander. Det tar lång tid 
att göra kloka och hållbara rekryteringar. Rekryteringspro-
cesserna har dragit ut på tiden och institutionerna har varit 
mycket måna om att värna om utbildningens resurssättning 
och kvalitet. Det innebär att våra universitetslärare inte har 
kunnat ägna tillräckligt stor andel av sin tid åt forskning, 
vilket i sin tur avspeglar sig i det överskott inom verksam-
hetsgrenen forskning som bokslutet för 2018 visar. Vi har nu 
inlett en skarp diskussion och planering av olika insatser för 

att komma i kapp med rekryteringar för en hållbar och stabil 
verksamhet inom både forskning och utbildning. En positiv 
konsekvens med överskottet för 2018 är att det tidigare ack-
umulerade underskottet i myndighetskapitalet för forskning 
balanserades. 

Under 2018 har vi genomfört flera universitetsgemensamma 
satsningar som är tydligt länkade till Strategi 2022, såsom en 
satsning på fyra nya flervetenskapliga forskningsprogram, en 
satsning på karriärutveckling för 12 tillsvidareanställda lärare 
som doktorerat och en satsning på befintliga universitets- 
gemensamma forskningscentrum. 

Ett par fakulteter har etablerat nya forskningsplattformar 
och har utlyst ett flertal karriäranställningar i form av biträ-
dande lektorsanställningar. Ett flertal nya doktorander har 
rekryterats och flera nya forskarskolor med extern eller intern 
finansiering har etablerats. Alla dessa prioriterade satsningar 
ska på olika sätt bidra till att vi skapar sammanhållna, starka 
och gränsöverskridande internationella akademiska miljöer 
där utbildning, forskning och samverkan är integrerade. Vår 
framgång i detta utvärderas på olika sätt. 

Under 2018 har vi planerat för den stora utvärdering av 
forskningskvalitet, ERA19, som kommer att pågå under hela 
2019 och där nationella och internationella granskare deltar. 
ERA19 ingår som en komponent i universitetets sammanhåll-
na kvalitetssystem som är under utveckling. 

Under 2018 genomförde UKÄ en lärosätesgranskning av 
vårt kvalitetssäkringsarbete inom utbildning och vi har i skri-
vande stund inte fått reda på resultatet. Oavsett utfallet så 
känner jag mig mycket stolt över medarbetarnas och studen-
ternas viktiga insatser i samband med UKÄs lärosätesgransk-
ning och ser fram emot det fortsatta arbetet med att utveckla 
ett sammanhållet kvalitetssystem för vårt universitet.

Under 2018 inrättade vi forskarutbildning i Global politik. 
För första gången använde vi vår nya möjlighet att inrätta 
ämnen på forskarnivå och vi har nu etablerat bra rutiner 
för denna process. Det har även inkommit flera ansökningar 
från fakulteterna om att inrätta nya utbildningsprogram på 
avancerad nivå, flertalet på engelska, vilket kommer att stär-
ka uppbyggandet av våra sammanhållna och internationella 
akademiska miljöer. 

Avslutningsvis känner jag mig mycket nöjd med att styrelsen 
under 2018 beslutade om en ny arbetsordning som kommer 
att stärka det kollegiala inflytandet och att en arbetsgrupp har 
tagit fram ett förslag till en ny anställningsordning.

Ett stort tack till universitetsstyrelsen, studentkårerna, de 
fackliga företrädarna och sist men inte minst alla medarbetare 
för ert stora engagemang och viktiga arbetsinsatser under 2018!

Kerstin Tham
Rektor vid Malmö universitet
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Studentkårerna om året som gått

Studenter och doktorander vid Malmö universitet organiseras 
av tre kårer: Studentkåren Malmö, Odontologiska student-
kåren och Doktorandkåren Malmö. De tre kårerna arbetar 
för att upprätthålla studenters och doktoranders rättigheter 
och för att utbildningar på grund-, avancerad- och forskarni-
vå ska hålla hög kvalitet. Studentinflytande utgör grunden för 
kårernas arbete och det värderas högt av Malmö universitet. 

Malmö högskola blev universitet förra året och det har 
varit ett händelserikt år, inte bara för universitetet utan även 
för de tre kårerna. Bildandet av universitetet har synts över-
allt och har givit ett nytt värde för att studera och forska 
i Malmö särskilt med Malmö universitets unika identitet. 
Det finns nu många nya råd och organ vid universitet, där 
studenter är representerade, som främjar en hållbar och 
jämställd framtid. Viktiga dokument har reviderats såsom 
Studenters rättigheter, Studentinflytandepolicy och Språk-
policy, där studenterna har varit viktiga medaktörer. Vi är 
stolta över hur mycket universitetet värdesätter studenternas 
inflytande och delaktighet. 

Det har varit många positiva förändringar men det har 
kommit med stora utmaningar. 2018 rapporterades att hälf-
ten av studenterna har försämrad psykisk hälsa och det är 
ett stort problem som vi behöver adressera tillsammans med 
seriositet. Att studera vid universitet får vara krävande, men 
vi borde inte normalisera studenters liv som stressigt och som 
att det vore acceptabelt att ha ångest och vara deprimerad på 
grund av skolan. Kårerna tar detta seriöst och kommer lyfta 
det i olika sammanhang.

För att klara sin utbildning, behöver det finnas ett starkt 
kvalitetssäkringssystem på universitet. Under 2018 har alla 
tre kårerna medverkat i UKÄs lärosätesgranskning av MAUs 
kvalitetssäkringssystem och hjälpt universitetet att hitta stu-
dentrepresentanter till intervjuerna. För Doktorandkåren, 
har det varit fokus på kvalitetsutveckling av forskarutbild-
ningen och doktoranders förutsättningar i sin utbildning. 
Arbetet med att Doktorandryggsäcken ska vara lika på alla 
fakulteterna har gett utdelning, så även arbetet med att dok-
torander inom Lärosäten Syd ska ha kostnadsfri tillgång till 
de kurser som erbjuds forskarstuderande inom respektive 
lärosäte. Fortsatta diskussioner har skett under året kring 
utveckling av forskarutbildningen i samband med starten av 
implementering av kvalitetsramverket för forskarutbildning. 
Diskussioner har skett både genom kvalitetsdialoger och 
doktorandenkät. Kvalitetsdialogerna har i huvudsak berört 
handledning för doktorander samt kvalitetsutveckling för 
verksamhetsdoktorander. 

Arbete och insatser med att försöka få aktiva doktorand-
kollegium på alla fakulteter har genomförts under året, 
tyvärr har det inte lyckats fullt ut. Doktorandkåren har 
ingått ett avtal med Membit i syfte att underlätta hantering-
en av medlemsavgifter till Doktorandkåren samt erhållande 
av Mecenatkort i samband med att antalet doktorander på 
lärosätet ökar.

Odontologiska studentkåren har under 2018 arbetat med 
att förbättra utbildningen både genom att skicka ut en enkät 
som fokuserar på vad studenter tycker om sin utbildning 
och om de upplevt trakasserier. De har även varit delaktiga 
i revideringen av dokumentet Studenternas rättigheter och 
skyldigheter och i arbetet med nya Curriculum, som står 
för dörren nu när vi träder in i 2019. Odontologiska Stu-
dentkåren har under det gångna året valt att fokusera på 
att digitalisera kåren, både genom att förändra hemsidan, 
så att studenter nu direkt kan gå med via webben, och få ut 
mer information via denna både genom viktiga meddelanden 
men även av studiesociala aktiviteter. 

Studentkåren Malmö har jobbat med fokusfrågor gällan-
de bostad, internationalisering, digitalisering och akademisk 
litteracitet samt försökt öka tiden ute på fakulteterna. Det 
finns även fysiska frågor som måste lösas, som kårhusets 
framtid. Studentkåren Malmö har befunnit sig snart 15 år 
på Bassängkajen 8 men måste hitta ett nytt hem så snabbt 
som möjligt, för att säkra inte bara kårens framtid men även 
de viktiga studiesociala aktiviteter som kåren erbjuder för 
många studenter vid Malmö universitet. Studentkåren Mal-
mö försöker även lyfta upp studenters bostadssituation i 
olika sammanhang. 

2018 blev Malmö gullistade i Sveriges Förenade Student-
kårers bostadsrapport. Detta betyder att studenter erbjuds 
boende någon gång under terminen. Detta är en positiv för-
ändring och kåren ställer sig positiv till trenden, men det finns 
fortfarande mycket att göra då det ännu inte är tillräckligt 
tryggt för alla våra studenter. Därför är studentsamordna-
ren som Malmö stad har anställt och som är delfinansierad 
av Malmö universitet oerhört viktig för Malmös studenter. 
Förhoppningsvis kan studentsamordnaren vara en viktig del 
i bostadsdiskussionen de kommande åren och vi är ivriga att 
få börja jobba tillsammans i frågor som rör studentlivet. Det 
är särskilt viktigt med samverkan mellan staden, kåren och 
universitetet. 

Med många stora förändringar och utmaningar har 2018 
lärt oss mycket. Slutligen vill kårerna tacka Malmö universi-
tet för ett gott samarbete. 

Jenna Pystynen
Ordförande Studentkåren Malmö

Annika Nilsson
Ordförande Odontologiska Studentkåren Malmö

Cecilia Cervin
Ordförande Doktorandkåren Malmö
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  Antagningsnämnd
  Examensnämnd 
  Disciplinnämnd
  Personalansvarsnämnd

Organisationsschema för Malmö universitet från och med januari 2018

Sammanställning över väsentliga uppgifter

Utbildning och forskning 2018 2017 2016 2015 2014

Totalt antal helårsstudenter mot takbelopp1 11 522 11 653 11 682 11 875 11 928
– varav kvinnor 67% 67% 67% 67% 67%

– varav män 33% 33% 33% 33% 33%

Kostnad per helårsstudent, kronor 93 108 89 784 86 008 84 817 79 393

Totalt antal helårsprestationer 9 766 9 808 9 772 10 021 10 011

 – varav kvinnor 69% 69% 69% 70% 69%

– varav män 31% 31% 31% 30% 31%

Kostnad per helårsprestation, kronor 110 039 106 767 102 722 100 528 94 499

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 89 85 78 88 101
– varav kvinnor 58% 52% 52% 60% 66%

– varav män 42% 48% 48% 40% 34%

Totalt antal nyantagna doktorander 57 48 29 43 23

– andel kvinnor 63% 75% 38% 56% 43%

– andel män 37% 25% 62% 44% 57%

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 252 226 225 223 221

– andel kvinnor 60% 59% 55% 59% 61%

– andel män 40% 41% 45% 41% 39%

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) 102 87 90 85 83
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) 0 0 0 0 0

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen 2,4 2,3 2,7 2,3 2,7

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen 3,4 4,0 3,5 2,8 3,1

Totalt antal doktorsexamina 31 24 21 21 21

Totalt antal licentiatexamina 5 2 4 7 11

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 500 535 489 473 461

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation (kronor) 690 462 532 003 534 634 535 678 579 364

Personal      

Totalt antal årsarbetskrafter 1 406 1 341 1 312 1 311 1 329

Medelantal anställda per mån 2 006 1 895 1 849 1 800 1 803

Totalt antal lärare (årsarb.) 709 695 681 688 694

– andel kvinnor 54% 54% 53% 54% 54%

– andel män 46% 46% 47% 46% 46%

Antal disputerade lärare (årsarb.) 428 409 406 395 386

– andel kvinnor 50% 48% 48% 48% 48%

– andel män 50% 52% 52% 52% 52%

Antal professorer (årsarb.) 77 79 76 77 83

– andel kvinnor 30% 34% 36% 34% 35%

– andel män 70% 66% 64% 66% 65%

Ekonomi      

Intäkter totalt (mnkr) 1 616 1 446 1 406 1 362 1 319

Varav utb på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 1 222 1 153 1 118 1 106 1 045

– andel anslag (%) 83% 84% 84% 83% 85%

– andel externa intäkter (%) 17% 16% 16% 17% 15%

Varav forskning och utb på forskarnivå (mnkr) 395 293 286 256 274

– andel anslag (%) 60% 47% 48% 47% 40%

– andel externa intäkter (%) 40% 53% 52% 53% 60%

Ekonomi, forts. 2018 2017 2016 2015 2014

Kostnader totalt (mnkr) 1 546 1 446 1 378 1 382 1 319

– andel personal 69% 69% 69% 68% 69%

– andel lokaler 14% 15% 15% 16% 13%

Lokalkostnader per kvm (kronor)² 2 631 2 221 2 378 2 314 1 739

– andel av justerade totala kostnader (%) 17% 15% 15% 16% 13%

Balansomslutning (mnkr) 1 018 901 815 792 761

– varav oförbrukade bidrag 166 128 131 129 136

– varav årets kapitalförändring 70 0 28 -20 0

– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 271 200 199 171 191

1) Helåsstudenter exlusive uppdragsutbildning, särskilda lärarutbildningar och studieavgiftsskyldiga studenter 
2) Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069).
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Den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid de fem fakulteterna 
Hälsa och samhälle, Kultur och samhälle, Lärande och samhälle, Odontologiska 
fakulteten och Teknik och samhälle, är grunden för Malmö universitets verksam-
het. På de följande sidorna beskriver dekanerna de viktigaste händelserna på 
respektive fakultet under det gångna året.

Fakulteternas
verksamhet 2018 
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Fakulteten för hälsa och samhälle
Mycket tid har gått åt till att planera den nya polisutbildningen 
som startar vårterminen 2019 och som har Fakulteten för häl-
sa och samhälle som värdfakultet. När utbildningen är igång 
kommer Enheten för polisärt arbete att engagera ett 20-tal 
akademiska lärare tillsammans med ett 30-tal polislärare.

– HS har ett brett perspektiv på hälsa med utbildningar och 
forskning som också beaktar social kontext. Jag ser därför 
mycket goda möjligheter att vi kan koppla ihop polisutbild-
ningen med våra andra utbildningar, säger dekan Anders 
Kottorp.

Fakulteten har under 2018 arbetat strategiskt med att utöka 
och utveckla sin forskningsverksamhet. Det har resulterat i 
fler antagna doktorander och mer forskningstid för seniora 
forskare. HS har satsat en del av de ökade statsanslagen på 
att professorer ska ha minst en tredjedel av sin tid garanterad 
till forskning.

Ett aktivt arbete har också gjorts för att stimulera institutions-
övergripande forskningsplattformar. Innovativa och potentiellt 
starka gränsöverskridande akademiska miljöer ska ges möjlig-
het att utvecklas över tid med flera års ekonomiskt stöd.

– Det går inte att bygga upp stabila och starka akademis-
ka miljöer på ett eller två år. Om vi ska kunna rekrytera och 
behålla de bästa lärarna och forskarna på vår fakultet, då 
måste det få ta tid, säger Anders Kottorp.

Två nya forskningsplattformar gavs därför stöd under året: 
den ena utvecklar och prövar bärbara sensorer som en möjlig 
väg att mäta effekterna av olika hälsofrämjande medbor-
gardriva initiativ i Lindängen. Plattformen kallas MultiSens 
– optimizing wearable sensor technologies within an iterati-
ve user-driven process targeting e-health equity in an urban 
context. Sociala aspekter på kriminalitet är temat för den 
andra plattformen: People, Places and Prevention: Addressing 
Criminality from an Integrated Perspective.

Fakulteten för hälsa och samhälle bedriver ledande 
professionsutbildningar inom hälso- och sjukvård samt 
socialt arbete. Bland annat utbildas sjuksköterskor, 
socionomer, receptarier och biomedicinska analytiker. 
Fakulteten ger även utbildningar i kriminologi, social-
psykiatri, sexologi och socialpedagogiskt arbete inom 
funktionshinderområdet.

Fakulteten för kultur och samhälle 
Global Politics blev det första forskarutbildningsämnet som 
rektor inrättade vid Malmö universitet. Utbildningen tar sig 
an frågor om såväl internationella kriser som samarbeten över 
nationsgränserna och startar våren 2019.

– Ämnet är mångvetenskapligt och anknyter till både huma-
nioras och samhällsvetenskapernas vetenskapstraditioner, 
säger Rebecka Lettevall, dekan vid Fakulteten för kultur och 
samhälle.

Forskningsprogrammet Institute of Urban Research bevil-
jades rektors programstöd. Fakulteten startade också två nya 
forskningsplattformar. Rejuvenating Democray uppmärksam-
mar och forskar kring möjligheten att möta hoten mot vår 
demokrati i en mer auktoritär samtid.

– Vi lever i en tid där demokratin ständigt utmanas och 
omvärderas. För att förstå denna situation är det angeläget 
att vi har forskning som följer detta. Hur kunde det bli så 
här? Och, hur kan demokratin stärkas? säger dekan Rebecka 
Lettevall. 

Syftet med den andra nya forskningsplattformen – Colla-
borative Future-Making – Critical Imagination and Worldly 
Engagements – är att analysera såväl det förflutna som samti-
den och möjliga framtider ur gränsöverskridande perspektiv. 

Det tvärvetenskapliga forskningslaboratoriet Medea kommer 
att fortsätta som forskningsplattform under ytterligare tre år.

– Medea har utvecklats framgångsrikt och kommunicerat 
med stor genomslagskraft, inte minst genom sina vetenskap-
liga poddsändningar som visar internationell bärkraft, säger 
Rebecka Lettevall.

Hon vill verka för att stärka och lyfta fram forskningen 
inom humaniora som hon menar ofta hamnar i skymundan.

– Vi har mycket forskning och utbildningar inom humanio-
ra som ger värdefull kunskap och nya perspektiv på samhälls-
utvecklingen, såväl i Malmö och i Sverige som globalt. Det 
behöver vi synliggöra mer, säger Rebecka Lettevall.

Under året gjordes även en översyn av fakultetens utbild-
ningsutbud. 

Vid Fakulteten för kultur och samhälle bedrivs utbild-
ning, forskarutbildning och forskning med inriktning 
mot globala kultur- och samhällsprocesser och deras 
förhållande till samhälle och individ, i ett tidsligt och 
rumsligt perspektiv.
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Utbildningsprofil 2018 (helårsstudenter) Nyckeltal

De fem största externa forskningsfinansiärerna (tkr)Intäkter (mnkr)

2018 2017 2016

Totalt antal helårsstudenter 2 349 2 371 2 311

Antal aktiva doktorander 73 68 62

Personal, årsarbetskrafter 195 190 190

2018 2017 2016

Totalt antal helårsstudenter 3 734 3 826 3 939

Antal aktiva doktorander 43 40 41

Personal, årsarbetskrafter 212 213 206

Finansiär 2018

KK-stiftelsen 10 409

Vetenskapsrådet 4 735

Utländska företag 3 612

EU:s ramprogram 3 605

Vinnova 2 809

Finansiär 2018

Forte 4 750

K2 Kunskapscentrum om kollektivtrafik 4 136

FORMAS 3 554

Vetenskapsrådet 3 521

Riksbankens Jubileumsfond 2 762
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Fakulteten för lärande och samhälle 
2017 – 2020 granskar Universitetskanslersämbetet alla lärar-
program och tre forskarutbildningar på Fakulteten för lärande 
och samhälle. Under 2017 – 2018 har forskarutbildningarna i 
historia och pedagogik samt grundlärarutbildning 4 – 6 utvär-
derats och fått omdömen hög kvalitet.

– Att utfallet av utvärderingarna blir positivt är synnerligen 
viktigt för fakulteten och för hela universitetet. Det visar att 
vårt kvalitetsarbete fungerar och att våra utbildningar mot-
svarar både examensmålen och de höga förväntningar vi har 
på oss själva, säger dekan Anders Linde-Laursen.

Som ett av flera lärosäten bedriver Malmö universitet genom 
Lärande och samhälle försöksverksamheten ULF – utveckling, 
lärande, forskning. Syftet är att utveckla och pröva olika 
modeller för samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän 
kring praktiknära forskning

– Tillsammans formulerar vi för skolan relevanta forsk-
ningsfrågor. Från denna forskning ska vi bygga den veten-
skapliga grunden för framtida skolutveckling, säger Anders 
Linde-Laursen.

Under året har det anställts nio doktorander i forskarskolan 
i specialpedagogik. Forskarskolan har fått 40 miljoner kronor 
i anslag av Vetenskapsrådet och leds av professor Mona 
Holmqvist.

The European Sport Management Conference samlade 
deltagare från hela världen. International Organisation for 
Science and Technology Education gick för första gången i ett 
nordiskt land.

Forskningsprogrammet Perspectives on literacy and inclu-
sive subject teaching in multilingual society inrättades efter 
beslut av rektor.

Fakulteten för lärande och samhälle erbjuder professi-
onsutbildningar för skola, kultur, fritid och idrott. Fakul-
teten driver en av Sveriges största lärarutbildningar där 
man som student väljer en av fyra examina: förskollära-
re, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Man ut- 
bildar även idrottsvetare, specialpedagoger, speciallärare 
och studie- och yrkesvägledare.

Fakulteten för teknik och samhälle
Med beslutet om en ny masterutbildning i Computational 
Materials Science kom Fakulteten för teknik och samhälle ett 
steg närmare en komplett akademisk miljö för de ingående 
ämnena. Fakulteten har hela utbudet inom datavetenskap 
och medieteknik men saknar forskarutbildning inom bland 
annat materialvetenskap och tillämpad matematik. Dekan 
Andreas Jacobsson nämner därför inrättandet av den tvååriga 
utbildningen, som riktar sig till universitetets högskoleingen-
jörsstudenter och startar höstterminen 2019, som en av årets 
viktigaste händelser.

– Masterutbildningen är viktig för vår samverkan och fort-
satta internationalisering, och den är förstås avgörande för 
att vi längre fram ska kunna få forskarutbildningsrättigheter 
i ämnet, säger Andreas Jacobsson som hoppas kunna ansö-
ka om forskarutbildningsrättigheter i tillämpad fysik hösten 
2019.

Industriforskarskolan i datadrivna system startades som-
maren 2018 med stöd av KK-stiftelsen och näringslivet. 
Licentianderna arbetar kvar på sin ordinarie arbetsplats en 
tredjedel av tiden, övrig tid forskar de på Malmö universitet.

– Forskarskolan ger oss mer resurser, fler kurser och leder 
till nya rekryteringar, säger Andreas Jacobsson.

Forskningsprogrammet Data Society, som startar hösten 
2018 i samarbete med framförallt K3, är ett exempel på sam-
manhållna, gränsöverskridande miljöer. Inom programmet 
studeras digitaliseringens effekter på samhället.

– Det samhällsvetenskapliga perspektivet kompletterar 
den kompetens vi redan har inom digitalisering genom 
Internet of Things and People, säger Andreas Jacobsson. 
Under sommaren 2018 fick licentiat- och doktorsexamen i 
datavetenskap omdömet hög kvalitet av Universitetskanslers- 
ämbetet, UKÄ. 

Fakulteten för teknik och samhälle bedriver forskning 
och utbildning inom datavetenskap, byggteknik, maskin-
teknik, materialvetenskap, naturvetenskap, medieteknik 
samt tillämpad matematik.
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De fem största externa forskningsfinansiärerna (tkr) De fem största externa forskningsfinansiärerna (tkr)Intäkter (mnkr) Intäkter (mnkr)

2018 2017 2016

Totalt antal helårsstudenter 4 380 4 317 4 299

Antal aktiva doktorander 63 54 54

Personal, årsarbetskrafter 254 236 232

2018 2017 2016

Totalt antal helårsstudenter 1 326 1 373 1 416

Antal aktiva doktorander 23 12 13

Personal, årsarbetskrafter 85 82 89

Finansiär 2018

Vetenskapsrådet 8 778

Skolverket 4 994

Svenska universitet och högskolor 4 473

Svenska privata företag 1 821

Skolforskningsinstitutet 1 537

Finansiär 2018

KK-stiftelsen 4 790

K2 Kunskapscentrum om kollektivtrafik 1 815

Vinnova 1 441

Vetenskapsrådet 1 371

Enskilda utbildningsanordnare 1 147
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Odontologiska fakulteten
2018 hade Odontologiska fakulteten (OD) dubbel anledning 
att fira: universitetsblivandet sammanföll med fakultetens 
70-årsjubileum.

Som en del i universitetsfirandet arrangerade OD en före-
läsningsserie med nedslag i tandvårdsutbildningarnas historia 
och presentationer av viktig forskning. Den egna jubileums-
veckan i maj avslutades med en alumnidag med föreläsningar 
och stor fest på Malmö stadion.

– Jubileet var en viktig manifestation av våra 70 år som 
tandvårdshögskola, säger dekan Gunilla Klingberg. Jubileet 
visade också hur mycket fakulteten skapar ny kunskap genom 
framgångsrik och produktiv odontologisk forskning, både 
historiskt och idag.

Universitetskanslersämbetet har beslutat att tandhygienist- 
utbildningen ska vara treårig från höstterminen 2019. Det 
innebär att alla i dag giltiga tandhygienistutbildningar måste 
söka nya examenstillstånd och att fakulteten gjort ett intensivt 
arbete för att göra om hela utbildningen.

– Det är positivt att utbildningen blir modernare och att det 
kan ges mer tid till tydlig fördjupning, större forskningsan-
knytning och att vi kan bredda folkhälsodelen, säger Gunilla 
Klingberg.

Gunilla Klingberg lyfter också tilldelningen av forsknings-
medel från OFRS (Odontologisk Forskning i Region Skåne) 
för klinisk, patientnära forskning som uppgick till sex miljoner 
kronor.

– Anslagen förutsätter samverkan mellan tandvårdens olika 
aktörer vilket är en prioriterad del av universitetets strategier. 
OFRS är också fakultetens absolut viktigaste externa finan-
siär och avgörande för utvecklingen av vår forskning, säger 
Gunilla Klingberg.

Viktigt för ODs forskning var också att forskningsprogram-
met Foresight, som handlar om munhälsa och att identifiera 
risk för de stora sjukdomarna karies och tandlossning, bevil-
jades stöd i universitets forskningssatsning.

Under året fortsatte arbetet med fakultetens nya organisa-
tion som ska implementeras under 2019.

Vid Odontologiska fakulteten (Tandvårdshögskolan) 
utbildas tandhygienister, tandläkare och tandtekniker.

Tandvård

Forskning statsanslag
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Uppdragsutbildning
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De fem största externa forskningsfinansiärerna (tkr)Intäkter (mnkr)

2018 2017 2016

Totalt antal helårsstudenter 473 396 374

Antal aktiva doktorander 50 52 55

Personal, årsarbetskrafter 180 179 180

Finansiär 2018

Region Skåne 4 623

KK-stiftelsen 2 761

Utländska statliga organ 2 192

Vetenskapsrådet 2 043

Svenska privata företag 1662
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1. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2018 har präglats av universitetsblivandet och integreringen 
av Strategi 2022 i all utbildnings- och forskningsverksamhet. 
Uppväxling inom forskning och forskarutbildning ger åter-
verkningar även för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå. Att skapa sammanhållna, starka och gränsöverskridande 
internationella akademiska miljöer där utbildning, forskning 
och samverkan är integrerade är ett universitetsgemensamt 
arbete. Året har inneburit att stärka byggandet av sådana 
miljöer och att samtidigt bibehålla kvaliteten i befintlig verk-
samhet där målsättningar i Strategi 2022 utgjort ledstjärna. 
Utgångspunkten i Strategi 2022 är att utbildningen ska vara 
vetenskapligt förankrad även avseende pedagogiken, vilket 
bl.a. medfört att universitetets högskolepedagogiska centrum 
(CAKL) fått ett breddat och fördjupat uppdrag.

Malmö universitet är ett lärosäte där professionsinslagen i 
utbildningarna på grundnivå och avancerad nivå är märkbar 
och spänner över ett stort fält. Universitetet ger flera utbild-
ningar för identifierade bristområden som vård och undervis-
ning. Universitetets utbildningar med generell examen har en 
bredd som täcker in flera vetenskapliga fält, såsom urbana 
studier, interaktionsdesign, idrottsvetenskap, kriminologi, 
datavetenskap, sexologi, samt internationell migration och 
etniska relationer. Universitetet bedriver också utbildningar 
inom flera områden för akademiker med utländsk examen. 
Antalet fristående kurser har under året ökat något. Våren 
2019 antas de första studenterna till polisutbildning. 

Intresset för att söka till det nyblivna universitetets utbild-
ningar är fortsatt god, även om Malmö universitet i likhet 
med den nationella trenden ser en viss minskning av antalet 
sökande. 

I detta kapitel redovisas Malmö universitets utbildning 
på grundnivå och avancerad nivå vad gäller utbud, dimen-
sionering och utfall. Viktiga aspekter som högskolans kva-
litetsarbete, arbetet med internationalisering samt särskilda 
verksamheter som breddad rekrytering, validering och upp-
dragsutbildning redovisas också.

1.1 Kvalitetsarbete 

Högskolelagens mål: Verksamheten ska avpassas så att en hög 
kvalitet nås i utbildningen och forskningen. De tillgängliga re-
surserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i 
verksamheten. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet 
för högskolornas personal och studenterna.

Utifrån Strategi 2022 bidrar alla anställda till att universitetet 
ska ha hög kvalitet i utbildning och forskning där vi i sam-
verkan med andra samhällsaktörer skapar, delar och sprider 
kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Uni-
versitetets kvalitetsarbete för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå syftar till att säkerställa detta. Kvalitetssäk-
ringssystemet har ett utbildningsnära fokus och har därmed 
en decentraliserad organisation för kvalitetsarbetet. Viktigt 
för allt kvalitetsarbete är studentinflytandet. En grundförut-
sättning för detta är ett nära samarbete mellan universitet, 
kårer och student. Samverkan med andra samhällsaktörer 
skapar en utbildning med hög samhällsrelevans. 

Kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå samordnas och stöds av universitetsövergripande aktivi-
teter, styrdokument och personella resurser. Det universitetsge-

mensamma organet Utbildningsberedningen utgör en särskild 
länk mellan det universitetsgemensamma och det utbildnings-
nära kvalitetsarbetet. Arbetet följs kontinuerligt upp i olika 
dialogmöten mellan program-, institutions-, fakultets- och 
universitetsledning. Dialoger ingår i universitetets styrmodell 
och erbjuder möjlighet till diskussion kring strategiska frågor 
och underlag för verksamhetsutveckling. 

Nedan beskrivs de större universitetsövergripande pro-
jekt och insatser som i kvalitetshöjande syfte påbörjats eller 
genomförts under 2018. Till detta tillkommer de initiativ och 
det arbete som genomförs vid fakulteterna. 

Etablerande av riktlinjer för universitetsgemensamma 
komponenter i kvalitetsarbetet
Efter att under 2017 ha arbetat med att ta fram riktlinjer för 
kvalitetsramverkets komponenter beslutade rektor i april 
2018 om fastställande av dessa. Riktlinjerna för dessa uni-
versitetsgemensamma delar kommer att etableras efter hand.

Under våren 2018 genomfördes kvalitetsdialoger mellan 
universitets- och fakultetsledningar, samt med Centrum för 
akademiskt lärarskap respektive Biblioteket, för första gång-
en i full skala. Utbildning på alla tre nivåer samt forskning 
utgjorde en sammanhållen kvalitetsdialog. Centralt i årets 
kvalitetsdialoger har varit frågor om bemanning och kompe-
tensförsörjning. En slutsats är att på kort sikt kan bemanning 
i relation till uppväxling inom forskning och forskarutbild-
ning utgöra en riskfaktor för kvalitet i utbildning, medan det 
på lång sikt uppfattas som en möjlighet till ökad kvalitet.

Kvalitetsforum, erfarenhetsutbyte mellan fakulteter med 
fokus på goda exempel, prövades för första gången. Tema 
var ”Student- och doktorandengagemang”. Rektor fastställ-
de under våren den interna utvärderingscykeln för perioden 
2019-2024 avseende all verksamhet. En aktivitet i planerings-
arbetet för utvärderingarna har varit att de universitetsgemen-
samma alumnenkäterna har startats upp och de första har 
skickats ut under hösten. Arbetet med en exitenkät pågår, lik-
som för en startenkät med en bredare ansats än initialt avsett. 
Ett uttag från SCB avseende programnybörjare prövades som 
komplement till startenkät under hösten. Etablerande av en 
reviderad kursutvärderingsprocess har under senare delen av 
året påbörjats i delar av organisationen. 

Som en följd av det utvecklingsarbete som pågått, inklu-
sive jämställdhetsintegrering, genomfördes en revidering av 
kvalitetsramverket som huvudsakligen syftade till att skapa 
följsamhet mellan olika dokument. 

Universitetskanslersämbetets utvärdering av kvalitets-
säkringssystemet
Under 2018 utvärderade Universitetskanslersämbetet Malmö 
universitets kvalitetssäkringssystem. En självvärdering lämna-
des in den 5 juni och under hösten har två platsbesök genom-
förts. Utvärderingen har engagerat många medarbetare i hela 
organisationen. Beslut väntas i början av 2019.

1.1.1 Kvalitetsförstärkning 

Ur regleringsbrevet: Den särskilda höjning av ersättningsbe-
loppen för utbildningsområdena humaniora, teologi, juridik, 
samhällsvetenskap, undervisning och verksamhetsförlagd ut-
bildning som inleddes 2016 ska användas för kvalitetsförstär-
kande åtgärder. Medlen avsatta för humaniora, teologi, juridik
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Forts. 1.1.1. Kvalitetsförstärkning

och samhällsvetenskap ska i första hand användas för att öka 
andelen lärarledd tid på utbildningar inom dessa områden.

Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa 
och analysera hur de höjda ersättningsbeloppen har bidragit 
till högre kvalitet inom berörda utbildningar.

Den särskilda höjningen av utbildningsanslagen vad gäller 
humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi (HSJT) har 
använts för att öka antalet kontakttimmar mellan studenter 
och lärare på de utbildningar där dessa utbildningsområden 
är tillämpliga. Inom lärarutbildningarna har detta möjliggjort 
ökad tid för handledning och examination. Förstärkningen 
har även använts för ett mentorsprogram där mer erfarna 
lärarstudenter stödjer nybörjarstudenternas lärande samt för 
samordning och utveckling av nya kurser inom den utbild-
ningsvetenskapliga kärnan med syfte att öka måluppfyllelsen. 
Höjda ersättningsbelopp för verksamhetsförlagd utbildning 
(VFU) har bidragit till en förstärkning av VFU-examinators 
närvaro på lärarutbildningarnas partnerskolor. I enlighet med 
avtal med skolhuvudmännen har ersättningen ökat till part-
nerskolor för mottagare av VFU-studenter. Trots den pågåen-
de kvalitetssatsningen så kvarstår ändå problem med alltför 
lite lärarledd undervisning inom utbildningsområdena HSJT.

1.1.2 Utbildningsutvärderingar
Universitetskanslersämbetet har under året påbörjat flera 
utbildningsutvärderingar vid Fakulteten för lärande och sam-
hälle. Det gäller utbildningar till grundlärare med inriktning 
F-3, grundlärare med inriktning fritidshem, förskollärare 
samt ämneslärarutbildningen där ämnena svenska, matema-
tik, bild, idrott och samhällskunskap står i fokus. Univer- 
sitetet har ännu inte fått återkoppling på någon av dessa 
utvärderingar.

1.1.3 Hållbar utveckling 

Högskolelagens mål: Högskolorna skall i sin verksamhet främja 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och komman-
de generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, eko-
nomisk och social välfärd och rättvisa.

Lärosätet har en lång tradition av att arbeta med hållbarhets-
frågor, som också återspeglas i Strategi 2022. 

Den inventering av fakulteternas arbete med att främja 
hållbar utveckling som pågick under 2017 sammanställdes 
i början av året av miljökoordinator och prorektor och 
föredrogs i Utbildningsberedningen. Inventeringen visar att 
arbetet med att främja hållbar utveckling kommit olika långt. 
Variationerna finns inom alla fakulteter, men är större inom 
vissa. I det fortsatta arbetet rekommenderades fakulteterna 
att arbeta vidare med progressionen och med att säkerställa 
att fokus ligger på hur studenterna i sin framtida yrkesutöv-
ning kan bidra till att främja hållbar utveckling.

1.1.4 Pedagogiskt utvecklingsarbete 
Pedagogiskt utvecklingsarbete är en angelägenhet för hela 
lärosätet. Mycket av det kontinuerliga utvecklingsarbetet 
görs av fakulteternas lärarlag och programråd. Detta kom-
pletteras av verksamheten vid Centrum för akademiskt lärar-
skap (CAKL). CAKL är en permanent centrumbildning som 
arbetar universitetsövergripande och rapporterar direkt till 
prorektor.

På övergripande nivå har Malmö universitets pedagogiska 
utvecklingsarbete under året främst varit inriktat mot följan-
de, delvis överlappande, områden: 

• Internationalisering av utbildning 

• Studentaktivt lärande

• Utmaningsbaserat lärande (UBL)

• Studentinflytande 

Strategi 2022 har inneburit en utvidgning av CAKLs verksam-
het och uppdrag och under 2018 har CAKL utvärderats av 
extern utvärderare. CAKL har fått ett nytt uppdrag att sam-
ordna lärosätets arbete med breddat deltagande. Centrumet 
har också fysiskt placerats på en av fakulteterna vilket medför 
bättre möjligheter att säkerställa nödvändig kompetens efter-
som man nu har möjlighet att erbjuda akademiska anställ-
ningar på centrumet.

Pedagogiska utvecklingsprojekt
Malmö universitet uppmuntrar pedagogiskt utvecklingsarbete 
genom utlysning av medel för utvecklingsprojekt som bidrar 
till att utveckla studenters lärande. Under 2018 gjordes en 
öppen utlysning vilket resulterade i 9 inkomna ansökningar, 
något färre än tidigare år.   Av dessa beviljades fyra projekt 
medel. Projektens resultat delas och sprids inom lärosätet. 
Under hösten 2018 redovisades och diskuterades projekt som 
genomförts 2017 vid två halvdagsseminarier.

Pedagogisk utmärkelse
Pedagogiskt utvecklingsarbete har tidigare också uppmärk-
sammats genom att vid årshögtiden dela ut en pedagogisk 
utmärkelse till lärare eller lärarlag som visat särskilt god för-
måga att främja studenters lärande. 2018 ersattes årshögtiden 
av en akademisk högtid och utmärkelser till medarbetare 
kommer att delas ut 2019.

1.1.5 Högskolepedagogisk 
kompetensutveckling
Högskolepedagogisk kompetensutveckling organiseras av 
CAKL. Utbudet består av poänggivande kurser, workshops, 
seminarier samt konsultativa insatser. Under 2018 har efter-
frågade teman till exempel varit internationalisering, forsk-
ningsanknytning, jämställdhetsintegrerad utbildning och kun-
skapssyn. 496 medarbetare har deltagit i sådana aktiviteter 
under året, varav 122 i poänggivande utbildning. 

Poänggivande högskolepedagogiska kurser 
För all undervisande personal krävs enligt Malmö universitets 
anställningsordning minst 15 högskolepoäng högskolepeda-
gogik för tillsvidareanställning.   Under 2018 har totalt 187 
antagits och 122 registrerats på de poänggivande högskole-
pedagogiska kurser på 5 hp vardera som erbjuds av CAKL. 
79 har examinerats med godkänt resultat på de 8 kurser som 
examinerats inom året. Liksom tidigare år är majoriteten av 
deltagarna kvinnor.

CAKL har under året inlett ett utvecklingsarbete för att 
2020 kunna erbjuda en internationell masterutbildning i hög-
skolepedagogik. 

1.1.6 Lärandemiljöer 
Lärandemiljögruppen är en samarbetsgrupp för att säker-
ställa att Malmö universitets kunskapsmiljöer bidrar till att 
utveckla det pedagogiska mötet. Årets utvecklingsarbete har 
främst gällt den virtuella lärandemiljön och implementering 
av lärplattformen Canvas. Arbetet med de fysiska miljöerna 
för lärande har bland annat varit inriktat på att förbättra 
studentmiljöerna i flera byggnader. Lärandemiljögruppen har 
under 2018 tydligare knutits till Utbildningsberedningen (UB) 
för att säkerställa fakulteternas inflytande i utvecklingen av 
universitetets lärandemiljöer.

1.1.7 Studentinflytande

Högskolelagens mål: Studenterna skall ha rätt att utöva inflytan-
de över utbildningen vid högskolorna. Högskolorna skall verka 
för att studenterna tar en aktiv del i arbetet med att vidareut-
veckla utbildningen. 

Studenternas inflytande över utbildningen och sin studiesitua-
tion vid Malmö universitet bygger på de värden och principer 
som formuleras i Strategi 2022 om att verksamheten ska väg-
ledas av kvalitetsdrivande studentinflytande. Studenternas del-
aktighet i kvalitetsarbetet, både i den universitetsgemensamma 
och i den utbildningsnära verksamheten, är en förutsättning för 
hög kvalitet i utbildningen. Studenternas perspektiv, förkun-
skap och erfarenheter behövs för att utveckla kurser, program 
och lärandemiljön som helhet. Ett starkt studentinflytande 
förutsätter och bygger på ömsesidigt engagemang och ett delat 
ansvar från både studenter och universitetets medarbetare. 

Studentinflytandepolicyn har reviderats under året och 
understryker nu liksom tidigare studentinflytandets bety-
delse. Studentinflytandet är en rättighet för studenterna och 
manifesteras vid universitetet både formellt, semi-formellt 
och informellt. Studenterna finns representerade i samtliga 
beredande organ på både universitetsgemensam nivå och på 
fakultetsnivå. De bjuds också in till arbetsgrupper och ges 
möjlighet att lämna synpunkter på interna och externa remis-
ser. Under året har studenterna på universitetsgemensam nivå 
bland annat deltagit i arbetsgruppen som reviderat Student-
inflytandepolicyn och styrdokumentet Studenters rättigheter 
och skyldigheter. Studenternas inspel till kvalitetsdialogernas 
agendor togs till vara i samtliga fall. Studentinflytandet har 
under året också stärkts genom att studenterna, vid några av 
fakulteterna, getts större möjlighet till delaktighet och insyn 
i dekans beslutsfattande och genom att systematiskt genom-
förande av alumnenkäter påbörjats, som komplement till de 
etablerade kursutvärderingarna. 

Studentkårer
Malmö universitet har tre kårer, Studentkåren Malmö, Odon-
tologiska studentkåren och Doktorandkåren Malmö. Enligt de 
avtal som finns mellan dessa och lärosätet om samarbete inom 
universitetets verksamhetsområden ansvarar kårerna för att 
utse studentrepresentanter och universitetet ansvarar för att 
studentrepresentanter inkluderas i beredande och beslutande 
organ på samtliga nivåer. Utöver det som ovan nämnts om att 
studenterna finns representerade i samtliga beredande organ 
har kårerna återkommande möten med universitetets ledning 
och respektive fakultetsledning. 

Kursutvärdering
Fakulteternas arbete med kursutvärderingsprocessen följdes i 
år upp inom ramen för kvalitetsdialogerna och sammanställ-
des i Sammanfattande rapport efter kvalitetsdialoger. Sam-
manställningen visar att följsamheten mot processen fortsatt 
är varierad. Svarsfrekvenserna för summativa kursvärderingar 
är överlag fortsatt låga och andelen kursrapporter behöver 
öka. Utvecklingsarbetet bör fortsatt främst följas, analyseras 
och följas upp utbildningsnära. I rapporten uppmanas fakul-
teterna att undersöka om det finns brister i återkopplingen till 
studenterna.

Disciplin- och studentärenden
Fakulteternas rapportering av hur de tillämpat dokumentet 
Studenters rättigheter och skyldigheter följdes i år upp inom 
ramen för kvalitetsdialogerna och sammanställdes i Samman-
fattande rapport efter kvalitetsdialoger. Universitetet noterar 
en viss ökning av antalet studenter som stängs av. Plagiat och 
fabrikation är fortsatt den i särklass största orsaken till att ett 
disciplinärende initieras. Utbildningsberedningen kommer att 
under 2019 initiera en arbetsgrupp för att vidare analysera 
orsaken till detta. 

1.2 Utveckling av arbete med reell  
kompetens

Ur regleringsbrevet: ”I årsredovisningen ska lärosätena redo- 
göra för hur arbetet med bedömning av reell kompetens utveck-
las. Redovisningen ska också innefatta hur lärosätet har bidra-
git till UHR:s arbete inom ramen för det nämnda uppdraget. I 
årsredovisningen för 2018 ska lärosätena redogöra för hur 
arbetet med reell kompetens har utvecklats under perioden.” 
Perioden som avses är 2016-2018.

1.2.1 Validering för behörighet och 
tillgodoräknande
Malmö universitet har lång erfarenhet av särskilda uppdrag, 
utbildningsinsatser och samordning i vilka validering/bedöm-
ning av reell kompetens ingått som en bärande del. Validering/
bedömning av reell kompetens genomförs idag vid ansökan till 
all utbildning vid universitetet och för alla typer av behörighet, 
vid ansökan om bedömning av yrkeskunskaper till yrkeslärar-
utbildningen samt vid ansökan till (och inom) ULV-projektet 
– utländska lärares vidareutbildning. Vid Malmö universitet 
genomförs även validering av reell kompetens för tillgodo-
räknande, en process som hittills helt och hållet ägt rum vid 
respektive fakultet, utan samverkan inom universitetet.

1.2.2 Stödjande processtrukturer för validering
Malmö universitet bedriver sedan flertalet år tillbaka ett 
kontinuerligt utvecklingsarbete kring bedömning av reell 
kompetens för behörighet genom samarbete mellan Student-
centrum (antagning och vägledning), fakulteter och studenter 
i den universitetsgemensamma antagningsnämnden. 2016 
erhöll Malmö universitet medel från regeringen för utveck-
ling av arbetet med bedömning av reell kompetens. Dessa 
medel användes till att ta fram stödjande processtrukturer för 
validering, för behörighet såväl som för tillgodoräknande (se 
Struktur för valideringsprocesser vid Malmö högskola – rap-
port, 2017). Utgångspunkterna var de erfarenheter och den 
kunskap om validering och bedömning av reell kompetens 
som finns vid Malmö universitet, forskning om validering, 
redan framtagna kriterier och riktlinjer på nationell och 

Tabell 1.1 Antal deltagare inom den poänggivande 
högskolepedagogiska utbildningen.

2018 2017 2016

Antal deltagare 122 138 52

Andel kvinnor 65% 66% 75%

Andel män 35% 34% 25%
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europeisk nivå samt det författningsstöd som finns för uni-
versitetets verksamhet.

I april 2017 beslutade rektor att de processtrukturer som 
presenteras i rapporten ska implementeras och användas vid 
validering/bedömning av reell kompetens vid Malmö universi-
tet. I juni 2018 beviljades universitetet ytterligare medel inom 
ramen för UHR:s nationella reell kompetens-projekt, för att i 
snabbare takt än annars kunna implementera processtruktu-
rerna samt bidra till den nationella utvecklingen av varaktiga 
strukturer för bedömning av reell kompetens.

En bärande del i processtrukturerna är de funktioner som 
har identifierats som avgörande för att valideringsprocessen 
ska fungera med kvalitet, såsom kartläggare, handläggare, 
valideringssamordnare vid fakulteterna och ämnessakkunnig 
bedömare. Under 2017 började dessa funktioner bemannas 
och i december hade projektgruppen (fakulteternas samt 
universitetets gemensamma valideringssamordnare) sitt för-
sta möte. Projektgruppen spelar en avgörande roll i utveck-
lingsarbetet och för förankring och kunskapsspridning i hela 
verksamheten. Valideringssamordnarna står för validerings-
perspektivet och samtidigt det akademiska perspektivet och 
därmed för en kvalitetssäkring när bedömning görs.

Spridning av kunskap om universitetets uppdrag kopplat till 
validering är av stor vikt, men också hur arbetet kan och bör 
utföras i kartläggnings- respektive bedömningsfas. Flertalet 
workshops med temat Bedömning i valideringsprocessen har 
under 2017 och 2018 anordnats i samarbete mellan Student-
centrum och Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL).

1.2.3 Gemensam ingång, kartläggning och 
bedömning
Enligt processtrukturerna, som är under implementering, 
har alla valideringsärenden en universitetsgemensam ingång. 
Kartläggningsfunktionen är gemensam och bemannas av 
kunniga vägledare – detta för att ett bedömningsbart under-
lag ska kunna tas fram. Kartläggningsfunktionen har under 
2017 genomgått en stor utveckling i samarbete mellan Stu-
dentcentrum och fakulteterna men också i samverkanspro-
jekt med Karlstads universitet – detta genom kartläggning 
av kompetenser i behörighetsärenden. Fakulteternas arbete 
med att ta fram faktiska förkunskapskrav vid sidan av de 
formellt angivna, har varit en viktig del av utvecklingsarbe-
tet avseende validering/bedömning av reell kompetens för 
behörighet.

Vad gäller tillgodoräknande har det tydliggjorts vad som 
krävs för att processtrukturen ska kunna implementeras – det 
har identifierats beslut som måste fattas men också förankras 
i olika delar av organisationen. Nya arbetssätt vad gäller 
ansökningar med reell kompetens som grund ställer krav på 
förändringar även av hanteringen av övriga tillgodoräknande-
ärenden. Framöver är det av stor vikt att det bedömningsut-
vecklande arbetet fortsätter vid fakulteterna.

1.2.4 Samverkan
Malmö universitet har 2016-2018 varit i tät kontakt med 
UHR och med andra lärosäten för att utbyta arbetssätt och 
bidra till den nationella utvecklingen. Malmö universitet har 
bidragit till arbete med valideringsförtecken i till exempel 
Valideringsdelegationens expertgrupp för högskolefrågor, 
SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor och UHR:s tillträdes-
råd. I samverkan med Umeå universitet och Högskolan Väst 
har universitetet också under 2018 drivit projektet NUKUV 
(Nationellt uppdrag kring utveckling av validering) med syf-
tet att undersöka den europeiska utvecklingen av praxis för 
validering och hur det i sin tur kan utveckla arbetet med vali-

dering vid svenska lärosäten. Malmö universitet anordnade 
inom ramen för projektet en workshop på temat ”Hur kan 
du som lärare bidra med din akademiska kompetens i valide-
ringsprocessen?”.

Malmö universitet har aktivt medverkat i de konferenser 
som UHR anordnat inom reell kompetens-projektet, och även 
stått värd tillsammans med UHR för en av konferenserna 
2018, som också ägde rum i Malmö.

1.2.5 Omfattning
Inför vår- och hösttermin 2018 ansökte sammanlagt 181 
personer om bedömning av reell kompetens för behörighet, 
till totalt 310 sökalternativ. I 56 av sökalternativen bedöm-
des den sökande vara behörig. Sju sökande bedömdes för 
behörighet i svenska inför studier vid Aspirantutbildningen. 
För 2018 genomfördes kartläggningar avseende 75 sökande 
till yrkeslärarutbildningen, varav 61 bedömdes av sakkunnig 
bedömare – allt fördelat på 430 yrkesämnen.

Vad gäller statistik för tillgodoräknanden med reell kompe-
tens som grund behövs en nationell utveckling för att på ett 
samstämmigt och likvärdigt sätt kunna registrera denna typ 
av beslut.

1.3 Jämställdhet och Likabehandling 

Högskolelagen: I högskolornas verksamhet skall jämställdhet 
mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas.

1.3.1 Likabehandling av studenter
Malmö universitet strävar efter att bedriva ett systematiskt 
arbete för att utbildningen ska vara fri från diskriminering 
och trakasserier samt ge alla studenter möjlighet att studera 
på lika villkor oavsett diskrimineringsgrund. 

I mars 2018 inrättade rektor Rådet för jämställdhet och lika 
villkor. Rådet har en rådgivande roll till rektor i frågor som 
är universitetsövergripande inom jämställdhet och lika villkor.

Den årliga översikten av institutionernas arbete, själv-
rapportering, visar att samtliga institutioner har ytterligare 
arbete att göra för att uppnå universitetets förväntningar och 
diskrimineringslagens krav. Ett tydligt utvecklingsområde 
är att hitta lösningar för hur institutionerna ska undersöka 
sin verksamhet för att identifiera risker för diskriminering. 
Exempel på framsteg som har gjorts under året är att det har 
blivit vanligare att det förs samtal om diskriminering och 
att lika villkor behandlas på programråd tillsammans med 
studenter. 

Lärosätet har under året förstärkt stödet till institutionerna 
med metoder och informationsmaterial samt fortbildnings- 
insatser.

1.3.2 Breddad rekrytering

Högskolelagens mål: Högskolorna skall också aktivt främja och 
bredda rekryteringen till högskolan.

Under året har organisationen och samordningen av arbetet 
med breddad rekrytering och breddat deltagande fått ny form. 
Det har knutits närmare det pedagogiska utvecklingsarbetet och 
den högskolepedagogiska kompetensutvecklingen vid Centrum 
för akademiskt lärarskap. Frågans vikt för lärosätet speglas i 
beslutet att inrätta ett strategiskt råd för arbetet med breddad 
rekrytering och breddat deltagande under ledning av prorektor. 

Malmö universitets engagemang för nyanlända akademiker 
har främst utvecklats inom ramen för ett projekt finansierat av 
Tillväxtverket: Nyanlända – snabb väg in på arbetsmarknaden 
där vi samarbetat med bl.a. Region Skåne, Länsstyrelsen och 
Lunds universitet. Samarbetet har konkretiserats i pilotprojek-
tet Svenska för nyanlända akademiker. Vidare har universitetet 
ingått flera internationella samarbeten för att fördjupa för-
ståelsenför arbetet med breddat deltagande och inkluderande 
pedagogik – dels genom EU-projektet Multinclude, dels genom 
samarbetsprojektet Creating an Inclusive Higher Education 
inom International Network of Universities (INU).

1.4 Internationalisering 

Högskolelagens mål: Högskolorna bör i sin verksamhet främja 
förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.

Malmö universitets forskning, utbildning och samverkan 
ska vara gränsöverskridande och ha stort internationellt 
genomslag. Enligt lärosätets Strategi 2022 är ambitionen 
att samtliga studenter ska ha utvecklat global kompetens. 
För att nå detta arbetar universitetet aktivt med att få in 
internationella perspektiv i utbildningen och möjliggöra 
för studenter att tillbringa tid av sin utbildning utomlands. 
Vetenskapliga och utbildningsmässiga aspekter ska stå i för-
grunden för universitetets internationella samarbeten med 
olika samhällsaktörer i länder både inom och utanför EU. 
Ambitionen är att ha en mångfald av internationella partners 

varav några strategiska allianser på samtliga kontinenter, 
som både kompletterar och kvalitetsutvecklar utbildning, 
forskning och samverkan.

Kartläggning och kvalitetssäkring av internationella 
samarbeten 
Universitetet har under 2018 lagt stor vikt vid kvalitetssäkring 
av universitetets internationaliseringsarbete och har kartlagt 
stöd och förankringsprocesser. Ett viktig led i att stärka inter-
nationaliseringsarbetet har under året varit att se över hur 
universitetet bäst arbetar för att ha ett tydligt fokus på strate-
gisk utveckling av globalt engagemang. 

Detta har bland annat resulterat i tillsättningen av ett nytt 
råd för globalt engagemang. I det nya rådet har samtliga 
fakulteter en representant från respektive fakultetsledning.

Under 2018 har det även gjorts en genomlysning av stöd-
funktionerna för internationalisering med ambitionen att 
bättre stödja kärnverksamheten. Genomlysningen har visat 
att uppdrag och mål inom administrationen behöver tydlig-
göras. Ett förbättringsarbete mellan International Office och 
fakultetskanslierna har påbörjats och det beräknas vara klart 
under våren 2019. 

Endast genom samarbete och samverkan lokalt och 
globalt kan vi bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål 
nås. Strategiska internationella allianser utgör viktiga platt-
formar för hållbar utveckling och kvalitetssäkring av våra 
samarbeten. Universitetet har under 2018 genomfört en 
omfattande kartläggning av internationella samarbeten inom 
såväl utbildning som forskning i syfte att få en överblick av 
vårt globala engagemang.

Tabell 1.2 Antal utresande studenter 

 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Utresande studenter 285 255 276 348 332

– andel kvinnor 78% (222) 79% (201) 77% (212) 74%

– andel män 22% (63) 21% (54) 23% (64) 26%

Varav utbytesstudier 164

– andel kvinnor 73% (119)

– andel män 27% (45)

Varav utlandspraktik 107

– andel kvinnor 86% (92)

– andel män 14% (15)

Varav korttidsmobilitet* 14

– andel kvinnor 79% (11)

– andel män 21% (3)     

*Korttidsmobilitet: 1– 4 veckor

Tabell 1.3 Antal inresande utbytesstudenter och freemovers

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Utbytesstudenter 303 320 306 293 361

– andel kvinnor 72% (218) 70% (225) 73% (223) 74% (217) 77%

– andel män 28% (85) 30% (95) 27% (83) 26% (76) 23%

Freemovers 1 037 994 966 924 1 025

– andel kvinnor 67% (698) 64 % (639) 64% (617) 64 % (587) 61%

– andel män 33% (339) 36 % (355) 36% (349) 36 % (337) 39%

Totalt 1 340 1314 1272 1217 1386

– andel kvinnor 68% (916) 66 % (864) 66% (840) 66% (804) 66%

– andel män 32% (424) 34 % (450) 34% (432) 33% (413) 34%
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Fördjupade samarbeten med Afrika
Det 3-åriga STINT-finansierade SASUF-projektet (South Afri-
ca Sweden University Forum) med 12 svenska och 23 syd-
afrikanska lärosäten fortsätter att vara framgångsrikt. Efter 
första forsknings- och seminarieveckan under våren 2018 har 
fyra av sex deltagare från Malmö universitet beviljats ytterli-
gare projekt genom SASUF.

Medarbetare på Fakulteten för lärande och samhälle har 
under 2018 etablerat nära samarbete med universitet i Gha-
na, där en uppstart av vårt framgångsrika mentorsprogram 
”Nightingale” genomförts under november. 

Vid nätverket SANORDs (Southern African Nordic Centre) 
årsmöte i Jyväskylä valdes Malmö universitet in i styrelsen 
under perioden 2019-2020. 

Dalai Lama mötte Malmö universitets studenter
I samband med att Individuell Människohjälp (IM) firade 80 
årsjubileum den 12 september valde Dalai Lama att besöka 
Malmö universitet. 400 förväntansfulla studenter fick möjlig-
het att ställa frågor till Dalai Lama, som lyfte vikten av utbild-
ning för en fredligare värld och utmaningsbaserat lärande för 
förändring. Dalai Lama väckte också intresse för hur sekulär 
etik skulle kunna inkluderas i universitetens utbildningspro-
gram och då särskilt inom lärarutbildningarna .

21 november – firande av Malmö universitet globala 
engagemang
Under året har flera viktiga event arrangerats för att fira Mal-
mö universitets tillblivelse. Den 21 november samlades en rad 
framstående internationella företrädare i lärande för hållbar 
utveckling under en heldagskonferens på Malmö universitet 
med temat ”Universities’ role in Global Engagement for Sus-
tainable Development”.

Utveckling av engelska masterprogram och 
samarbeten som leder till dubbel examen 
Under 2018 har arbetet med att utveckla utbildningar som 
leder till dubbla examina i samarbete med internationella 
partners fått stort fokus. Universitetsgemensamma riktlinjer 
har tagits fram och två nya program har inrättats. Fakulte-
ten för kultur och samhälle har utvecklat och startat två nya 
internationella masterprogram som leder till dubbla examina; 
”Master’s programme in Nordic Urban Planning Studies” 
tillsammans med två nordiska universitet, samt genom ett 
nätverkskonsortium med fyra Europeiska partners ”Europe-
an Masters in Migration Studies”. Ytterligare ett program är 
under utveckling.

Fakulteten för teknik och samhälle har under 2018 utveck-
lat fyra nya mastersprogram på engelska samt nya kurser som 
ges på engelska. Fler engelskspråkiga program är positivt för 
campusmiljön och lärosätets arbete med internationalisering 
på hemmaplan samt öppnar upp möjligheter för mobilitet. 

Migrationsarbete för ett öppet inkluderande Malmö 
universitet
Malmö universitet har  sedan 2016 en samordnande migra-
tionsgrupp med företrädare från lärosätets verksamheter 
kopplade till migrationsfrågor inom forskning, utbildning, 
kommunikation och antagning.  Viktiga samarbetsparter 
är Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet, 
Kompetenssamverkan Skåne (KoSS), Arbetsförmedlingen 
och Lärosäten Syd. Ett 2-årigt samarbete avslutades med 
rapporten Kartläggning av hinder för etableringar av nyan-
lända akademiker i Skåne. I denna framgår behovet av att 
ge lärosätena ett tydligt uppdrag gällande språkutbildning 

för akademiker och möjligheter till högskoleförberedande 
utbildning. Malmö universitet har tagit fram en framgångsrik 
modell (NYAK, Vägledning för nyanlända akademiker) där 
studievägledare från lärosäten samarbetar med Arbetsför-
medlingens handläggare.

Malmö universitet har prioriterat flera aktiviteter som syftar 
till att för utländska akademiker skapa sömlösa övergångar 
mellan utbildningar till en snabbare etablering på arbetsmark-
naden, så som:

• pilotprojektet Svenska för nyanlända akademiker, metodut-
veckling av sfi vid lärosäten finansierad av Region Skåne.

• Snabbspår för lärare (26 veckor), utbildning för 70 nyan-
lända med lärarutbildning och/eller förskollärarutbild-
ning från hemlandet och med arabiska som modersmål. 
Under utbildningen varvas tid på Malmö universitet med 
praktik och studier i svenska

• Aspirantutbildningen är fortsatt framgångsrik och en natio-
nell förebild med språkutbildning, praktik och högre utbild-
ning utifrån individens kompetens och behov

• följeforskning av Snabbspåren av två postdok-anställningar.

• värdskap för nationell konferens inom Snabbspår för lära-
re och förskollärare. Vid konferensen fanns deltagare från 
samtliga lärosäten inom Snabbspåret, Arbetsförmedlingen, 
Arbetsmarknadens parter, forskare inom Snabbspåret.

• EU projektet – MultINclude.

• internationella konferenser; bl.a. EUA GREET projektet

• migrationsforskning vid vårt Centrum MIM– Malmö Insti-
tute for Studies of Migration, Diversity and Welfare

Av stor vikt för vårt framgångsrika arbete är välutvecklade 
samarbeten lokalt, regional, nationellt och internationellt. 
Malmö universitet ingår dels i det nationella nätverket 
INCLUDE (där Malmö universitet har ordförandeskapet) och 
i SUHFs Arbetsgrupp för flyktingfrågor (där Malmö universi-
tet har ordförandeskapet sedan 2016).

Malmö universitets samarbete med Migrationsverket har 
överlag fungerat väl.

1.4.1 Studieavgifter
Under kalenderåret 2018 påbörjade 159 avgiftsskyldiga 
studenter en utbildning vid Malmö universitet, varav 111 
studenter påbörjade sina studier höstterminen 2018. Antalet 
avgiftsskyldiga studenter innebär långsam årlig ökning sedan 
införandet av studieavgifter höstterminen 2011. 

Av de avgiftsskyldiga studenter som läser ett program vid 
Malmö universitet finansierar en mindre andel sin studieav-
gift genom ett av stipendieprogrammen som administreras av 
Svenska institutet (SI) eller genom Universitets- och högskole-
rådets (UHR) Stipendieprogram för avgiftsskyldiga studenter. 
Tilldelningen av stipendiemedel från SI och UHR har minskat 
de senaste åren. Under 2018 tilldelades Malmö universitet 
ca 1 miljon kronor genom UHR:s stipendieprogrammet för 
avgiftsskyldiga studenter, vilket innebär en minskning på ca 
1,7 millioner över fem år (se tabell 1.6). Andelen studenter som 
finansierar sina studier genom stipendier var 2018 ca 11 % 
(ca 17 % 2017).

1.5 Prestationer 

Återrapportering enligt förordning om årsredovisning och bud-
getunderlag: Högskolan ska redovisa hur verksamhetens pre-
stationer utvecklats avseende volym och kostnader.

Utveckling av global kompetens hos samtliga studenter
Målbilden om global kompetens hos samtliga studenter krä-
ver en rad olika satsningar. Under 2018 har det bland annat 
avsatts strategiska medel till Centrum för akademiskt lärar-
skap (CAKL) för att utveckla lärarkompetens och kunskap 
om att arbeta med Internationalisering på hemmaplan (IaH). 
Ambitionen är att utveckla global kompetens hos såväl stu-
denter som lärare och övrig personal. Fakulteten för hälsa och 
samhälle har med samma ambition arbetat med att ta fram ett 
certifikat som belönar studenters globala engagemang både 
på hemmaplan och utomlands, ett s.k. ”Certificate of Interna-
tional Merits” (CIM). Genom att erbjuda detta certifikat kan 
universitetet möjliggöra och synliggöra studenternas globala 
engagemang under hela utbildningen. Nya mätbara mål iden-
tifieras för uppföljning av universitetets aktiviteter med fokus 
på globalt engagemang och samhällsengagemang.

Ytterligare exempel på arbete med Internationalisering på 
hemmaplan är Fakulteten för lärande och samhälles påbör-
jade europeiska samarbete inom nätverket S-Group kring 
virtuellt utbyte, där personal utvecklar kunskap om hur man 
kan arbeta med ”Virtual Exchange”. Tanken med denna sats-
ning är att tillsammans med internationella partners i redan 
etablerade samarbeten vidareutveckla delar av kurser digitalt. 
En pilot kommer att genomföras under vårterminen 2019.

Lärosätets studenter tenderar att inte söka utlandsstudier i 
den utsträckning som universitetet önskar. Detta beror bland 
annat på att våra professionsutbildningar har begränsningar 
vad gäller att erbjuda studenterna möjligheter till längre inter-
nationell rörlighet. Under 2018 har universitet därför påbör-
jat ett arbete med att höja antalet utresande studenter genom 
att lyfta fram kortare mobilitet och praktikmöjligheter som 
ett alternativ till helterminsstudier utomlands.

Utökning av europeiskt finansierade samarbetsprojekt
Medarbetarna vid universitetet har varit aktiva med pro-
jektansökningar till Erasmus+ under 2018. Sammanlagt har 
fyra projekt sökts med lärosätet som koordinator och två 
har blivit beviljade: AGESAM – Ett samarbetsprojekt inom 
Europa om demens (på Fakulteten för hälsa och samhälle) och 
VASE – ett europeiskt samarbetsprojekt inom etik (på Fakul-
teten för kultur och samhälle). Universitet gick in som partner 
i ytterligare 11 projekt, varav 3 blev finansierade. På nationell 
nivå har universitet sökt och beviljats en Linneaus-Palme-an-
sökning med Royal University of Bhutan.

I början på december lanserades Lärosäten Syds gemensam-
ma Brysselkontor. Där arbetar en EU-koordinator i syfte att 
öka Lärosäten Syds synlighet och framgångar med EU-ansök-
ningar under de närmaste 2 åren.

Tabell 1.4 Registrerade avgiftsskyldiga individer

2018 2017 2016 HT * 2015 HT *

Antal individer 159 144 82 76

– andel kvinnor 58% 53% 54% 47%

– andel män 42% 47% 46% 53%

*Fram till 2016 finns endast uppgifter för HT tillgängliga, fr.o.m. 2017 redovisas både VT och HT.

Tabell 1.5 Helårsstudenter finansierade genom studieavgifter 

2018 2017 2016 2015 2014

Antal helårsstudenter 89 85 78 88 101

– andel kvinnor 58% 52% 52% 60% 66%

– andel män 42% 48% 48% 40% 34%

Tabell 1.6 Antal stipendier beviljade 

2018 2017 2016 2015 2014

Swedish Institute Study Scholarship (SISS) 7 12 7 2 21

Malmö University Excellence Scholarship 
(MUES) 4 4 2 2 6

Malmö University Master’s Scholarship 
(MUMS) 7 8 9 16 15

Stipendiemedel tilldelat genom UHR (tkr) 1 065 1 211 1 647 2 037 2 216

Tabell 1.7 Antal tredjelandsstudenter inom utbytesavtal

2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14

Antal inom utbytesavtal 93 106 83 92 101

– andel kvinnor 75% (70) 75% (80) 71% (59) 72

– andel män 25% (23) 25% (26) 29% (24) 20  
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Det totala antalet helårsstudenter 2018 minskar med 22 hel-
årsstudenter jämfört med 2017. Den minskande trenden från 
toppåret 2013 (13 180 hst) beror på ansträngningar att få 
utbildningsvolymen i balans med takbeloppet. Samtidigt som 
neddragningar skett har dock en rad riktade satsningar inom 
en del områden gjorts.

Precis som förra året underproducerade universitetet jäm-
fört med takbeloppet. Underproduktionen 2018 är 4 % (39 
mnkr) att jämföra med 2017 då underproduktionen var 1 
% (8 mnkr). En bidragande orsak till underproduktionen 
2018 är att beräkningen av helårsstudenter har ändrats, i 
och med övergången till nytt studiedokumentationssystem 
(Ladok3). Numera beräknas hst per dag och eftersom 2018 
har ett mindre antal dagar som räknas till höst- eller vårter-
min (274 dagar) jämfört med ett normalt år (281 dagar) så 
redovisar lärosätet färre helårsstudenter.

Den totala prestationsgraden 2018 är 84 % samma som 
2017. Kvinnor fortsätter att ha betydligt högre prestations-
grad än män. Andelen kvinnor är stabilt på 67 %. Det är 
något högre än det nationella genomsnittet men i paritet med 
andra lärosäten med liknande utbildningsutbud.

Utbildningsområde
Andelen distansutbildning minskar något jämfört med 2017. 
Prestationsgraden för utbildning på campus ökar med en 
procentenhet till 87 %. Prestationsgraden för utbildning på 
distans är som vanligt betydligt lägre trots ökning med fem 
procentenheter jämfört med 2017. Kvinnors prestationsgrad 
ligger högre än mäns alla åren, både för utbildning på campus 
och distans.

Figur 1.8 Helårsstudenter per fakultet

36%

19%

30%

11%
4%

Fakulteten för lärande och samhälle
Fakulteten för hälsa och samhälle
Fakulteten för kultur och samhälle
Fakulteten för teknik och samhälle
Odontologiska fakulteten

Tabell 1.10 Helårsstudenter per finansieringsart

2018 2017 2016 2015 2014

Antal helårsstudenter, totalt 12 262 12 284 12 339 12 581 12 653

– andel kvinnor 67% 67% 67% 67% 67%

– andel män 33% 33% 33% 33% 33%

Varav utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 11 522 11 653 11 682 11 875 11 928

– andel kvinnor 67% 67% 67% 67% 67%

– andel män 33% 33% 33% 33% 33%

Varav uppdragsutbildning* 325 199 193 197 267

– andel kvinnor 62% 58% 55% 51% 59%

– andel män 38% 42% 45% 49% 41%

Varav särskilda lärarutbildningar 314 346 385 420 357

– andel kvinnor 75% 70% 75% 77% 79%

– andel män 25% 30% 25% 23% 21%

Varav kompletterande utbildningar för 
personer med utländsk examen 12

– andel kvinnor 42%

– andel män 58%

Varav avgiftsbetalande studenter (inkl 
Erasmus Mundus) 89 85 78 88 101

– andel kvinnor 58% 52% 52% 60% 66%

– andel män 42% 48% 48% 40% 34%

* I siffran för 2018 (325) ingår 143 hst (60 % kvinnor) på kurser som ges i enhet veckor (inte HP) som tidigare år inte genererat helsårstudenter i Ladok

Tabell 1.11 Helårsprestationer

2018 2017 2016 2015 2014

Antal helårsprestationer, totalt 10 308 10 326 10 363 10 647 10 630

– andel kvinnor 69% 69% 69% 70% 69%

– andel män 31% 31% 31% 30% 31%

Varav utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå 9 766 9 808 9 772 10 021 10 011

– andel kvinnor 69% 69% 69% 70% 69%

– andel män 31% 31% 31% 30% 31%

Varav uppdragsutbildning** 207 163 194 199 224

– andel kvinnor 61% 56% 52% 53% 58%

– andel män 39% 44% 48% 47% 42%

Varav särskilda lärarutbildningar 247 280 333 344 304

– andel kvinnor 73% 74% 77% 80% 79%

– andel män 27% 26% 23% 20% 21%

Varav kompletterande utbildningar för 
personer med utländsk examen 12

– andel kvinnor 40%

– andel män 60%

Varav avgiftsbetalande studenter (inkl 
Erasmus Mundus) 76 75 64 83 91

– andel kvinnor 59% 52% 55% 64% 66%

– andel män 41% 48% 45% 36% 34%

** I siffran för 2018 (127 ingår 52 hst (63 % kvinnor) på kurser som ges i enhet veckor (inte HP) som tidigare år inte genererat helårsprestationer i Ladok

Tabell 1.12 Prestationsgrad

2018 2017 2016

Prestationsgrad, totalt 84% 84% 84%

– kvinnor 86% 87% 87%

– män 80% 79% 79%

Varav utbildning grundnivå och 
avancerad nivå 85% 84% 84%

– kvinnor 87% 87% 87%

– män 80% 79% 78%

Varav uppdragsutbildning*** 64% 82% 100%

– kvinnor 63% 78% 95%

– män 66% 87% 107%

Varav särskilda lärarutbildningar 79% 81% 86%

– kvinnor 77% 86% 89%

– män 85% 69% 78%

Varav kompletterande utbildningar för 
personer med utländsk examen 95%

– andel kvinnor 88%

– andel män 100%

Varav avgiftsbetalande studenter 85% 88% 82%

– kvinnor 87% 88% 86%

– män 82% 88% 78%

*** Om kurser som räknar hst på veckor exluderas blir prestationsgraden 86 %
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Figur 1.9 Totalt antal helårsstudenter 2008-2018
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1.5.1 Kostnad per prestation

1.5.2 Examina
Antalet utfärdade generella examina ökar jämfört med föregå-
ende år. En förklaring är att en del studenter valde att avvakta 
med ansökan om bevis inför universitetsstatus. Antalet utfär-
dade masterexamina fortsätter stiga, vilket kan kopplas till de 
senaste årens ökning av studenter inom kurser och program 
på avancerad nivå.

Tabell 1.14 Antal avräkningsbara helårsstudenter och prestationsgrad per undervisningsform

2018 2017 2016 2015 2014

Helårsstudenter      

Campusundervisning 10 514 10 597 10 620 10 699 10 784

– andel kvinnor 67% 67% 67% 68% 67%

– andel män 33% 33% 33% 32% 33%

Distansundervisning 1 009 1 056 1 062 1 176 1 144

– andel kvinnor 72% 68% 66% 65% 63%

– andel män 28% 32% 34% 35% 37%

Totalt 11 522 11 653 11 682 11 875 11 928

– andel kvinnor 67% 67% 67% 67% 67%

– andel män 33% 33% 33% 33% 33%

Distansundervisning av total 8,8% 9,1% 9,1% 9,9% 9,6%

– andel kvinnor (av kvinnor totalt) 9,4% 9,2% 9,0% 9,5% 9,0%

– andel män (av män totalt) 7,5% 8,7% 9,3% 10,7% 10,8%

Prestationsgrad      

Campusundervisning 87% 86% 85% 87% 86%

– kvinnor 89% 89% 88% 90% 89%

– män 82% 81% 79% 81% 81%

Distansundervisning 66% 61% 69% 59% 61%

– kvinnor 67% 62% 72% 61% 66%

– män 64% 59% 64% 54% 52%

Totalt 85% 84% 84% 84% 84%

– kvinnor 87% 87% 87% 87% 87%

– män 80% 79% 78% 78% 78%

Antalsuppgifterna är avrundade till heltal, vilket medför att summeringarna inte alltid stämmer exakt.

Tabell 1.13 Antal avräkningsbara helårsstudenter per utbildningsområde

 2018 2017 2016 2015 2014

Humaniora 972 977 976 1 013 991

– andel kvinnor 66% 66% 65% 67% 67%

– andel män 34% 34% 35% 33% 33%

Juridik 156 137 109 108 113

– andel kvinnor 60% 51% 53% 53% 57%

– andel män 40% 49% 47% 47% 43%

Samhällsvetenskap 3 535 3 600 3 621 3 605 3 693

– andel kvinnor 70% 69% 70% 71% 70%

– andel män 30% 31% 30% 29% 30%

Naturvetenskap 547 540 477 492 490

– andel kvinnor 63% 62% 66% 64% 64%

– andel män 37% 38% 34% 36% 36%

Teknik1 1 835 1 923 2 065 2 141 2 196

– andel kvinnor 43% 42% 41% 41% 41%

– andel män 57% 58% 59% 59% 59%

Vård 1 130 1 181 1 175 1 407 1 379

– andel kvinnor 83% 82% 83% 84% 85%

– andel män 17% 18% 17% 16% 15%

Odontologi 312 311 352 337 334

– andel kvinnor 68% 68% 64% 64% 65%

– andel män 32% 32% 36% 36% 35%

Medicin 541 529 462 344 348

– andel kvinnor 80% 79% 81% 78% 79%

– andel män 20% 21% 19% 22% 21%

Undervisning 1 568 1 542 1 553 1 535 1 457

– andel kvinnor 77% 76% 77% 78% 76%

– andel män 23% 24% 23% 22% 24%

Verksamhetsförlagd utb 396 385 392 415 399

– andel kvinnor 74% 76% 77% 77% 76%

– andel män 26% 24% 23% 23% 24%

Övrigt 235 252 267 257 280

– andel kvinnor 77% 76% 76% 77% 81%

– andel män 23% 24% 24% 23% 19%

Design1 159 164 136 137 169

– andel kvinnor 61% 67% 67% 63% 65%

– andel män 39% 33% 33% 37% 35%

Media1 64 46 33 31 32

– andel kvinnor 70% 71% 67% 64% 61%

– andel män 30% 29% 33% 36% 39%

Idrott 72 68 63 52 47

– andel kvinnor 33% 30% 28% 33% 37%

– andel män 67% 70% 72% 67% 63%

Totalt antal 11 522 11 653 11 682 11 875 11 928

– andel kvinnor 67% 67% 67% 67% 67%

– andel män 33% 33% 33% 33% 33%

Uppgifterna om antal är avrundade till heltal, vilket medför att summeringarna inte alltid stämmer exakt.
1 Antalet helårsstudenter är före justering av vad som är avräkningsbart enligt regleringsbrev. Överskjutande Design och Media avräknas som Teknik.

Tabell 1.15 Kostnad per prestation

2018 2017 2016 2015 2014

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå      

Antal helårsstudenter 11 938 12 085 12 145 12 383 12 386

Antal helårsprestationer 10 101 10 163 10 169 10 448 10 406

Totalkostnad, tkr 1 111 487 1 085 034 1 044 609 1 050 314 983 345

Kostnad per prestation      

Helårsstudent, kr 93 108 89 784 86 008 84 817 79 393

Helårsprestation, kr 110 039 106 767 102 722 100 528 94 499

Kostnaderna inkluderar Tandvårdscentralen
Hst och Hpr inkluderar Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Särskilda lärarutbildningar och studieavgiftsskyldiga studenter
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1.6 Utbildningsutbudet

Återrapportering enligt regleringsbrev 2018: Utbildningsut-
budet vid universitet och högskolor ska svara mot studenter-
nas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Universitet och 
högskolor ska i årsredovisningen redovisa vilka bedömningar, 
prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för be-
slut om utbildningsutbudet. Ett universitets eller en högskolas 
avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program 
och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt 
fördelningen mellan campus och nätbaserad utbildning ska 
redovisas. Prioriteringar och förändringar som rör utbildning-
ar inom hälso- och sjukvårdsområdet samt lärar- och förskol-
lärarutbildningar ska särskilt kommenteras. Därutöver ska en 
redovisning lämnas över hur lärosätet möter det omgivande 
samhällets behov av utbildning.

Universitetsblivandet har inneburit att Malmö universitet fått 
tillstånd att utfärda även masterexamen. De prövningar som 
Programutskottet handlagt under året har utgått från revide-
rade anvisningar som bland annat inneburit ökat fokus på 
jämställdhetsintegrering. 

Under våren tog universitetets ledning initiativ till att sti-
mulera fakulteternas arbete med att skapa de sammanhållna, 
starka och gränsöverskridande internationella akademiska 
miljöer som Strategi 2022 har som målsättning. Under året 
har 8 ansökningar om att starta mastersutbildningar med 
internationell ansats handlagts i Programutskottet. Alla har 
ännu inte genomgått hela den kvalitetssäkrande inrättan-
deprocessen, men förväntas göra det innan halvårsskiftet 
2019. Rektor har fattat beslut om en av dessa – Ledarskap 
och organisation: Samhällsutmaningar och organisatoriska 
förändringar. Rektor har också fattat beslut om mastersrät-
tigheter i huvudområdet Materialvetenskap. Därutöver har 
ett nordiskt samarbete kring en masterutbildning i Urbana 
studier, med ”multiple degree”, handlagts – Nordic Urban 
Planning Studies. 

Regeringsuppdraget att utöka tandhygienistutbildningen 
från två till tre år inkluderade att ansöka om examensrättig-
heter för detta hos Universitetskanslersämbetet. Odontologis-
ka fakulteten har arbetat fram en treårig utbildningsplan. En 
ansökan om examensrättigheter skickades, enligt anmodan, 
den 15 oktober. Beslut väntas i början av 2019. 

Under året kom regeringsuppdrag om att bygga upp en 
polisutbildning. Polisutbildningen är en uppdragsutbildning 

och har hanterats inom värdfakulteten Fakulteten för hälsa 
och samhälle. Ett stort, intensivt och viktigt arbete har genom-
förts för att kunna välkomna de första studenterna till vårter-
minen 2019. 

Programutskottet har även hanterat en ansökan om avveck-
ling av utbildningsprogrammet Psykiatriskt omvårdnadspro-
gram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik. 
Avvecklingen sker mot bakgrund av att detta tvååriga pro-
gram hade den sista antagningen 2015 för att inför höst-
terminen 2016 ersattas med ett treårigt kandidatprogram i 
socialpsykiatri.

I slutet av året fattade universitetsstyrelsen beslut om att det 
ska tas fram vägledande principer för lärosätets utbildnings-
utbud, med utgångspunkt i Strategi 2022 och i samråd med 
fakulteterna. Detta arbete ska genomföras under 2019.

1.6.1 Antal programnybörjare, helårsstudenter 
och examinerade

Universitet och högskolor ska i årsredovisningen redovisa upp-
gifter om antalet programnybörjare, antalet helårsstudenter 
samt antalet examinerade de senaste tre åren på utbild-
ningar som leder till följande examina: förskollärarexamen, 
grundlärarexamen (med inriktning mot arbete i förskoleklass 
och grundskolans årskurs 1–3), högskoleingenjörsexamen, 
ämneslärarexamen, ämneslärarexamen som avläggs efter 
kompletterande pedagogisk utbildning, sjuksköterskeexamen, 
speciallärarexamen och specialpedagogexamen, specialistsjuk-
sköterskeexamen, och tandläkarexamen.

Tabell 1.17 Antal yrkesexamina 

2018 2017 2016 2015

Lärarexamen 697 698 782 784

– andel kvinnor 77% 80% 77% 77%

– andel män 23% 20% 23% 23%

Sjuksköterskeexamen 176 178 189 141

– andel kvinnor 83% 86% 89% 84%

– andel män 17% 14% 11% 16%

Socionomexamen 134 148 194 202

– andel kvinnor 81% 87% 87% 83%

– andel män 19% 13% 13% 17%

Högskoleingenjörsexamen 80 74 79 100

– andel kvinnor 34% 32% 28% 27%

– andel män 66% 68% 72% 73%

Studie- och yrkesvägledarexamen 83 89 86 81

– andel kvinnor 88% 82% 92% 88%

– andel män 12% 18% 8% 12%

Specialpedagogexamen 64 70 67 55

– andel kvinnor 89% 93% 85% 100%

– andel män 11% 7% 15% 0%

Speciallärarexamen 34 52 45 45

– andel kvinnor 85% 96% 87% 91%

– andel män 15% 4% 13% 9%

Tandläkarexamen 54 53 48 46

– andel kvinnor 67% 66% 50% 61%

– andel män 33% 34% 50% 39%

Specialistsjuksköterskeexamen 57 48 62 49

– andel kvinnor 88% 96% 84% 90%

– andel män 12% 4% 16% 10%

Tabell 1.18 Antal nybörjare, helårsstudenter och examinerade på 
utbildningar som leder till förskollärarexamen 2016-2018

 2018 2017 2016

Antal helårsstudenter 969 986 1 028

– andel kvinnor 92% 92% 93%

– andel män 8% 8% 7%

Antal nybörjare 371 363 347

– andel kvinnor 91% 91% 90%

– andel män 9% 9% 10%

Antal examinerade 244 280 270

– andel kvinnor 94% 95% 94%

– andel män 6% 5% 6%

Tabell 1.16 Antal examina

 2018 2017 2016 2015

Högskoleexamen 39 63 61 79

– andel kvinnor 49% 78% 74% 80%

– andel män 51% 22% 26% 20%

Kandidatexamen 869 708 920 864

– andel kvinnor 66% 65% 68% 69%

– andel män 34% 35% 32% 31%

Magisterexamen 254 202 227 256

– andel kvinnor 66% 66% 66% 65%

– andel män 34% 34% 34% 35%

Masterexamen 148 134 107 93

– andel kvinnor 70% 69% 69% 76%

– andel män 30% 31% 31% 24%

Yrkesexamen (se tabell 1:17) 1440 1470 1625 1570

– andel kvinnor 77% 80% 77% 77%

– andel män 23% 20% 23% 23%

Totalt 2749 2577 2940 2862

– andel kvinnor 72% 74% 73% 77%

– andel män 28% 26% 27% 23%

Biomedicinsk analytikerexamen 34 40 43 44

– andel kvinnor 76% 87% 56% 86%

– andel män 24% 13% 44% 14%

Tandteknikerexamen 10 8 14 9

– andel kvinnor 80% 50% 71% 67%

– andel män 20% 50% 29% 33%

Tandhygienistexamen 18 12 16 14

– andel kvinnor 94% 75% 88% 100%

– andel män 6% 25% 12% 0%

Totalt 1440 1470 1625 1570

– andel kvinnor 77% 80% 77% 77%

– andel män 23% 20% 23% 23%

Forts. Tabell 1.17 Antal yrkesexamina
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1.6.2 Utbyggnad av vissa utbildningar i 
enlighet med Riksdagens beslut

Återrapportering enligt regleringsbrev 2018: Antalet program- 
nybörjare ska vid universitet och högskolor öka på de utbild-
ningar som framgår av bilaga 7. Utbyggnaden ska genomföras 
under 2018 och ska redovisas i årsredovisningen. För Malmö 
universitets del avses utbyggnad av sommarkurser.

Malmö universitet har i uppdrag att anordna sommarkurser 
som i första hand är relevanta för att studenter snabbare ska 
nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveck-
ling och vidareutbildning för obehöriga lärare. Bland sådana 
kurser ska lärosätena prioritera sommarkurser inom den 
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), svenska som andra-
språk och behörighetskompletterande kurser för att öka anta-
let idrottslärare. För 2018 erhöll Malmö universitet medel för 
att öka utbudet av relevanta sommarkurser till totalt 45 hst.

På grund av kort planeringshorisont erbjöds endast tre som-
markurser 2018. Idrott för lärare, åk 1-6, 7,5 hp (4 registrera-
de studenter) riktar sig till grundlärare som siktar mot utökad 
behörighet. 

Akademiskt skrivande för lärarutbildningen, 7,5 hp (13 
registrerade studenter) syftar till att öka genomströmningen 
inom förskollärar- och lärarprogrammen. Grundläggande 
musik, 7,5 hp (14 registrerade) syftar till att öka söktryck och 
genomströmning inom förskollärarutbildningen med musik-
profil.

Från och med sommaren 2019 planerar vi för att även kun-
na ge följande två kurser som sommarkurser: Svenska som 
andraspråk för lärare: migration, språk och kultur, 7,5 hp och 
Svenska som andraspråk för lärare: det svenska språksystemet 
i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp. 

För att öka söktryck och genomströmning i lärarutbildning-
arna kommer Malmö universitet i enlighet med regeringsupp-
draget ”Fler vägar in i läraryrket” att kunna erbjuda fristående 
UVK-kurser om 7,5 hp som sommarutbildning från 2020 för 
personer som fått arbete som obehöriga lärare i skola och för-
skola och andra presumtiva förskollärar- och lärarstudenter. 

Antal helårstudenter för sommarkurserna 2018 summerade 
till 14, av vilka 9 var kvinnor och 5 var män.

1.7 Kompletterande utbildning för 
akademiker med utländsk examen

Återrapportering enligt regleringsbrev avseende anslag 2:64 
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor:
Integrationssatsningar
Samtliga lärosäten som tilldelas medel från denna anslags-
post ska i årsredovisningarna redogöra för antalet sökande 
och antagna till utbildning som bedrivs enligt förordningen 
(2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad 
utländsk utbildning samt antalet helårsstudenter som har deltagit 
i utbildning enligt ovan uppdelat på antagningstermin. Av års-
redovisningarna ska även framgå utbildningens upplägg och 
de viktigaste erfarenheterna av satsningen. Medverkande läro-
säten ska göra en uppskattning av kostnaderna för satsningen 
uppdelat på nedlagda kostnader för planering, antagning, vali-
dering, undervisning och verksamhetsförlagd utbildning.
Medverkande lärosäten ska i årsredovisningen även redovisa:
a. antalet studenter som har genomgått utbildningen med god-
känt resultat, och
b. antalet studenter som har avbrutit studierna under utbildning-
ens gång och anledningen till detta.
Slutligen ska medverkande lärosäten redogöra för hur de arbetar 
med uppföljning av utbildningen och resultatet av sådan upp-
följning samt lämna underlag för uppföljning och utvärdering av 
området som utförs av Universitetskanslersämbetet.

1.7.1 Utländska lärares vidareutbildning (ULV)
Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Stockholms 
universitet, Umeå universitet, Örebro universitet och Malmö 
universitet ska enligt regleringsbrev anordna kompletterande 
utbildning omfattande högst 120 högskolepoäng, för perso-
ner med avslutad utländsk lärarutbildning enligt förordning 
2008:1101. Stockholms universitet har nationellt samord-
ningsansvar för den kompletterande utbildningen.

Tabell 2.21 Antal nybörjare, helårsstudenter och examinerade på 
utbildningar som leder till ämneslärarexamen som avläggs efter 
kompletterande pedagogisk utbildning 2016–2018

 2018 2017 2016

Antal helårsstudenter 60 61 68

– andel kvinnor 45% 40% 58%

– andel män 55% 60% 42%

Antal nybörjare 46 53 49

– andel kvinnor 37% 51% 41%

– andel män 63% 49% 59%

Antal examinerade 32 34 61

– andel kvinnor 44% 74% 64%

– andel män 56% 26% 36%

Tabell 1.22 Antal nybörjare, helårsstudenter och examinerade 
på utbildningar som leder till speciallärarexamen och 
specialpedagogexamen 2016–2018

 2018 2017 2016

Antal helårsstudenter 166 176 181

– andel kvinnor 91% 90% 90%

– andel män 9% 10% 10%

Antal nybörjare 135 116 134

– andel kvinnor 93% 91% 87%

– andel män 7% 9% 13%

Antal examinerade 97 122 112

– andel kvinnor 88% 94% 86%

– andel män 12% 6% 14%

Tabell 1.23 Antal nybörjare, helårsstudenter och examinerade på 
utbildningar som leder till högskoleingenjörsexamen 2016–2018

 2018 2017 2016

Antal helårsstudenter 405 454* 468

– andel kvinnor 27% 27% 28%

– andel män 73% 73% 72%

Antal nybörjare 202 231 218

– andel kvinnor 32% 21% 28%

– andel män 68% 79% 72%

Antal examinerade 80 74 79

– andel kvinnor 34% 34% 28%

– andel män 66% 66% 72%

* I årsredovisningen för 2017 angavs felaktigt ett högre antal helårsstudenter.

Tabell 1.24 Antal nybörjare, helårsstudenter och examinerade på 
utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen 2016–2018

 2018 2017 2016

Antal helårsstudenter 647 635 609

– andel kvinnor 80% 80% 83%

– andel män 20% 20% 17%

Antal nybörjare 268 251 265

– andel kvinnor 79% 79% 77%

– andel män 21% 21% 23%

Antal examinerade 177 178 189

– andel kvinnor 83% 86% 89%

– andel män 17% 14% 11%

Tabell 1.25 Antal nybörjare, helårsstudenter och examinerade på 
utbildningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen 2016–2018

 2018 2017 2016

Antal helårsstudenter 62 57 58

– andel kvinnor 87% 91% 88%

– andel män 13% 9% 12%

Antal nybörjare 65 68 47

– andel kvinnor 86% 88% 96%

– andel män 14% 12% 4%

Antal examinerade 57 48 62

– andel kvinnor 88% 96% 84%

– andel män 12% 4% 16%

Tabell 1.26 Antal nybörjare, helårsstudenter och examinerade på 
utbildningar som leder till tandläkarexamen 2016–2018

 2018 2017 2016

Antal helårsstudenter 298 299 290

– andel kvinnor 64% 64% 61%

– andel män 36% 36% 39%

Antal nybörjare 83 79 77

– andel kvinnor 60% 68% 56%

– andel män 40% 32% 44%

Antal examinerade 54 53 48

– andel kvinnor 67% 66% 50%

– andel män 33% 34% 50%

Tabell 1.27 Kompletterande utbildning för personer med utländsk lärarutbildning

2018 2017

VT HT Totalt VT HT Totalt

Antal sökande 93 101 194 44 71 115

– Andel kvinnor 78% 77% 78% 82% 79% 80%

– Andel män 22% 23% 22% 18% 21% 20%

Antal antagna 53 57 110 27 45 72

– Andel kvinnor 79% 88% 84% 81% 84% 83%

– Andel män 21% 12% 16% 19% 16% 17%

Antalet helårsstudenter 40 38 78 26 29 55

– Andel kvinnor 80% 84% 82% 85% 79% 78%

– Andel män 20% 16% 18% 15% 21% 22%

Antalet studenter med godkänt resultat 14 3 17 21 8 29

– Andel kvinnor 93% 100% 94% 100% 100% 100%

– Andel män 7% - 6% - - -

Antalet studenter som har avbrutit 
studierna 18 15 33 16 11 27

– Andel kvinnor 89% 60% 76% 81% 82% 81%

– Andel män 11% 40% 24% 19% 18% 19%

Tabell 1.19 Antal nybörjare, helårsstudenter och examinerade på 
utbildningar som leder till grundlärarexamen (med inriktning mot 
arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3) 2016–2018

 2018 2017 2016

Antal helårsstudenter 426 420 388

– andel kvinnor 92% 94% 95%

– andel män 8% 6% 5%

Antal nybörjare 140 148 146

– andel kvinnor 89% 89% 95%

– andel män 11% 11% 5%

Antal examinerade 78 62 75

– andel kvinnor 96% 98% 93%

– andel män 4% 2% 7%

Tabell 1.20 Antal nybörjare, helårsstudenter och examinerade på 
utbildningar som leder till ämneslärarexamen 2016–2018

 2018 2017 2016

Antal helårsstudenter 937 911 852

– andel kvinnor 51% 50% 49%

– andel män 49% 50% 51%

Antal nybörjare 343 335 308

– andel kvinnor 56% 47% 44%

– andel män 44% 53% 56%

Antal examinerade 155 130 169

– andel kvinnor 58% 52% 55%

– andel män 42% 48% 45%
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under termin ett och därmed påbörjat termin två. Den tredje 
studenten uppfyller inte förkunskapskraven för termin två 
Särskilda informationsinsatser rörande utbildningen har skett 
via Malmö universitets webbsida. Kontakt har även etablerats 
med Länsstyrelsen i syfte att uppmärksamma och kommu-
nicera utbildningen, så de i sin tur kan föra informationen 
vidare i sina nätverk och i kontakt med presumtiva studenter.

1.8 Dimensionering av lärarutbildningen 

Återrapportering enligt regleringsbrev 2018: Universitet och 
högskolor som har tillstånd att utfärda lärar- och förskollärar-
examina ska planera för dimensioneringen av olika examina, 
inriktningar och ämneskombinationer så att dimensioneringen 
svarar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens na-
tionella och regionala behov. De överväganden och åtgärder 
som har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta 
val ska redovisas i årsredovisningen.

Malmö universitet har regelbundna möten både med före-
trädare för förskola och skola inom regionen och med före-
trädare för lärarutbildningarna inom Lärosäten Syd för att 
diskutera gemensamma strategiska frågor.

I regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksam-
heter ingår representanter från de tre skånska lärosäten som 
bedriver lärarutbildning, representanter från varje geografiskt 
kommunnätverk i Skåne samt representanter från Friskolor-
nas riksförbund och Kommunförbundet Skåne. Samverkans-
rådet har ett pågående samtal om dimensionering av lärar-
utbildning i ett regionalt perspektiv. Huvudmännen har gett 
uttryck för ett stort behov av lärare i fritidshem och Malmö 
universitet utreder frågan om att anordna en flexibel variant 
av grundlärarutbildning mot fritidshem för personer med 
erfarenhet av pedagogiskt arbete i fritidshem.

Den omfattande lärarbristen innebär att vi har en gemen-
sam utmaning i att utveckla fler och nya vägar till läraryrket. 
Regionala samverkansrådet har särskilt pekat på behovet av 
en arbetsintegrerad variant av grundlärarutbildningen för 
att få fler att välja läraryrket. Förutom möjligheten att locka 
fler personer och nya målgrupper att söka en lärarutbildning 
är ambitionen med den arbetsintegrerade utbildningen att 
kombinationen av högskolestudier och arbete på en skola ska 
ge goda förutsättningar för yrkesintroduktion och professi-
onsutveckling genom att kopplingarna mellan de teoretiska 
studierna och den praktiska verksamheten förstärks.

Regionala samverkansrådet har även diskuterat den akuta 
bristen av vfu-platser för ämneslärarstudenter i gymnasiesko-
lan. Malmö universitet har under 2018 genomfört en omfat-
tande förändring av utbildningsstrukturen för ämneslärarut-
bildningen med syftet är att göra inriktningen mot årskurs 
7-9 mer attraktiv och därmed förbättra såväl söktryck som 
genomströmning. För att möta arbetsmarknadens nationella 
och regionala behov antog Malmö universitet 2018 fler stu-
denter i inriktningen mot årskurs 7-9 än i inriktningen mot 
gymnasieskolan. 

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) om 90 hög-
skolepoäng vid Malmö universitet vänder sig till personer som 
vill bli ämneslärare i de undervisningsämnen där det råder 
brist på lärare i grundskola och gymnasieskola.

Kommunikationsavdelningen vid universitetet arbetar bland 
annat med studentrekrytering till lärarutbildningarna. Under 
året har särskilt fokus lagts på inriktningar/ämnen med låga 
ansökningstal såsom ämneslärarutbildning inom matematik 
och naturvetenskap samt yrkeslärarutbildning och speciall-

ärarutbildning. Exempel på åtgärder är öppet hus, informa-
tionsblad, direktutskick och annonsering. Malmö universitet 
har även medverkat i den nationella kampanjen ”Jag är lärare”.

1.9 Uppdragsutbildning
I och med införandet av Ladok 3 ingår nu även de helårsstu-
denter som räknas med veckor. Tidigare har dessa inte funnits 
med i redovisningen. Det gör att antalet helårsstudenter ökar 
kraftigt. Totalt sett hade universitetet 105 helårsstudenter fler 
än under 2017. Antalet som räknas i veckor uppgår till 143, 
vilket innebär att de står för mer än hela ökningen. Särskilda 
lärarutbildningar fortsätter att minska för tredje året i följd, 
och visar en nedgång med 32 helårsstudenter. Den huvudsak-
liga orsaken till minskningen är att alltfler obehöriga lärare 
får arbete i skolan. För första gången återfinns också kom-
pletterande utbildningar för personer med utländsk examen 
bland uppdragsstudenterna. Av de 12 helårsstudenterna är 10 
tandläkarstudenter och två är socionomstudenter.

En stor del av uppdragsutbildningarna finns inom satsning-
arna på fortbildning av personal inom skola och förskola, 
inom fastighetsbranschen och inom kunskapsområden som 
juridik, ledarskap, vårdvetenskap och odontologi. Det utförs 
även mycket utbildningar som inte ger högskolepoäng. 

Bredden är stor på vad som efterfrågas, allt från poängsatta 
specialistutbildningar till kortare föreläsningar på t ex konfe-
renser. Universitetet har också internationell uppdragsutbild-
ning som till största del utgörs av specialistutbildning inom 
odontologi.

Under 2018 kom beslutet att starta en polisutbildning i 
Malmö. Utbildningen startar vårterminen 2019 och initialt 
har 96 studenter antagits. Utbildningen kommer att drivas 
som en uppdragsutbildning med Polismyndigheten som upp-
dragsgivare.

1.10 Tandvårdscentralens verksamhet

Återrapportering enligt regleringsbrev 2018: Malmö universitet 
ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårds- 
central. Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av den-
na verksamhet samt inriktning och total kostnad. I årsredovis-
ningen ska högskolan redovisa totalt antal helårsstudenter på 
tandläkarutbildningen.

Syftet med ULV är att utländska lärare ska uppnå behörighet 
som lärare eller förskollärare genom studier mot svensk lärar-
examen alternativt studier enligt kompensationsåtgärd som 
beslutats av Skolverket. Även utländska lärare som erhållit 
svensk lärar- eller förskollärarlegitimation kan få möjlighet till 
studier för att få kunskap om lärares och förskollärares arbete 
i det svenska skolsystemet eller för att bredda sin utbildning 
och därmed bli mer anställningsbara i skolväsendet.

Under 2018 har antalet sökande resp. antalet antagna 
ökat betydligt i förhållande till de två senaste åren. Antalet 
som lämnar utbildningen med godkänt resultat har emel-
lertid sjunkit. Ca 17% av alla sökande skickar aldrig in en 
fullständig ansökan som kan bedömas och får därför avslag. 
Övriga som inte kunnat antas till ULV har vanligtvis saknat 
en avslutad utländsk lärarutbildning eller behörighetsgivande 
utbildning i svenska. Dock har många sökande en ämnesex-
amen och yrkeserfarenhet som lärare från utbildningslandet 
och uppfattar sig själva som lärare. Skälen till avbrott är flera: 
Flera utländska lärare har svårigheter att kombinera studier 
med arbete då utbildningen inte erbjuds på distans eller då 
bostadsorten ligger långt från studieorten. Allt fler studenter 
erhåller legitimation under studietiden och gör därför ett 
avbrott. Avbrott kan även bero på svårigheter att genomföra 
studier på akademisk nivå, då kunskaper i svenska språket 
inte är tillräckliga. I förhållande till tidigare år ökar antalet 
utländska lärare som under utbildningen får korttidsanställ-
ningar – om än utan legitimation och behörighet. 

Verksamheten att validera kunskaper och kompetenser hos 
personer som saknar hela eller delar av utbildningsdokumen-
tationen men med slutförd eftergymnasial klasslärarutbild-
ning från tredje land, i första hand Mellanöstern och Nord-
afrika (MENA), har gått in i ett slutskede under 2018. ULV:s 
nationella ledningsgrupp har tillsammans med Skolverket 
och UHR utvecklat en möjlighet att också utländska 2-åriga 
klasslärarutbildningar efter en kompletteringsutbildning inom 
ULV ska kunna vara behörighetsgivande.

Samtliga studenter i utbildningen har individuella studie-
gångar som bygger på deltagarnas tidigare utbildning och 
erfarenheter vilket ställer stora krav på lärosätena i fråga om 
antagning, validering, individuella studiegångar, studiestöd 
etc. Utbildningens upplägg vid Malmö universitet startar för 
alla deltagare med kurser som fokuserar på vad det innebär 
att vara lärare/förskollärare i Sverige.

Många studenter är i behov av omfattande vägledning då 
lärarlegitimationsreformen är komplex och vägledning av 
såväl kompletterande studier mot en svensk lärarexamen som 
komplettering enligt Skolverkets kompletteringsanvisning tar 
stort utrymme och kräver kvalificerad kompetens.

Den nationella ledningsgruppen för Utländska lärares vida-
reutbildning innefattar förutom ansvariga från de deltagande 
lärosätena representanter från Skolverket, Universitets- och 
högskolerådet och de båda lärarfacken. Ledningsgruppen 
träffas kontinuerligt och erfarenhetsutbytet med Skolverket 
och UHR är nödvändig för att säkerställa en likvärdig utbild-
ning över landet. 

1.7.2 Kompletterande utbildning för 
tandläkare med avslutad utländsk utbildning
Med start i januari 2018 har Odontologiska fakulteten 
för första gången genomfört utbildningen Kompletterande 
utbildning för tandläkare med utländsk examen från land 
utanför EU/EES och Schweiz. Målgruppen är tandläkare från 
tredje  land som behöver komplettera sin  utbildning  för att 
kunna söka svensk tandläkarlegitimation.  Utbildningen med 
tio utbildningsplatser omfattar ett års heltidsstudier (60 hp) 

och bedrivs i nära samverkan med Folktandvården Skåne AB 
där studenterna genomför sin verksamhetsförlagda utbildning. 
För 2018 antogs studenter till samtliga 10 platser och samtliga 
genomgick utbildningen med godkänt resultat. Utbildningen 
ges även vid Karolinska Institutet (KI) och vid Göteborgs uni-
versitet där KI har det nationella samordningsuppdraget.

1.7.3 Kompletterande utbildning för socionomer 
med avslutad utländsk högskoleutbildning
I enlighet med regleringsbrevet för budgetåret 2016 avseende 
Malmö högskola har Malmö universitet byggt upp kom-
pletterande utbildning för personer med avslutad utländsk 
socionomutbildning eller motsvarande behörighetskrav. 
Kompletteringsutbildningen ges vid Fakulteten för hälsa och 
samhälle. Utbildningen omfattar 120 högskolepoäng och 
läses tillsammans med studenter på socionomprogrammet. 
Målet är att studenterna efter genomgången kompletterings-
utbildning besitter relevanta kunskaper för att kunna arbeta 
inom socialt arbete i Sverige. Utbildningen leder inte till en 
socionomexamen, däremot erhåller studenten ett intyg efter 
genomförd och godkänd kurs. Efter slutförd utbildning kan 
studenten ansöka till senare del av program inom ramen för 
socionomutbildningen, för att därigenom fullfölja de delar 
som krävs för att kunna erhålla en socionomexamen. Från och 
med vårterminen 2018 erbjuds 10 platser på kompletterings-
utbildningen i socialt arbete, med antagning två gånger om 
året. Inför vårterminens antagning fanns totalt 20 sökande, 
varav tre uppfyllde behörighetskraven. En av dessa påbörjade 
utbildningen och hade godkända resultat under termin ett. 
För termin två är samtliga högskolepoäng ännu inte inrap-
porterade. Inför antagning till hösten 2018 fanns totalt 28 
sökande, varav sex uppfyllde behörighetskraven. Utav dessa 
påbörjade tre utbildningen, varav två hade godkända resultat 

Tabell 1.28 Uppskattad kostnadsfördelning ULV (tkr)

2018 2017

Planering 1 399 1 375
Antagning  
Validering  
Undervisning 4 230 4 635
Verksamhetsförlagd utbildning 1 505 1 470

Summa 7 134 7 480

Tabell 1.29 Uppskattad kostnadsfördelning 
kompletterande utbildning tandläkare (tkr)

Planering 332
Antagning 164
Validering
Undervisning 1 614
VFU 780

Summa 2 889

Tabell 1.30 Uppskattad kostnadsfördelning 
kompletterande utbildning socionom (tkr)

Planering 48 
Antagning 29
Validering 10
Undervisning 397
VFU 0

Summa 484

Tabell 1.31 Antal helårsstudenter i uppdragsutbildning

 2018 2017 2016

HST uppdragsutbildning 325 199 193

– Andel kvinnor 62% 58% 55%

– Andel män 38% 42% 45%

HST särskilda 
lärarutbildningar 314 346 385

– Andel kvinnor 75% 70% 75%

– Andel män 25% 30% 25%

HST kompletterande 
utbildningar för personer med 
utländsk examen 12

– Andel kvinnor 42%

– Andel män 58%   

Total 651 546 579

– Andel kvinnor 68% 66% 68%

– Andel män 32% 34% 32%
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Odontologiska fakultetens tandvårdsverksamhet omfattar 
såväl allmäntandvård vid studerandekliniker som specialist- 
och allmäntandvård vid lärarkliniker. Utbildning och forsk-
ning vid fakulteten är helt beroende av denna verksamhet. 
Tandvården utförs av tandläkarstudenter, tandhygieniststu-
denter, specialisttandläkare, allmäntandläkare, tandhygienis-
ter, ST-tandläkare och internationella masterstudenter. När 
studenter utför patientbehandling handleds de alltid av en 
lärare som är leg tandläkare eller leg tandhygienist. Vid fakul-
teten finns också en jourmottagning som tar emot patienter 
med akuta besvär alla vardagar under året. Under terminstid 
får tandläkarstudenterna praktisk träning i att ta hand om 
patienter med akuta problem, oftast tandvärk, och under som-
mar- och juluppehåll bemannas jourmottagningen av lärare.

Patienterna vid fakulteten måste vara tillräckligt många 
och ha en tillräcklig bredd vad gäller tandvårdsbehov för att 
ge studenterna möjlighet att under utbildningen få en klinisk 
färdighetsträning inom så stora delar av tandvårdspanora-
mat som möjligt. Patientrekrytering till studerandeklinikerna 
möjliggörs genom erbjudande om tandvård till ett reducerat 
pris. Tillgången till patienter med behandlingsbehov lämpliga 
för undervisningen har under det senaste året varit tillfreds-
ställande. 

Odontologiska fakulteten har ca 140 tandläkarutrustningar. 
Under 2017 genomfördes ett utbyte av 59 av dessa och under 
2018 byttes 40 st. Åtgärden, som omfattade såväl lärarklinik 
som studentklinik, utfördes under sommarmånaderna för 
att störa den kliniska undervisningen så lite som möjligt. I 
samband med utbytet installerades nya datorer på datorhis-
sar i anslutning till tandläkarutrustningarna, ljuddämpande 
golvmatta och ljudabsorberande undertak monterades och en 
bättre belysning installerades. Sammantaget har detta bidragit 
till en bättre arbetsmiljö vid de renoverade klinikerna. Fakul-
tetens återstående ca 20 tandläkarutrustningar kommer att 
bytas ut under sommaren 2020. 

Ett kontinuerligt arbete med att höja patientsäkerheten har 
bedrivits. Under 2018 har den interna remisshanteringen för-
bättrats ytterligare och utvärderats. Åtgärder för att minska 
risken för smittspridning inom tandvården har vidtagits och 
vid den senaste kartläggningen av följsamhet till basala klinik-
hygienrutiner visade det sig att denna förbättrats på samtliga 
mätpunkter. 

Under 2018 har såväl mjukvaran för hantering av röntgen-
bilder och kliniska bilder (Romexis) som mjukvaran för det 
patientadministrativa systemet (T4) uppgraderats. 

Ett beslut om höjning av priserna för tandvård vid såväl 
studentklinik som vid lärarklinik har fattats och ny prislista 
trädde i kraft 15 januari 2019.

Tabell 1.32 Antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen

 2018 2017 2016 2015

Antal helårs 
studenter 298 299 290 280

– andel kvinnor 63% 64% 61% 60%

– andel män 37% 36% 39% 40%

Tabell 1.33 Totala kostnader för tandvårdscentralen (tkr)

2018 2017 2016 2015

Totala kostnader 125 429 120 553 117 213 114 619
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2. Forskning och utbildning på forskarnivå

Övergången från Malmö högskola till Malmö universitet 
har inneburit stora förändringar för verksamheten – särskilt 
inom forskning och forskarutbildning. Universitetsblivandet 
sammanföll med införandet av Strategi 2022, vilket betyder 
att den nya strategin har fungerat både som en förberedelse 
till att bli ett fullödigt universitet och som en plattform för 
förändringsarbetet 2018–2022. Övergången till universitet 
innebar att målbilden kunde skärpas. För forskningens och 
forskarutbildningens vidkommande är det övergripande målet 
att ha långsiktig, framstående forskning i sammanhållna, star-
ka och gränsöverskridande internationella akademiska miljö-
er. Därutöver finns det kvantitativa målet att forskning och 
forskarutbildning tillsammans ska öka från en femtedel till en 
tredjedel av universitetets verksamhet under perioden, samti-
digt som graden av externfinansierad forskning ska bibehållas 
(år 2015–2017 var andelen cirka 53 %; 2018 40 %).

Regeringen ökade 2018 Malmö universitets basanslag för 
forskning och forskarutbildning med 90 miljoner kronor. 
Detta underlättar förverkligandet av målen i Strategi 2022, 
även om det kan ta ett par år innan andelen forskning har 
ökat samt att basanslag och externa medel för forskning 
kommit i önskvärd balans. En sådan substantiell ökning 
av basanslaget för forskning och forskarutbildning som det 
är frågan om (+ 70 %), ställer höga krav på en uppväxling 
där forskning och forskarutbildning får en tydligare plats i 
verksamheten. Medelsförbrukningen har ännu inte kommit 
i kapp de tillgängliga ekonomiska resurserna, vilket inne-
bär att 2018 kan karaktäriseras som en övergångsperiod. 
Framför allt har de långa ledtiderna för anställning av aka-
demisk personal inneburit att den avsedda förbrukningen 
av basanslaget för forskning och forskarutbildning har 
försenats. Inom specifika ämnesområden finns det även en 
brist på akademisk kompetens, vilket har försvårat rekry-
teringsarbetet. Vid fakulteterna och institutionerna byggs 
den akademiska kompetensförsörjningen upp med hjälp 
av förstärkningen av basanslaget. Fakulteterna hade under 
2017 planerat strategiska prioriteringar för forskning och 
forskarutbildning som under 2018 har implementerats bland 
annat genom rekrytering av doktorander och lärare/forska-
re på olika nivåer. Biträdande lektorat har visat sig vara en 
gångbar anställningsform för att tillgodose den akademiska 
kompetensförsörjningen.

I och med anslagsökningen 2018 kunde också allokering-
en till satsningar som är i samklang med Strategi 2022 öka. 
Malmö universitets resursfördelningsmodell för basanslaget 
för forskning och forskarutbildning innebär bland annat att 
25 % av medlen behålls på central nivå för universitetsge-
mensamma forskningssatsningar. Fördelning av sådana medel 
sker oftast efter extern kollegial granskning (peer review) och 
på ett sätt som innebär en eller annan form av samfinansiering 
av berörda fakulteter och institutioner. Den enskilt största nya 
satsningen, utöver satsningen på de redan etablerade forsk-
ningscentrumen, var att etablera fyra nya forskningsprogram 
med en sammanlagd budget på 120 miljoner kronor under 
nästkommande femårsperiod.

Även om ökningen av basanslaget för forskning och fors-
karutbildning är ett välkommet tillskott i övergången från 
högskola till universitet, innebär universitetsblivandet också 
ett minst lika emotsett utökat manöverutrymme inom fors-
karutbildningen. Inrättandet av nya forskarutbildningsäm-
nen är en av de rättigheter som medföljer universitetsstatus 

och under 2018 etablerades därför en process med tydligare 
kriterier för att inrätta ämnen på forskarnivå. Både kvalitets- 
kriterier och process liknar Universitetskanslersämbetets, 
bland annat ingår ansökningsförfarande och extern bedöm-
ning. Under 2018 inrättade rektor Malmö universitets första 
ämne på forskarnivån som genomgått denna nya gransknings-
process; global politik. Universitetskanslersämbetet granskar 
emellertid kvaliteten på ett urval av svenska forskarutbild-
ningar. De tre forskarutbildningar som Universitetskanslers- 
ämbetet valt ut vid Malmö universitet fick alla omdömet 
”hög kvalitet” under 2018. Under 2018 etablerades flera nya 
forskarskolor. En forskarskola, Lärande i mångkulturella 
samhällskontexter, finansieras av basanslaget för forskning. 
Ytterligare forskarskolor är finansierade av Vetenskapsrådet 
(specialpedagogik), EU/Marie Curie (biofilmer) och KK-stif-
telsen (datavetenskap).

I samband med det utökade forskningsuppdraget 2018 
har det varit av särskild vikt att säkerställa kvaliteten i den 
växande forskningen och forskarutbildningen. Som ett led i 
det sammanhållna kvalitetsarbetet genomför Malmö univer-
sitet årliga kvalitetsdialoger mellan universitetsledning och 
fakulteter/institutioner i vilka utbildning på alla tre nivåer 
samt forskning diskuteras samlat. En annan betydelsefull 
insats avseende forskningskvaliteten är att framtagandet av 
ett ramverk för kvalitetsarbete inom forskning har påbörjats 
för att komplettera Malmö universitets befintliga ramverk för 
den högre utbildningen.

2.1 Kvalitetsarbete

Högskolelagens mål: Verksamheten ska avpassas så att en hög 
kvalitet nås i utbildningen och forskningen. De tillgängliga re-
surserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i 
verksamheten. Kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet 
för högskolornas personal och studenterna.

Avsnittet redovisar främst de initiativ som introducerats på 
universitetsövergripande nivå. Det verksamhetsnära kvali-
tetsarbetet bedrivs vid fakulteter och institutioner där andra 
former av initiativ förekommer. 

2.1.1 Utbildning på forskarnivå 
Universitetsblivandet har inneburit stora förändringar i för-
utsättningarna för forskarutbildningen. Ökade forskningsan-
slag innebär att fler doktorander kan anställas. Fakulteternas 
kompetensförsörjningsplaner, samt externa medel för nya 
forskarskolor, gör att ökningen sannolikt kommer att fortsät-
ta under kommande år. Kvalitetsarbetet inom forskarutbild-
ningen har förstärkts under 2018 för att möta de möjligheter 
och utmaningar som möter ett nytt universitet.

2.1.2 Ramverk för kvalitetsarbete inom 
utbildning på forskarnivå
I januari 2018 beslutades Ramverk för kvalitetsarbete inom 
utbildning på forskarnivå av rektor. Under året har kvalitets-
ramverket implementerats och fakulteterna har tagit fram 
beskrivningar av sitt utbildningsnära kvalitetsarbete. En av 
komponenterna i ramverket är rutiner för inrättande av nya 
ämnen. Under hösten beslutade rektor att inrätta global politik 
som det första nya ämnet enligt denna rutin. Erfarenheterna av 
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inrättandeprocessen är i huvudsak goda. Några barnsjukdo-
mar i processen har identifierats, och en reviderad rutin kom-
mer tas fram inför 2019. Ytterligare en ansökan från Fakul-
teten för lärande och samhälle om att starta ett nytt ämne är 
inlämnad. Fler ansökningar är under utarbetande.

Kvalitetsdialoger
Ett tema som lyftes i alla kvalitetsdialoger mellan fakulte-
terna och universitetsledningen var doktorandernas semina-
riemiljö (eller motsvarande). Alla fakulteter arbetar för att 
stärka den kollegiala granskningen, till exempel genom att 
tydliggöra kraven på seminarier i fakultetens styrdokument 
eller genom att inrätta ett fakultetsgemensamt forsknings-
kollegium. Seminariedeltagandet kan också följas upp i den 
individuella studieplanen. Dialogerna visade också att stödet 
till doktoranderna att arbeta med etiska frågor behöver stär-
kas, och att det finns ett behov av stöd till doktorandernas 
karriärutveckling.

Utvärdering av forskarutbildningsämnen och kvalitets-
säkringssystem
Rektor har under året beslutat att samtliga forskarutbildnings-
ämnen vid Malmö universitet ska utvärderas under perioden 
2020–2024. En metod för genomförandet ska tas fram 2019.

Universitetskanslersämbetet beslutade under året att alla 
tre forskarutbildningsämnen vid Malmö universitet vilka 
utvärderats av dem 2017/18 – datavetenskap, historia och 
historiedidaktik samt pedagogik – håller hög kvalitet. Malmö 
universitet är därmed ett av få lärosäten i landet vars alla 
granskade forskarutbildningar håller hög kvalitet. Utveck-
lingsområdena som utvärderingarna pekade på, analyseras av 
berörda fakulteter och följs upp i kvalitetsdialogerna 2019. 
Den universitetsgemensamma analysen av utvärderingsrap-
porterna visar inte förekomst av systematiska universitetsge-
mensamma brister.

Universitetskanslersämbetet har under 2018 genomfört 
en granskning av universitetets kvalitetssäkringssystem för 
utbildning på alla nivåer. Denna granskning har engagerat 
många medarbetare på alla fakulteter i självvärderingsskri-
vande, faktainsamling och intervjuer. Resultatet av gransk-
ningen väntas 2019.

Enkäter
Enkätsvar från doktorander respektive handledare vid Malmö 
universitet visar att 80 % av doktoranderna är nöjda eller 
mycket nöjda med forskarutbildningen. De doktorander som 
har anställning utanför universitetet är nöjda i något högre 
grad än de med doktorandanställning. Bland handledare är 
drygt 60 % nöjda eller mycket nöjda. Malmö universitet 
har en relativt oerfaren handledarkår där få handledare har 
erfarenhet av att ha handlett mer än två doktorander till 
disputation. Doktoranderna anser att omfattningen i tid för 
handledning är tillräcklig och kvaliteten god. Utvecklingsom-
råden är, bland andra, formerna för handledning och stöd i 
handledarrollen; uppföljning av handledarinsatsen samt fors-
karutbildningskursernas relevans för avhandlingsarbetet.

Universitetsgemensamma forskarutbildningskurser
Centrum för akademiskt lärarskap organiserar dels gemen-
samma introduktionsdagar för doktorander, dels universi-
tetsgemensamma forskarutbildningskurser som syftar till 
att doktoranderna ska nå de generiska examensmålen. 94 
doktorander, varav 61 kvinnor, har deltagit i de 7 gemen- 
samma forskarutbildningskurserna som erbjudits under året. 
Av dessa har 61 examinerats med godkänt resultat på de 5 

kurser som examinerats under 2018. Två kurser examineras 
vårterminen 2019.

Högskolepedagogisk utbildning för handledare och 
forskarstuderande
Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL) organiserar 
handledarutbildning för blivande handledare på forskarnivå, 
liksom kontinuerlig kompetensutveckling för verksamma 
forskarhandledare. Under 2018 erbjöds handledarutbildning-
en för första gången både vår och höst, vilket speglar det nya 
universitetets växande behov av handledare på forskarnivå. 
Totalt genomgick 35 blivande forskarhandledare handledar-
utbildningen; 21 kvinnor och 14 män. Under året har Malmö 
universitet också arrangerat kompetensutveckling för seniora 
handledare både höst och vår, totalt 43 handledare.

Doktorander erbjuds högskolepedagogisk utbildning i 
form av en universitetsgemensam forskarutbildningskurs. 12 
doktorander deltog Supporting the Learning of Others under 
året. Utöver detta uppmuntras doktoranders deltagande i 
pedagogiska utvecklingsdagar, workshops och seminarier.

2.2 Forskning
2.2.1 Ramverk för kvalitetsarbete inom 
forskning
Under 2018 har det förts olika diskussioner om hur forsk-
ning kan inkluderas i lärosätets nuvarande kvalitetssystem, 
som innefattar utbildning på alla nivåer. Ett ramverk för 
kvalitetsarbete inom forskning är under utveckling. Diskus-
sionerna har i dessa sammanhang handlat om att ta tillvara 
och systematisera seminariekulturen, vilken inbegriper kol-
legial granskning, liksom att ta tillvara och systematisera 
de kollegiala granskningsprocesserna i samband med forsk-
ningsansökningar för extern finansiering.

Det står redan klart att extern kvalitetsutvärdering av 
Malmö universitets forskning kommer att ingå som en av 
komponenterna i kvalitetsramverket för forskning. Den nu 
förestående utvärderingen har tagit namnet ERA19 (Exter-
nal Research Assessment). Planeringen påbörjades under 
2018 och målet är att utvärderingen genomförs under 2019.

Kvalitetsdialoger
Vid kvalitetsdialogerna mellan fakulteterna och universi-
tetsledningen diskuterades rekryteringsstrategin för framti-
dens forskande/undervisande personal och nydisputerades 
karriärutvecklingsmöjligheter samt hur den kompetens-
utvecklingstid som finns i lärares tjänstgöring följs upp. 
Anställningsformen biträdande lektor och goda exempel 
på uppföljning av lärares kompetensutvecklingstid fördes 
fram. Samtalen rörde också arbetet för att konsolidera de 
akademiska miljöerna och på vilket sätt som kvaliteten säk-
ras i ansökningar om externa medel, etikprövning respekti-
ve vetenskapliga publikationer. Ett hinder för att bygga upp 
de akademiska miljöerna är att det i vissa miljöer är svårt 
att rekrytera forskarutbildad personal. Seminariebehand-
ling av ansökningar om externa medel fördes fram som en 
lämplig form av kvalitetssäkring samt att vika tid för detta 
arbete och att på olika sätt lära av resultaten från tidigare 
ansökningar.

2.2.2 Forskningsprogram
Under hösten 2017 utlyste rektor stöd till forskningspro-
gram. Ett forskningsprogram är i detta sammanhang en väl 
sammanhållen, bred och flervetenskaplig akademisk konstel-
lation som under fem år bedriver forskning inom ett antal 

sammanlänkade projekt med ett gemensamt tema riktat 
mot angelägna samhällsutmaningar. Forskningsprogram-
men ska därutöver vara viktiga aktörer i samverkan med 
andra delar av samhället, samarbeta med andra lärosäten 
såväl nationellt som internationellt och bidra till att stärka 
utbildningens forskningsanknytning. Finansieringen av fyra 
forskningsprogram möjliggörs av att universitetsgemensam-
ma forskningsresurser och det anslag som fakulteter/institu-
tioner förfogar över, tillsammans finansierar forskningspro-
grammen; sammanlagt upp till sex miljoner kronor per år 
och forskningsprogram. Tolv ansökningar bedömdes av en 
internationell kommitté. Rektor följde kommitténs rekom-
mendation att finansiera följande forskningsprogram under 
2018/9–2023/4:

• Institute for Urban Research

• The Data Society Research Programme: Advancing Digita-
lisation Studies

• Perspectives on literacy and inclusive subject teaching in a 
multilingual society

• FORESIGHT − Discovery and Implementation of Biomar-
kers to Improve Risk Assessment and Preventive Strategies 
in Oral Healthcare

Verksamheten följs upp efter halva tidsperioden. Ett forsk-
ningsprogram kan efter fem år övergå i ett forskningscentrum 
om kvaliteten i verksamheten efter prövning bedöms vara hög.

2.2.3 Forskningscentrum
Forskningscentrumen utvärderas enligt ett rullande schema 
vart femte år av externa bedömare som Malmö universitet 
tillsätter. Bedömarna lämnar rekommendationer beträffande 
kvalitetsutveckling – men även om fortsatt finansiering. Under 
2018 utvärderades Centrum för tillämpad arbetslivsforskning 
och utvärdering, Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, 
samt Internet of Things and People Research Centre. Alla tre 
forskningscentrum rekommenderades, samt erhöll beslut om, 
fortsatt finansiering.

Från och med 2018 fick de universitetsgemensamma forsk-
ningscentrumen också en utökad basfinansiering vilket bland 
annat innebär att centrumen ges bättre möjligheter att växa 
och att medfinansiera externa forskningsbidrag.

2.2.4 Rådet för forskningsetik
Frågor om forskningsetik och god sed i forskning har kommit 
högre upp på agendan, särskilt genom universitetsblivandet 
och den påföljande expansionen av forskning och forskarut-
bildning samt det forskningsfusk som omtalats i svensk media 
under de senaste åren. Rådet för forskningsetik vid Malmö 
universitet inrättades därför 2018. Rådet för forskningsetik 
har såväl strategiska som operativa arbetsuppgifter med ett 
övergripande mål att främja god forskningssed och bekämpa 
oredlighet i forskning. Under 2018 påbörjade Rådet för forsk-
ningsetik sin verksamhet, bland annat med en översyn av han-
teringen av oredlighet i forskning och en inventering av Malmö 
universitets resurser och behov gällande forskningsetik.

Detta sker också i relation till den förändrade nationella 
organisationen av etikprövning som trädde i kraft 1 januari 
2019.

2.2.5 Stöd för hantering av 
forskningsdokumentation
När forskningen ökar i omfång, ökar också den förknippa-
de dokumentationen (inklusive forskningsdata) och därmed 
behovet av ett tydligt stöd för hur forskningsdokument hante-

ras regelrätt. Som en del i utbyggnaden av stödet för forskning, 
publicerades under 2018 därför en web-baserad handledning 
som ska fungera som ett stöd för hur forskningsdokument av 
olika slag bör hanteras. Det är av stor betydelse att hantering-
en av forskningsdokument ska uppfylla kraven på god sed i 
forskning samt övriga krav som ställs på Malmö universitet 
som en statlig myndighet.

2.2.6 Forskningssatsning på yngre lärare
Under hösten 2017 utlyste rektor utvecklingsmedel för att ge 
relativt nydisputerade lärare med tillsvidareanställning vid 
Malmö universitet tidsutrymme att fortsätta sin forskarkar-
riär. En grupp erfarna bedömare av forskning vid Malmö 
universitet och andra svenska lärosäten granskade 27 ansök-
ningar. Bedömningskommitténs rekommendationer innebar 
att 12 lärare erhöll 500  000 kronor vardera för att under 
2018 ha möjlighet att utveckla karriären inom forskning 
enligt ansökan.

2.2.7 Forskarservice
Forskarservice har till uppgift att hjälpa forskare och forskar-
grupper att söka externa medel. Forskarservice är även led-
ningens expertstöd i frågor som rör externfinansiering. Under 
året har Forskarservice bistått fakulteternas uppföljning av 
sökstrategier för att öka systematiken i arbetet med ansök-
ningar av externa medel. Därutöver har de nya forsknings-
programmen och de yngre lärare som erhåller karriärstöd 
prioriterats. Forskarserviceteamet har utökats och stödet till 
fakulteter och forskningscentrum har därmed förstärkts. 

Arbetet med att både öka kunskapen internt beträffande 
nationella och internationella forskningsfinansiärer samt spri-
da kunskap om Malmö universitets forskningsverksamhet har 
fortsatt under 2018. Möten med har ägt rum med bland andra 
Crafoordska stiftelsen, Vinnova samt EU-företrädare. 

2.3 Internationalisering

Högskolelagens mål: Högskolorna bör i sin verksamhet främja 
förståelsen för andra länder och för internationella förhållanden.

2.3.1 Stöd att arrangera internationella 
vetenskapliga konferenser
Internationella forskningskonferenser är viktiga mötesplatser 
för en fördjupad vetenskaplig diskussion samt kunskapsdel-
ning och nätverkande. Genom arrangemang av internatio-
nella vetenskapliga konferenser bidrar Malmö universitet till 
det vetenskapliga samtalet. Som incitament kan arrangören 
ansöka om täckning för lokalkostnader i samband med veten-
skaplig konferens som genomförs i Malmö universitets regi 
och lokaler. Under 2018 genomfördes fyra konferenser med 
sådant stöd: The 6th International Conference on Writing 
Analytics: Actionable Data for Teaching and Learning Wri-
ting; 26th EASM 2018 – The European Sport Management 
Conference; BioCapture & GlycoImaging samt Swedish Poli-
tical Science Association Annual Meeting. 

2.3.2 Language Editing Group
Language Editing Group erbjuder genom universitetsge-
mensam finansiering språkgranskning av manuskript på 
engelska till doktorander och forskande personal vid Malmö 
universitet. Uppföljningar visar en välfungerande verksamhet, 
framför allt den pedagogiska återkopplingen till författarna 
som bidrar till kvalitetsförbättring av framtida texter. Trots 
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2.4.2 Forskningspublikationer i samarbete 
med andra forskningsutförare
En forskningspublikation kan innehålla forskningsresultat 
som har producerats av forskande personal från olika läro-
säten (eller andra forskningsutförare). Genom att inventera 
vilka lärosäten och andra forskningsutförare som Malmö 
universitets forskare samförfattar med, erhålls en bild av 
vilka forskningssamarbeten som ägt rum – både omfatt-
ningen av dem och vilka partners som Malmö universitet 
samarbetar med. Sampublikationer med utländska lärosäten 
kan sägas vara ett mått på graden av forskningens interna-
tionalisering.

Följande uppgifter gäller för 2017 (senaste tillgängliga år) 
och är hämtade från publikationsdatabaserna Web of Science 
och PubMed. Jämförelse görs med 2016 (som är första mät-
etalet i denna serie).

Antalet publikationer som har författats av medarbetare vid 
Malmö universitet tillsammans med andra forskningsutförare 
var 334 (2016: 318, justerat värde) och omfattade samarbeten 
med 435 olika forskningsutförare (2016: 337). De vanligas-
te samarbetsländerna var Danmark (52 samarbeten), USA 
(32), och Tyskland (30). Aarhus Universitet (16 samarbeten), 
Ghent University (11 samarbeten), och Universität Wien (10 
samarbeten) ligger i topp bland denna typ av internationella 
samarbetspartners.

Inom Sverige sampublicerar Malmö universitet främst med 
Lunds universitet (68 samarbeten), Göteborgs universitet (27) 
och Uppsala universitet (25).

2.4.3 Öppet tillgängliga forskningspublikationer
Malmö universitets Open Access-policy började gälla 2011 
för att främja spridningen av forskningsresultat eftersom 
öppen tillgänglighet ökar spridningen och därmed möjlighe-
ten för nyttiggörande av forskningsresultat. Malmö univer-
sitet avsätter medel till en författarfond för att bekosta Open 
Access-tidskrifters författaravgifter.

Under de senaste åren finns en politisk ambition om att 
andelen öppet tillgängliga publikationer bör öka. Andelen av 
Malmö universitets publikationer som är öppet tillgängliga är 
enligt Swepub 51 % (2017: 51 %), vilket är betydligt högre 
än genomsnittet för landets universitet och högskolor, som är 
34 % (2017: 32 %).

2.4.4 Forskningspublikationer samförfattade 
med organisationer utanför högskolesektorn
Antalet forskningspublikationer med författare både från ett 
lärosäte och från en organisation utanför högskolesektorn är 
ett sätt att indikera hur stor samverkan är mellan lärosätet 
ifråga och det omgivande samhället när det gäller forskning. 
Även om en sådan koppling inte är invändningsfri, kan en 
sådan uppföljning utgöra en indikator på hur lärosätets sam-
verkan i forskning utvecklas. 

Uppgifterna om organisationerna som stått för medförfat-
tarskap i Malmö universitets publikationer år 2017 (senaste 
tillgängliga år) är hämtade från publikationsdatabaserna Web 
of Science och PubMed och är övervägande att betrakta som 
klinisk verksamhet. I denna grupp registrerades 84 publikatio-
ner (2016: 88, justerat värde) till största delen med författare 
från Fakulteten för hälsa och samhälle samt Odontologiska 
fakulteten. I gruppen kommersiella organisationer (företag 
och liknande) registrerades 39 publikationer (2016: 21, jus-
terat värde). Med andra organisationer (till exempel ideella) 
samförfattade Malmö universitets 18 publikationer (2016: 
17, justerat värde). Sammanlagt registrerades 126 publikatio-
ner (2016: 121, justerat värde) med sådant medförfattarskap.

2.4.5 Benchmarking
Ett sätt att jämföra forskningen vid de svenska universiteten 
och högskolorna är att använda samma underlag (kvalitetsin-
dikatorerna externa medel och bibliometriskt index) och vikt-
ningar som regeringen använder för att omfördela en bestämd 
del av basanslaget för forskning mellan landets lärosäten 
(senast i budgetpropositionen för 2018). Om omfattningen 
av forskningen relateras till lärosätets basanslag, framgår 
utväxlingen av det skattefinansierade basanslaget. Ett sådant 
mätetal berättar således hur mycket forskning (mätt genom 
kvalitetsindikatorerna) som varje skattekrona ger. Uträk-
ningen tar hänsyn till tidsförskjutningen mellan tilldelning av 
basanslag och prestation.

Malmö universitet tillhör de lärosäten som under flera år 
har haft en mycket hög utväxling på basanslaget beträffande 
kvalitetsindikatorerna. Tabell 2.4 återger det senaste resul-
tatet av en effektivitetsberäkning enligt detta resonemang. 
Malmö universitet behåller förra årets tätposition beträffande 
bibliometriskt index och även den tidigare sjätte-positionen i 
utväxlingen av externa medel. Det kommer att bli en utma-
ning för Malmö universitet att framöver behålla denna höga 
effektivitet när intäkterna från basanslaget ökar avsevärt.

stegvis höjning av stödet till Language Editing Group förblir 
efterfrågan större än vad stödet medger, vilket har bidragit till 
att en översyn har inletts bland annat beträffande uppdrag 
och finansieringsmodell. 

2.3.3 EU:s ramprogram för forskning
Under 2018 har Forskarservice genom informationsträffar 
stärkt kunskapen om forskningsfinansiering inom Horisonts 
2020 nya arbetsprogram samt kommande ramprogram. För 
att förstärka EU-samarbetet och synligheten, särskilt inför 
kommande Horisont Europa, har Lärosäten Syd inrättat ett 
kontor i Bryssel som kan användas av ingående lärosäten för 
att stärka internationella utbyten och nå större framgångar 
rörande forskningsmedel från EU. 

2.4 Prestationer

Återrapportering enligt förordning om årsredovisning och bud-
getunderlag: Högskolan ska redovisa hur verksamhetens pre-
stationer utvecklats avseende volym och kostnader.

2.4.1 Vetenskaplig produktion
Ett av de vanligaste sätten att kvantifiera forskningsprestatio-
ner är i vilken omfattning som vetenskapliga resultat sprids 
– den så kallade ”vetenskapliga produktionen”. Malmö uni-
versitets vetenskapliga produktion beskrivs i det här avsnittet 
genom antalet forskningspublikationer av olika slag som 
medarbetare vid Malmö universitet är författare till. Regist-
reringar i Malmö University Electronic Publishing (MUEP), 
Malmö universitets öppna digitala arkiv för publikationer, 
utgör den främsta källan för underlag. Andra databaser, Web 
of Science och PubMed, kompletterar MUEP.

Den vetenskapliga produktionen redovisas nedan i följan-
de kategorier: internationella respektive nationella artiklar 
i vetenskapliga tidskrifter (med peer-reviewsystem); mono-
grafier och bokkapitel; konferensbidrag samt övriga publi-
kationer. 

Antalet artiklar i internationella tidskrifter är av särskilt 
intresse eftersom de i regel har en stor potentiell läsekrets 
och för att deras peer-reviewsystem borgar för att forsk-
ningsresultaten kvalitetssäkras innan publicering. De av 
dessa artiklar som förekommer i Web of Science är av sär-
skild betydelse eftersom de är en del av omfördelningen av 
de nationella basresurserna för forskning. Dessa nationella 
principer tillämpas också i Malmö universitets resursför-
delning och påverkar således hur stort forskningsanslag en 
fakultet har.

Artikelproduktionen har ökat relativt stadigt. Mer än dub-
belt så många artiklar publicerades 2018 av Malmö universi-
tet jämfört med 2009. Ökningen är mest påtaglig beträffande 
publicering inom humaniora och samhällsvetenskap (se figur 
2.1). Antalet artiklar inom humaniora och samhällsvetenskap 
har ökat från 83 (2009) till 212 (2018).

Även i ett femårigt perspektiv syns ökningen av artikelskrivan-
de vid Malmö universitet (se figur 2.2). Samtidigt minskar antalet 
registrerade monografier och bokkapitel. Årets inrapporterade 
publikationer indikerar att antalet inte ökar som tidigare, vilket 
kan oroa, även om utvecklingen bedöms bättre i ett flerårigt 
perspektiv. Mellan 2014 och 2018 har andelen artiklar i MUEP 
ökat med sex procentenheter. Utvecklingen är i samklang med 
det förändrade publiceringsmönster som konstaterats i Sverige 
(Vetenskapsrådet: Svensk vetenskaplig produktion och publice-
ringsmönster i ett internationellt perspektiv, 2015).

Forskningsresultat inom stora delar av humaniora och 
vissa delar av samhällsvetenskap brukar publiceras i böcker 
eller bokkapitel, medan artiklar är mer vanligt förekom-
mande inom övriga vetenskapsområden. Dessa skilda tra-
ditioner, i kombination med att Malmö universitets forsk-
ning spänner över flertalet vetenskapsområden, innebär att 
universitetets fakulteter uppvisar olika publiceringsmönster 
(se figur 2.3). Vid Fakulteten för kultur och samhälle och 
Fakulteten för lärande och samhälle utgör bokkapitel och i 
viss mån monografier en väsentlig del av den vetenskapliga 
produktionen.

Figur 2.3. Malmö universitets vetenskapliga produktion inom olika 
publikationskategorier per fakultet 2018.
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Figur 2.2 Malmö universitets vetenskapliga produktion inom olika 
publikationskategorier 2014–2018.

Figur 2.1. Malmö universitets artikelproduktion 2009–2018 
uppdelad på grupper av forskningsämnesområden.
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Tabell 2.4 Landets fem lärosäten som har bäst utväxling på sitt basanslag beträffande antingen kvalitetsindikatorn externa medel eller 
bibliometriskt index med de vikter som regeringen använder i omfördelningen av forskningsmedel mellan landets lärosäten. Finansiella 
uppgifter är hämtade från Universitetskanslersämbetet och bibliometriskt index från Vetenskapsrådet.

Lärosäte

Basanslag för forskning 
och forskarutbildning, 

intäkter (tkr.)medelvärde 
2013−2014

Externa medel, 
intäkter (tkr.) medel-
värde 2015−2017, 

viktat belopp

Position, utväxling 
externa medel 
(externa medel

/bas-anslag)

Bibliometriskt 
index (2014–2017) 

inför omfördelningen 
2019, viktat värde

Position, utväxling 
bibliometriskt index 

(biblio-metriskt 
index/bas-anslag)

Mälardalens högskola 81 056 252 804 1 513 5

Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping 83 439 235 261 2 618 4

Högskolan i Borås 46 412 120 989 3 344 3

Malmö universitet 107 659 201 463 6 923 1

Högskolan i Gävle 41 199 73 650 11 309 2

Högskolan i Skövde 55 083 119 366 4 215 20

Chalmers tekniska 
högskola 793 131 1 599 552 5 2 937 22
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2.4.6 Kostnad per prestation

Universitetet ska redovisa hur verksamhetens prestationer har 
utvecklats med avseende på volym och kostnader.

Om kostnaden per prestation inom vetenskaplig produktion 
mäts som de samlade kostnaderna för forskning delat med det 
totala antalet referee-granskade vetenskapliga publikationer 
(artiklar) som produceras under samma år, blir kostnaden 
2018 för en publikation 690 tkr. Se tabell 2.7 för dessa kost-
nader för åren 2014–2018.

Att mäta på detta sätt är inte invändningsfritt. För det 
första haltar mätetalet eftersom kostnaden för publikationen 
uppstod långt tidigare än då prestationen blev ett faktum (då 
forskningsresultaten publiceras), se resonemanget i föregå-
ende avsnitt. Vissa publikationer blir dessutom först kända 
efter tidpunkten för årsredovisningen eftersom MUEP är 
öppet för efterregistrering. För det andra tillkommer olika 
slags omregistreringar av publikationer. Detta sammantaget 
medför att antalet publikationer från de senaste åren får anses 
som preliminärt. (Omräkning av kostnad per prestation som 
är föranledd av efter- eller omregistrering hanteras i fotnoter.) 
Kostnaden per publikation 2018 blir hög på grund av att den 
kopplingen till kostnader inte har någon tidsförskjutning.

2.5 Utbildning på forskarnivå 
Malmö universitet bedrev utbildning inom 15 ämnen på 
forskarnivå under 2018. Se tabell 2.8 för hur dessa forskarut-
bildningsämnen förhåller sig till ansvarig fakultet.

Under 2018 fanns 252 aktiva doktorander vid Malmö 
universitet; en ökning med 26 doktorander (motsvarande 12 
%) jämfört med 2017. Av dessa doktorander ingår 14 som 
är antagna vid andra lärosäten eftersom Malmö universitet 
i normalfallet står för studiefinansiering, handledning och 
arbetsplats även för dessa. Vid utgången av 2018 var 238 (94 
%) av de aktiva doktoranderna antagna vid Malmö universi-
tet (1 procentenhet högre än 2017). Majoriteten (60 %) av de 
aktiva doktoranderna är kvinnor (en ökning med 5 procent-
enheter sedan 2016).

Antalet nyantagna till forskarutbildning slog nytt rekord 
2018 – 57 doktorander antogs 2018 (2017 antogs 48 dok-
torander). Ämnet med flest nyantagna är datavetenskap (12 
doktorander) vid Fakulteten för teknik och samhälle. Under 
de senaste två åren utgör kvinnor en tydlig majoritet av de 
nyantagna på lärosätet.

Även antalet utfärdade examina (33) är högre än någonsin 
tidigare. Fakulteten för kultur och samhälle uppvisade störst 
antal utfärdade examina (12).

De tre senaste årens antal nyantagna samt aktiva doktoran-
der för varje forskarutbildningsämne visas i tabell 2.6, i vilken 
också antalet utfärdade examina framgår. Ämnena är indelade 
efter ansvarig fakultet.

2.6 Forskningsintäkter
Malmö universitets totala forskningsintäkter ökade med 101 
miljoner kronor jämfört med 2017 – från 293 miljoner kronor 
till 394 miljoner kronor (se figur 2.5). Därmed ökar forsk-
ningsintäkterna betydligt. Ökningen beror framför allt på att 
intäkterna från basanslaget har ökat med 96 miljoner kronor, 
medan externa medel står för resterande ökning. Andelen 
externfinansierad forskning sjunker därmed från 53 % (2017) 
till 40 % (2018). Detta är enligt Universitetskanslersämbetets 

årsrapport 2018 för universitet och högskolor 16 procenten-
heter lägre än riksgenomsnittet för 2017, men i paritet med 
jämförbara lärosäten (de övriga nya universiteten).

Malmö universitets största enskilda externfinansiär 2018 
var, liksom flera tidigare år, Vetenskapsrådet. Bidrag från 
de statliga forskningsråden – Vetenskapsrådet (VR), Forsk-
ningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(Formas) och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
(Forte) – stod tillsammans för 21 procent av de externa med-
len 2018 (en minskning med 3 procentenheter jämfört med 
2017). Malmö universitets andel intäkter från de statliga 
forskningsråden fortsätter att minska och ligger för tredje året 
i följd under lärosätenas genomsnitt för 2017. 

Förutom Vetenskapsrådet är andra stora enskilda externa 
finansiärer för Malmö universitets forskning och forskarut-
bildning (i ordning): KK-stiftelsen, Malmö stad, Region Skåne 
och Forte. KK-stiftelsens finansiering av Malmö universitets 
forskning har ökat betydligt under den senaste femårsperio-
den. Vinnova och Formas är andra betydelsefulla finansiärer. 

Intäkter från forskningsprojekt inom EU:s ramprogram är 
också viktiga att följa eftersom de är kopplade till internatio-
nellt gångbar forskning. För att få en mer rättvisande redo-
visning har en del av intäkterna från projekt som tidigare har 
registrerats som tillhörande EU:s ramprogram kategoriserats 
som ”EU övrigt”, vilket har bidragit till att andelen intäkter 
från EU:s ramprogram minskar jämfört med 2017. Avståndet 
mellan Malmö universitet och de svenska lärosätenas rikssnitt 
(för 2017) ökar därmed ytterligare.
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Figur 2.6 Externa forskningsintäkter 2018 per finansiär eller grupp 
av finansiär.

Figur 2.5 Intäkter för forskning och utbildning på forskarnivå 
2014–2018; totala intäkter, externa medel (bidrag och uppdrag) 
och basanslag. Avrundade värden.

Tabell 2.8 Antal nyantagna och aktiva doktorander inom respektive forskarutbildningsämne (och doktorander som är antagna vid ett annat 
lärosäte) 2016–2018 samt antal utfärdade examina i utbildning på forskarnivå. (Enligt Ladok). Doktorsexamen räknas som en examen. 
Licentiatexamen, samt doktorsexamen som har föregåtts av en licentiatexamen, räknas som en halv examen

NYANTAGNA AKTIVA EXAMINA

2018 2017 2016 2018 2017 2016 2018 2017 2016

Fakulteten för hälsa och samhälle
Biomedicinsk vetenskap 1 7 4 15 15 11 2 1 2,5
– kvinnor/män (%) 100/0 57/43 50/50 67/33 67/33 64/36 100/0 100/0 40/60

Hälsa och samhälle 2 1 6 17 18 19 2 3 0
– kvinnor/män (%) 100/0 100/0 33/67 59/41 56/44 62/38 100/0 67/33
Socialt arbete 2 8 3 20 20 16 2 2,5 2
– kvinnor/män (%) 100/0 12/88 33/67 75/25 70/30 56/44 100/0 20/80 100/0

Vårdvetenskap 7 5 3 21 15 16 1 2 3
– kvinnor/män (%) 71/29 80/20 100/0 86/14 7/93 6/94 100/0 100/0 100/0

Totalt HS 12 21 16 73 68 62 7 8,5 7,5
– kvinnor/män (%) 83/17 76/24 38/62 73/27 71/29 71/29 100/0 53/47 80/20

Fakulteten för kultur och samhälle
Interaktionsdesign 0 2 1 6 6 6 1 0 2
– kvinnor/män (%) 100/0 0/100 83/17 83/17 50/50 0/100 0/100

Internationell migration och etniska 
relationer 4 0 1 7 7 8 1 0 1
– kvinnor/män (%) 75/25 0/100 57/43 57/43 50/50 0/100 0/100

Medie- och 
kommunikationsvetenskap 1 2 0 4 5 4 2 0 0
– kvinnor/män (%) 0/100 100/0 75/25 60/40 75/25 0/100

Urbana studier 3 3 1 18 13 12 3 0 0
– kvinnor/män (%) 100/0 33/67 0/100 67/33 62/38 67/33 67/33

Antagna vid andra lärosäten 0 0 1 8 9 11 5 0 2
– kvinnor/män (%) 0/100 50/50 57/43 44/56 60/40 0/100

Totalt KS 8 7 4 43 40 41 12 0 5
– kvinnor/män (%) 75/25 71/29 0/100 65/35 62/38 56/44 42/58 0/100

Fakulteten för lärande och samhälle
Historia och historiedidaktik 3 3 0 12 10 10 0 2 2
– kvinnor/män (%) 0/100 100/0 42/58 40/60 30/70 0/100 50/50

Idrottsvetenskap med inriktning mot 
samhällsvetenskap och humaniora 3 3 1 15 13 13 1,5 3 1
– kvinnor/män (%) 100/0 33/67 100/0 67/33 46/54 46/54 33/67 0/100 100/0

Naturvetenskapernas och 
matematikens didaktik 0 1 2 7 8 9 0,5 2 0,5
– kvinnor/män (%) 100/0 100/0 86/14 88/13 11/89 0/100 100/0 100/0

Svenska med didaktisk inriktning 0 2 0 7 8 6 0 1 0
– kvinnor/män (%) 100/0 42/58 50/50 33/67 100/0
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Tabell 2.7 Publikationsvolymer (Källa: MUEP), forskningskostnader 2014–2018 och kostnad per publikation

Forskning och utbildning på forskarnivå 2018 2017 2016 2015 2014

Antal refereegranskade vetenskapliga 
publikationer 500 535 489 473 461

Kostnad totalt (tkr.) 345 231 284 638 261 436 253 376 1 267 087

Kostnad per prestation (tkr.) 690 532 2 535 3 536 4 579 5  
1 Korrekt kostnad 253 376 tkr; 536 tkr. per prestation.
2 Med de publikationer som (om)registrerades efter årsredovisningen för 2017, blir kostnaden 566 tkr. per prestation (284 638 tkr./503).
3 Med de publikationer som (om)registrerades efter årsredovisningen för 2016, blir kostnaden 575 tkr. per prestation (261 436 tkr./455).
4 Med de publikationer som (om)registrerades efter årsredovisningen för 2015, blir kostnaden 613 tkr. per prestation (253 376 tkr./413).
5 Med de publikationer som (om)registrerades efter årsredovisningen för 2014, blir kostnaden 624 tkr. per prestation (267 087 tkr./428).
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Forts. Tabell 2.8

Pedagogik 9 5 0 22 15 11 2,5 0 0
– kvinnor/män (%) 89/11 60/40 77/23 73/27 82/18 100/0

Antagna vid andra lärosäten 0 0 0 0 0 5 0 0 1
– kvinnor/män (%) 100/0 100/0

Totalt LS 15 14 3 63 54 54 4,5 8 4,5
kvinnor/män (%) 73/27 71/29 100/0 65/35 59/41 61/39 67/33 38/62 78/22

Odontologiska fakulteten
Odontologi 9 3 5 50 52 55 7,5 7 5
– kvinnor/män (%) 67/33 100/0 0/100 48/52 46/54 44/56 20/80 57/43 80/20

Totalt OD 9 3 5 50 52 55 7,5 7 5
– kvinnor/män (%) 67/33 100/0 0/100 48/52 46/54 44/56 20/80 57/43 80/20

Fakulteten för teknik och samhälle
Datavetenskap 12 2 1 17 6 8 1 1 0
– kvinnor/män (%) 17/83 50/50 0/100 12/88 17/83 13/87 100/0 100/0

Antagna vid andra lärosäten 1 1 0 6 6 5 1 0,5 0
– kvinnor/män (%) 0/100 100/0 50/50 67/33 40/60 100/0 0/100

Totalt TS 13 3 1 23 12 13 2 1,5 0
– kvinnor/män (%) 15/85 67/33 0/100 21/79 33/67 23/77 100/0 67/33

TOTAL 57 48 29 252 226 225 33 25 22
– kvinnor/män (%) 63/37 75/25 38/62 60/40 59/41 55/45 56/44 50/50 66/34
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3. Samverkan

Högskolelagens mål: I högskolornas uppgift ska det ingå att 
samverka med det omgivande samhället och informera om sin 
verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid 
högskolan kommer till nytta.

3.1 Introduktion
Samverkan i Strategi 2022
Samverkan inom utbildning och forskning har varit en central 
del av Malmö högskolas identitet sedan tillblivelsen av läro- 
sätet. Malmö universitets Strategi 2022 bygger vidare på denna 
tradition och lyfter i sin målformulering tydligt fram värdet 
och vikten av samverkan som en integrerad del i lärosätets 
utbildning och forskning. Därutöver presenteras i Strategi 
2022 flertalet utvecklingsområden för lärosätets samverkans-
arbete vilka bland annat inkluderar att utveckla arbetssätt 
för kommunikation och nyttiggörande av forskningsresultat, 
förbättrad möjlighet att värdesätta samverkan vid meritering, 
en starkare relation till våra alumner samt utveckling och 
uppföljning av lärosätets långsiktiga samverkan med andra 
aktörer i samhället. 

Samverkansberedningens arbete under 2018
Samverkansberedningen har haft till uppgift att bereda 
ärenden inför rektorsbeslut eller styrelsebeslut i frågor som 
rör samverkan, nyttiggörande och innovation. I Samver-
kansberedningen finns representanter från universitetets alla 
verksamhetsområden. Under 2018 har beredningen utgjort 
en intern styrgrupp för lärosätets deltagande i Vinnovas K3- 
projekt samt för Storm – universitetets innovationsarena.

Samverkansberedningen har vidare arbetat med att ta fram 
förslag gällande nya nyckeltal för samverkan, nyttiggörande 
och innovation samt varit rådgivande när universitetskansliet 
tillsammans med AKL under 2018 utvecklat och anordnat 
en seminarieserie för lärosätets medarbetare i frågor som rör 
samverkan, nyttiggörande och innovation. I december höll 
Samverkansberedningen sitt sista möte för att med start i 
januari 2019 ersättas av Rådet för samverkan. 

Malmö universitets deltagande i Vinnovas K3-projekt
För att fortsätta utveckla universitetets samverkan, nyttiggö-
rande och innovation och för att nå målen i Strategi 2022 
behöver Malmö universitet tillgodogöra sig nya kunskaper, 
metoder och arbetssätt på ett flertal områden. Malmö uni-
versitet deltar därför tillsammans med andra lärosäten i fem 
av de s.k. K3-projekten finansierade av Vinnova. I projektet 
SAMSYN bidrar medarbetare vid Malmö universitet i arbetet 
med att utveckla en samverkansnomenklatur som kommer att 
underlätta universitetets dialog med våra samverkanspartners 
såväl som den interna dialogen på lärosätet. I projektet SPETS 
inventerar Malmö universitet behoven och förutsättningarna 
att etablera långsiktiga strategiska partnerskap med offentlig 
sektor. Den kunskap som projektet genererar kommer att 
utgöra ett värdefullt underlag i lärosätets egen strävan att eta-
blera strategiska partnerskap med offentliga organisationer i 
vårt närområde. Inom projektet INSA arbetar Malmö univer-
sitet för att med hjälp av internationella alumner skapa bättre 
förutsättningar för lärosätets studenter att genomföra praktik 
vid europeiska företag utanför Sverige. I projektet IMP del-

tar Malmö universitet i arbetet med att utveckla arbetssätt 
som möjliggör för medarbetare att identifiera och tillvara 
sina immateriella rättigheter och kunskapstillgångar. Malmö 
universitet deltar även i projektet SKÖN. Projektet syftar till 
att stödja lärosätenas arbete med att utveckla verksamhetsan-
passade modeller för kvalitetssäkring av lärosätets kompletta 
uppdrag. Modellerna ska spegla bredden av samverkan och 
kunna anpassas till ett lärosätes specifika förutsättningar 
och särart. Resultatet från projektet är ytterst relevant och 
värdefullt för universitetets pågående kvalitetsarbete inom 
forskning och utbildning, där samverkan sker integrerat, samt 
när Malmö universitet framöver ska åskådliggöra lärosätets 
samhällspåverkan genom bl.a. impact cases.

3.2 Samverkan inom forskning, 
forskarutbildning och utbildning
Inom universitetets kliniska odontologiska forskning strävar 
man efter ökat genomslag i samhället. Ett exempel är nätver-
ket Klinisk Odontologisk Forskning i SYDsverige (KOF-SYD). 
Nätverket består av Odontologiska fakulteten och Folktand-
vårdsorganisationerna i Blekinge, Halland, Kalmar, Krono-
berg och Skåne. Tillsammans identifierar nätverket angelägna 
kliniska forskningsfrågor och samverkar vid genomförandet 
av forskningen samt verkar för dess genomslag i klinisk 
tandvård. I oktober 2018 anordnade KOF-SYD konferensen –  
Klinisk forskning i praktiken. Målet för konferensen var att 
visa på den kliniska forskningens potential, sprida kunskap 
om pågående projekt samt att initiera nya projekt. 

Den samverkan som sker inom forskning vid Malmö uni-
versitet engagerar även medborgare. Ett exempel är partner-
skapet Hälsofrämjande innovation i samverkan, med en tydlig 
ansats kring social innovation som rönt stor uppmärksamhet 
under 2018. I projektet samverkar Malmö universitet med 
privat, offentlig och idéburen sektor samt med invånarna i 
området Lindängen i Malmö för att minska den ojämlika 
hälsan. Som en del i projektet har en hälsofrämjande innova-
tionsplattform skapats med utmaningsdrivna labb och verk-
städer i Lindängen relaterade till fysisk träning, psykisk hälsa, 
social hälsa, kvinnors hälsa, trygghet i omgivningen samt 
munhälsa och kost. Till innovationsplattformen knyts s.k. 
Hälsofrämjare som har personlig kännedom om Lindängen 
och som bl.a. arbetar tillsammans med universitetets forskare 
och forskarstudenter. 

Universitetets uppdragsforskning genererar intäkter till 
lärosätet och bidrar till nätverk och kontakter som leder vida-
re till andra former av samverkan. Under 2018 pågår totalt 
117 uppdragsforskningsprojekt varav 38 har startats under 
2018. Totalt genererar dessa 117 uppdrag intäkter till lärosä-
tet under 2018 till ett värde av 30 911 tkr.

Forskarutbildning är en prioriterad uppgift för lärosätet 
som nyblivet universitet. Genom samverkan kring forskar-
utbildning skapas förutsättningar för ökad samverkan inom 
forskning och utbildning även inom andra områden. Under 
2018 har Malmö universitet 44 extern- och samfinansierade 
doktorander och 27 licentiander inskrivna vid lärosätet. Av 
dessa är 11 av doktoranderna och 6 av licentianderna nya 
för i år. 

Under 2018 har Malmö universitet startat en företagsfors-
karskola i datadrivna system i samarbete med Sony Mobile, 



Malmö universitet | Årsredovisning 2018Malmö universitet | Årsredovisning 201852 53

Apptus Technologies, Ubisoft och Sigma Technology. Under 
2018 har Malmö universitet fått finansiering beviljad för 
ytterligare en företagsforskarskola kallad ComBine – The 
industrial graduate School of Biofilms and Biointerfaces, i 
samarbete med företagen Camurus, CR Competence AB, 
Genovis AB, Obducat Technologies AB och PEAS Institut AB. 

Institutionen för kriminologi har sedan 2016 ett samver-
kansavtal med Polismyndigheten. Som en del i avtalet har 
anställda vid polisen under 2018 bidragit med gästföreläsning-
ar vid institutionen. Polismyndigheten har vidare gett studen-
ter i uppgift att granska arbetet med polisens medborgarlöften 
i polisområde Malmö. Kursen i fråga avslutades med att stu-
denterna presenterade sitt resultat för polisledningen i Malmö. 
Under 2018 har flera studenter skrivit sina kandidatuppsatser 
på uppdrag av eller i samverkan med polisen i Malmö.

Malmö universitet uppmuntrar studenter att söka till Mal-
mö stads och Lunds kommuns studentmedarbetarprogram. 
Programmen har som mål att stärka kommunernas framtida 
kompetensförsörjning och nå ut till studenter inom många oli-
ka utbildningsområden. Genom att delta erhåller studenterna 
relevant arbetslivserfarenhet redan under studietiden. Under 
2018 deltog nio studenter, varav 67% kvinnor och 33% män, 
i Malmö stads studentmedarbetarprogram som totalt utlyste 
33 tjänster. Två studenter, varav båda kvinnor, deltog i det 
kommungemensamma studentmedarbetarprogrammet för 
Lunds kommun, som totalt utlyste fyra tjänster under 2018. 

Ett annat exempel på samverkan inom utbildning är den 
fakultetsövergripande kursen Innovationsprojekt (DA285A) 
där 24 studenter från nio olika utbildningsprogram deltog 
under 2018. Under kursen arbetar studenterna tillsammans 
i team för att lösa verklighetsförankrade utmaningar. Utma-
ningarna har under 2018 tillhandahållits av LFant (innova-
tionsbolag inom Länsförsäkringar), Malmö stad, Malmö 
universitet, Connectitude, Mega Social och Tourism in Skåne.

3.3 Samverkan för nyttiggörande, 
innovation och samhällsutveckling
Inrättande av Mau innovation och Malmö universitet 
Holding AB
För att kunna erbjuda medarbetare och studenter ett effek-
tivt nyttiggörande- och innovationsstöd anpassat efter olika 
ämnesområdens specifika förutsättningar, behov och utma-
ningar har Malmö universitet under 2018 inrättat en ny enhet 
kallad Mau innovation. I den nya enheten ingår universitetets 
nya innovationskontor. I Mau innovation ingår även Storm – 
Malmö universitets innovationsmiljö. 

Mau innovation har till uppdrag att skapa en integrerad 
innovationsstruktur tillsammans med fakulteter och institu-
tioner. Denna ska verka för att kompetens, kreativitet och 
kunskapstillgångar oavsett form kommer samhället till nytta. 
Mau innovation ska vidare arbeta för att ge medarbetare och 
studenter förutsättningar och färdigheter att identifiera, initie-
ra och leda innovations- och förändringsprocesser. 

Under 2018 har Storm tillsammans med medarbetare och 
studenter utvecklat arbetssätt och metoder för stöd till innova-
tionsarbete som en integrerad del av kärnverksamheten. Stödet 
inkluderar bl.a. nya metoder för innovation och samverkan, en 
inspirerande miljö där idéer kan utvecklas och växa, ett nätverk 
som stimulerar innovation och samverkan samt olika sätt att 
synliggöra innovationer inom forskning och utbildning. 

För att stödja utvecklingen av sociala innovationer och 
sociala företag har Malmö universitet 2018 även sökt och 
beviljats medel från Vinnova för driva projektet Allians för 
Social innovation och förändring (ASIF).

I Malmö universitets innovationsverksamhet ingår även 
Futurumkliniken innovation vid Odontologiska fakulteten. 
Futurumkliniken innovation erbjuder en miljö där innova-
törer och företag kan testa nya idéer och utrustning under 
forsknings- och utvecklingsfasen. Under 2018 har forskare vid 
Odontologiska fakulteten samarbetat med Swerea/RISE i det 
Vinnovafinansierade projektet Noll vibrationer.  Under 2018 
har Futurumkliniken innovation även bistått forskare vid 
Odontologiska fakulteten i utvecklandet av ett tandimplantat 
från idé till färdig produkt.

Den 18 oktober 2018 bildade Malmö universitet ett holding- 
bolag med hjälp av statligt kapitaltillskott på motsvarande 
1.500 tkr varav 100 tkr är aktiekapital. Malmö universitet 
Holding AB möjliggör för lärosätet att verka för nyttig- 
görande och kommersialisering av lärosätets forsknings- 
resultat. Sedan bildandet av bolaget har Malmö universitet 
arbetat med bolagets struktur såsom dess styrelse och revisor. 
Under 2018 har bolaget inte haft några intäkter. Kostnaderna 
för 2018 uppgick till 9 tkr.

Innovationsrådgivning, patent, licensiering och före-
tagsbildning

Förordning (2015:139) om fördelning av statliga medel för 
innovationskontor: Universiteten ska i sin årsredovisning redo-
visa hur de medel som har tilldelats har använts för att bedriva 
verksamhet vid innovationskontoret.

Under året har Malmö universitet fortsatt sitt samarbete 
med Innovationskontor Syd främst avseende Vinnovas medel 
validering för tillämpning (VFT). Genom samarbetet får 
anställda och studenter vid Malmö universitet möjlighet att 
erhålla stöd i nyttiggörandeprocesser samt söka finansiering 
till verifiering och valideringsaktiviteter. Under 2018 har fors-
kare och studenter vid Malmö universitet beviljats stöd för 
sammanlagt 712 tkr. Av dessa utgörs 180 tkr av medel som 
tilldelas studenter inom ramen för Leapfrogs, ett initiativ som 
ger studenter finansiellt stöd för att testa och utveckla sina 
affärsidéer. 

Malmö universitet har under 2018 rådgivit 34 personer, 
varav 35 % kvinnor, kring 19 idéer. Av dessa 34 personer var 
50 % studenter och resterande 50 % forskare eller doktorander. 
Under 2018 har Drivhuset därutöver rådgivit 114 studenter 
gällande entreprenörskap. Vid Malmö universitet definieras 
en idé av att en s.k. IDF (Idea Definition Formulation) är 
ifylld. Detta dokument är inspirerat av OECD:s Oslo Manual 
och beskriver idéns utformning, tillämpning och ägarskap. 

Under 2018 har sju idéer från 13 forskare (inklusive en dok-
torand) och en idé från en kvinnlig student gått vidare till veri-
fiering, vilket innebär att de har blivit beviljade verifierings-
medel. Av dessa forskare (inklusive doktoranden) var 15 % 
kvinnor. Därutöver har fem studentprojekt verifierats genom 
att ha sålt en produkt eller tjänst på marknaden. Uppgifter rap-
porterade under 2018 bygger på att en idé anses verifierad när 
den beviljats verifieringsmedel eller nått en marknad genom 
försäljning. Malmö universitet tillämpar vidare inkrementell 
verifiering med unika aktiviteter för att säkerställa innova-
tionens värde, exempelvis genom marknadsundersökningar, 
behovsidentifiering, IP-strategi och prototyputveckling. Under 
2018 har Malmö universitet kännedom om att en (1) idé har 
gått vidare till inkubator. 

Under 2018 har lärosätets forskare ansökt om tre patent 
och startat två bolag. Under 2018 har studenter vid Malmö 
universitet startat 13 företag.

Mötesplatser för samarbeten
Universitetet samverkar med privat, offentlig och idéburen 
sektor bland annat genom att tillsammans driva olika mötes-
platser för samarbeten. Ett exempel är kunskapsplattformen 
Mötesplats Social Innovation (MSI) som Malmö universitet 
står värd för. Under 2018 arrangerade MSI tillsammans med 
Malmö stad och universitetet Social Innovation Summit för 
färde året i rad, som i år lockade över 700 deltagare. MSI har 
en viktig roll i operationaliseringen av regeringens strategi för 
socialt företagande och social innovation. Ett av de prioritera-
de områdena som lyfts fram i regeringens strategi är behovet 
av att utveckla kunskap och mötesplatser. På uppdrag av Vinn-
ova har MSI i detta avseende tillsammans med olika lärosäten 
genomfört en förstudie för att föreslå möjliga aktörer, organi-
sering och genomförandeplan för att vidareutveckla den natio-
nella kunskapsplattformen med lokal och regional förankring. 
Resultatet av förstudien ligger till grund för en ansökan hos 
Vinnova. Syftet med ansökan är att under 2019-2020 skala 
upp och kraftsamla kring kunskapsplattformen MSI för att 
öka kunskapsutveckling, kunskapsdelning och möjligheten för 
utövare och potentiella utövare inom social innovation, socialt 
entreprenörskap och socialt företagande att mötas. 

Genom samverkansplattformen Institutet för hållbar stads-
utveckling (ISU), arbetar Malmö stad och Malmö universitet 
tillsammans för att utveckla forskningsfrågor och omsätta 
forskningsbaserad kunskap inom social, ekologisk, ekonomisk 
och kulturell stadsutveckling. I ISU:s uppgifter ingår att främja 
forsknings- och utbildningssamverkan mellan Malmö universi-
tet och Malmö stad samt att utveckla formerna för samverkan. 
Under 2018 har ISUs gränsgångare deltagit i flera projekt, bl.a. 
forskningscirkeln Hur skapar vi inkluderande offentliga rum?.

Ett annat exempel på mötesplats är Centrum för fastig-
hetsföretagande (CFFF) där Malmö universitet och Lunds 
tekniska högskola samarbetar med representanter från fast-
ighetsbranschen. Tack vare detta samarbete ges studenterna 
inom utbildningsprogrammet fastighetsföretagande möjlighet 
att redan under utbildningen knyta kontakter inom branschen 
samt ta del av stipendier. Nyutexaminerade studenter ges 
även möjlighet att få en mentor som är yrkesverksam inom 
fastighetsbranschen. Under 2018 har CFFF arrangerat en rad 
frukostmöten och delat ut stipendier till studenter och lärare. 
Två studenter från programmet Fastighetsföretagande fick 
även dela på 10 tkr för bästa examensarbete. 

Malmö universitets samarbete med Region Skåne sker i 
stor utsträckning genom lärosätets deltagande i olika skånska 
klusterorganisationer. Till dessa kan räknas Mobile Heights, 
Media Evolution, Sustainable Business Hub och Medicon 
Valley Alliance. 

Malmö universitet koordinerar via sitt forskningscentrum 
Biofilms – Research Center for Biointerfaces forskningscenter 
(BRCB) även det EU-finansierade projektet Open Lab Skåne, 
ett samarbete mellan BRCB, avdelningen för livsmedelsteknik 
på Lunds universitet och SmiLe Life Science inkubator. Sedan 
projektstarten i april 2017 har totalt 25 företag tagit del av 
resurserna inom Open Lab Skåne, varav 18 har nyttjat Mal-
mö universitets utrustning. Av dessa 18 har nio nya företag 
tillkommit under 2018.

3.4 Alumnverksamhet och fundraising
I enlighet med Malmö universitets Strategi 2022 vill lärosätet 
vara en relevant samverkansaktör genom att utveckla och 
stärka relationerna med universitetets alumner och ta vara på 
och uppmuntra deras fortsatta engagemang i verksamheten. 
Under 2018 har alumnverksamheten, Alumni & Vänner, varit 

en aktiv del i att anordna aktiviteter och event i samband med 
universitetsblivandet och 20-årsjubileum. Alumner och vän-
ner har bjudits in till flertalet aktiviteter och seminarieserier 
och bland annat bidragit till minnesbanken där minnen om 
Malmö högskola och Malmö universitet samlas. Under året 
har alumnverksamheten haft ett aktivt kunskapsutbyte med 
andra lärosäten bland annat kring frågor som gäller GDPR, 
upphandling av datasystem och relationsbyggande kommu-
nikation och best practice. I april månad anordnades CASE 
Nordic Summit på Malmö universitet, en konferens med 
internationella talare och deltagare från nordiska lärosäten 
inom fundraising, alumnverksamhet och kommunikation. 
Under 2018 har alumnverksamheten även skickat ut enkäter 
till alumner som studerat på utbildningsprogram vid Malmö 
universitet. Enkäterna är avsedda att stödja kvalitetsarbetet 
på flera nivåer vid universitetet. 

Under 2018 har Malmö universitet skapat en organisation 
för fundraising som ska arbeta strukturerat med att attrahera 
donationer och annat stöd från privatpersoner, stiftelser och 
företag. Detta sker även i syfte att stärka universitetets varu-
märke och externa relationer. Under året har relevanta fund-
raisingområden identifierats: bättre hälsa, tryggare samhällen, 
lärande i förändring, framtidens teknik, ökad integration, 
social innovation samt studenter och yngre forskare. Som en 
del i arbetet har Malmö universitet även tagit fram riktlinjer 
för mottagande av donationer vilka ämnar säkerställa att 
givarens så väl som lärosätets intressen tillgodoses i enlighet 
med donationsförordningen. Under året har många individu-
ella möten genomförts med potentiella givare och bedömning-
en är att det finns intresse att stödja Malmö universitet. 

3.5 Information och kommunikation 
Malmö universitet arbetar aktivt med att sprida kunskap om 
lärosätets utbildning, forskning och olika samarbetsprojekt. 
Syftet är att långsiktigt stärka bilden av Malmö universitet 
genom att synliggöra variationen av kunskap som bidrar till 
en positiv samhällsutveckling. Arbete har påbörjats för att ta 
fram en ny kommunikationsstrategi som ska stödja genom-
förandet av Malmö universitets strategi 2022. Vårt studentre-
kryteringsarbete uppmärksammades genom utmärkelsen årets 
monter vid de stora studentrekryteringsmässorna Göteborg, 
Stockholm och Malmö.

Kommunikationsinsatser sker genom en bred mix av 
aktiviteter i olika kanaler och arrangemang. Bildningsbaren 
har bjudit in forskare och externa gäster till fyra samtal 
om aktuella teman såsom konsumtion och hållbarhet, 
faktaresistens och demokrati, artificiell intelligens, psykisk 
ohälsa och social hållbarhet. Alla har lockat stor publik, 
som mest 360 besökare. Även i Almedalen delade vi med 
oss av konceptet Bildningsbaren under rubrikerna: Är det 
idrottens uppgift att lösa samhällsproblem? och Är skolan 
vassare vapen mot kriminalitet än hårdare straff?. Därtill 
hölls som vanligt ett välbesökt Science slam tillsammans 
med Lunds universitet, där forskare tävlade i att presentera 
sin forskning på ett populärvetenskapligt sätt. Under 
Almedalsveckan medverkade 23 forskare och medarbetare i 
18 olika evenemang. På Forskartorget vid Bokmässan deltog 
fem forskare på teman om ensamkommande, museer och 
integration samt syriska flyktingar i Libanon och Jordanien. 
Ett trettiotal populärvetenskapliga föreläsningar har hållits 
på Malmö stadsbibliotek under rubriken En akademisk kvart. 

Under universitetsåret genomfördes över 200 evenemang: 
alumnträffar, seminarier, föreläsningar, workshops, konferen-
ser, utställningar, konserter, en officiell invigning och kajfest.  
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I föreläsningsserien I huvudet på en professor har 20 profes-
sorer delat med sig av sin forskning inom olika områden, från 
sex på nätet, cancer och biofilmer i munnen till ungdoms-
brottslighet, migration, atomer och klimat. Inom ramen för 
seminarieserien Knowledge for Change har sex internatio-
nellt erkända forskare gästat Malmö universitet med syfte 
att stödja utvecklingen av lärosätets forskningsmiljöer, och 
etablera relationer med framstående forskare. 

3.6 In kind-finansieringar 
In kind-finansiering avser att externa parter – såsom företag 
eller offentlig sektor – bidrar till Malmö universitets forskning 
genom att ge sina anställda tid att forska tillsammans med 
forskare anställda vid lärosätet.

En stor del av in kind-finansieringen för forskning är knuten 
till aktiviteter i form av samproduktion mellan Malmö uni-
versitets forskningscentrum, Biofilms – Research Center for 
Biointerfaces samt Internet of Things and People, och företag 
i projekt som är delfinansierade av KK-stiftelsen och Vinnova. 
Även det värde som adjungerade professorer och andra dispu-
terade vid Odontologiska fakulteten motsvarar är märkbart i 
sammanhanget.

Summan av den in kind-finansiering av Malmö universitets 
forskning och forskarutbildning som aktörer utanför högsko-

lesektorn står för, kan sägas utgöra en indikator på omfatt-
ningen av den forskningsverksamhet vid Malmö universitet 
som sker i samverkan med det övriga samhället. In kind-finan-
sieringen är ett skattat belopp som visserligen inte redovisas 
i Malmö universitets ekonomi men som på olika sätt, och i 
vid bemärkelse, kan sägas ingå i universitetets forskning och 
forskarutbildning. 

Under senare år har skattningen av denna in kind-finan-
siering legat mellan 30 och drygt 40 miljoner kronor, för att 
2018 uppgå till nästan 40 miljoner kronor. Från att in kind- 
finansieringen tidigare varit dominerad av utbildning på fors-
karnivå, har forskningen sedan 2017 större in kind-finansie-
ring än forskarutbildningen. Eftersom siffrorna är en skattning 
redovisas de inte precisare än så. 

In kind-finansiering inom forskarutbildningen betyder att 
arbetsgivare utanför högskolesektorn möjliggör för sina med-
arbetare att genomgå kompetensutveckling i form av forska-
rutbildning inom sin anställning – ofta på halvtid under fyra 
år med licentiatexamen som mål. Tandvården, skolan och 
andra kommunala verksamheter är vanliga aktörer i detta 
avseende. Värdet av forskarutbildningens in kind-finansiering 
räknas från och med 2017 ut genom antalet registrerade 
årsverken i Ladok inom relevanta studiefinansieringsformer 
i kombination med en löneschablon.
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4. Övrigt avseende verksamheten

4.1 Personalredovisning 

4.1.1 Rekryteringsmål professorer

Återrapportering enligt regleringsbrev 2017: Under 2017–2019 
ska minst 53 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. 

I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, 
men inte adjungerade professorer. 

Malmö universitet når under 2018 inte upp till målet att 53 % 
av de nyanställda professorerna ska vara kvinnor. Vi kan 
dock notera en avsevärd förbättring jämfört med tidigare år. 
Glädjande är att Fakulteten för teknik och samhälle, som är 
ett mansdominerat område både avseende studenter, lärare 
och forskare, i år rekryterat sin första kvinnliga professor. 
Universitetet kommer troligen att få svårt att nå målet.

4.1.2 Jämställdhetsintegrering

Varje universitet och högskola har tagit fram en plan för hur 
lärosätet avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering 
i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspoli-
tiska målen (skr.2016/17:10) t.ex. i fråga om lika möjligheter 
till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. 
Enligt uppdraget ska planen innehålla utvecklingsbehov, mål 
och aktiviteter som lärosätet avser att vidta under 2017–2019. 
Vidare ska planen beskriva på vilket sätt jämställdhet ska inte-
greras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exem-
pelvis i lärosätets styrprocesser. Åtgärder och resultat utifrån 
planen ska redovisas i årsredovisningen. Universitet och hög-
skolor ska i årsredovisningarna också redovisa hur de beaktar 
jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. Universiteten 
och högskolorna får i sitt arbete med jämställdhetsintegrering 
inhämta stöd från Jämställdhetsmyndigheten.

Malmö universitet har i handlingsplan för jämställdhetsinte-
grering (Ji) satt upp tre prioriterade problemområden: 

• jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer

• jämställda karriärvägar 

• jämställdhetsintegrerade professionsutbildningar

I handlingsplanen för Ji ingår att säkerställa att verksamhet-
ens styr- och beslutsprocesser ställer krav på kartläggning och 
analys av konsekvenser för kvinnor och män innan beslut fat-
tas. Detta för att säkerställa att kvinnor och män ges likvärdi-
ga villkor. Under 2018 har ett antal styr- och beslutsprocesser 
setts över och reviderats i samband med universitetsblivandet 
och i denna översyn har dessa processer även jämställdhets-
integrerats.

Nedan beskrivs kort vad som skett under året kopplat till de 
tre problemområdena.

Jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer
Under året har beslut tagits om att starta fyra nya strate-
giska forskningsprogram. Processen har i sin helhet varit 
jämställdhetsintegrerad från utlysning till beslut. Detta har 
lett till att det i anvisningarna för att ansöka har ställts 
krav på beskrivning om hur jämställdhet är en del av forsk-
ningsfrågan och hur organisering av forskningsprogrammet 
säkerställer likvärdiga villkor för kvinnor och män. Vidare 
har det ställts krav på att bedömare och sakkunniga ska 
göra sina värderingar/bedömningar baserade på kunskap 
om genus, kön och makt och hur det görs i akademin för 
att säkerställa att endast meritokratiska värden ligger till 
grund för beslut. Detta resulterade i att två kvinnor och 
två män var huvudsökande för de program som beviljades 
forskningsmedel. I de fyra forskningsprogrammen är fördel-
ningen på medsökande 45% kvinnor och 55% män. I beslu-
tet om att bevilja forskningsprogrammen medel är inskrivet 
att de ska få handledning i jämställdhet under programmets 
första år.

Utvärdering av tre forskningscentrum har genomförts 
under året. I underlaget ställdes frågor om hur jämställdhet är 
integrerat i forskningen samt hur arbetet är organiserat inom 
centrumet för att säkerställa likvärdiga villkor för kvinnor 
och män. 

Föreståndare för Malmö universitets fem forskningscen-
trum har under året deltagit i kunskapshöjande dialoger om 
jämställdhetintegrerad forskningsledning, vilket lett till en 
ökad medvetenhet om hur genus, kön och makt görs i forsk-
ningsmiljöer.

Följande styr- och beslutsprocesser har jämställhetsintegre-
rats under året: 

• Inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå 

• Antagningsordning för utbildning på forskarnivå 

• Ramverk för kvalitetsarbete inom utbildning på forskarnivå

Resultat och effekter av reviderade styr- och besluts-
processer
De nu jämställdhetsintegrerade rutinerna för inrättande av 
forskarutbildningsämne har använts under året. Bedömar-
gruppen gjorde vid ett tillfälle tolkningen att det inte var 
tvingande att bedöma alla områden, vilket resulterade i att 
jämställdhetsområdet och samverkansperspektivet lämnades 
utan bedömning. Lärosätet har som en åtgärd nu reviderat 
rutinerna så att det tydligare framgår att alla bedömnings-
grunder ska bedömas.

Universitetets resursfördelningsmodell tar i dagsläget inte 
hänsyn till jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel till 
fakulteterna. I processen Planera och följa upp verksamhet, 
som jämställdhetsintegerades under 2017 ställs krav på att 
fakulteten och dess intuitioner ska kartlägga och analysera 
konsekvenser för kvinnor och män i arbetet med budget, 
uppföljning och kompetensplanering. Vidare har en rapport 
tagits fram i universitets uppföljningssystemet (SILA), som 
visar hur stor andel av kvinnor och mäns anställning som 
nyttjas för forskning i relation till andelen kvinnor och män 
som är anställda.

Tabell 4.1 Nyanställda professorer

2018 2017 2016 2015 2014

Antal nyanställningar 8 9 13 8 7
Antal kvinnor 4 1 4 3 3

Andel kvinnor 50% 11% 31% 38% 43%

Andel män 50% 89% 69% 63% 57%
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universitets Strategi 2022. Arbetet utgår från institutionernas 
verksamhetsplaner och fakulteternas strategiska prioriteringar 
i syfte att öka forskningsvolymen. 

I enlighet med Strategi 2022 arbetar Fakulteten för kultur 
och samhälle med att öka forskningsvolymen. Företrädesvis 
handlar det om internationell, rekrytering av professorer och 
biträdande lektorer. Fakulteten för teknik och samhälle har 
som ett långsiktigt mål är att öka andelen kvinnor och fakul-
teten arbetar därför aktivt med att söka potentiella kvinnliga 
sökande till utlysta tjänster. Institutionerna på Fakulteten för 
hälsa och samhälle bevakar och säkerställer att både män 
och kvinnor ges lika möjligheter till meritering. Ett resultat 
av ansträngningarna är att två kvinnliga medarbetare på 
fakulteten har meriterat sig till biträdande professorer. På 
Fakulteten för lärande och samhälle har man i arbetet för 
en säkrare kompetensförsörjning strävat efter genomarbe-
tade rekryteringsprocesser. Utlysningar av nya anställningar 
planeras noga och med ett kollegialt inflytande från berörda 
lärarlag.

Odontologiska fakulteten utvecklar medarbetares kompe-
tens och nyrekrytering med utgångspunkt från aktuell kom-
petensförsörjningsplan. Prioriterade åtgärder har vidtagits 
bl.a. genom att utlysa arbetstid för att färdigställa större 
anslagsansökningar eller ansökan till docent eller professor 
för fakultetens forskare, utlysa resemedel för internationellt 
forskarutbyte eller forskningssamarbete, och arbete med 
ansökningar från forskarnätverk för större anslag. Rekryte-
ring av biträdande lektorer/post doktorer har gjorts för att 
skapa karriärvägar för disputerade lärare. Chefsutbildningar 
har genomförts för samtliga chefer på OD.

Under 2018 har ett nyskapat ledarutvecklingsprogram för 
chefer på Malmö Universitet genomförts. De utbildningar som 
har genomförts är arbetsmiljö, rekrytering, lönebildning, reha-
bilitering, min roll som chef och ekonomi. Utbildningarna har 
givit cheferna större kunskap och beredskap i sin roll.

4.1.5 Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron totalt har stigit från 2,7% till 3,0% under 2018. 
Andelen långtidssjukskrivna (över 60 dagar) har ökat med 5,7 
procentenheter jämfört med 2017.

Kvinnornas andel av sjukfrånvaron har ökat med 0,8 pro-
centenheter, vilket är den högsta siffran på 5 år. Differensen 
mellan män och kvinnors sjukfrånvaro har stigit och skillnaden 
är högre (2,2 procentenheter) för kvinnorna än männen. I 
ålderskategorierna 29 år eller yngre samt 50 år eller äldre har 
sjukfrånvaron gått ner. I ålderskategorin 30-49 år har sjuk-
frånvaron ökat med 0,9 procentenheter jämfört med 2017. 
Sjukfrånvaron för personer under 29 år har minskat med 0,2 
procentenheter. Detsamma gäller för personer över 50 år.

Den medarbetarundersökning som universitetet genomförde 
under 2018 visade att medarbetare till viss del upplevde en stress-
relaterad arbetsmiljö. Därmed är det sannolikt att stress är en 
bidragande orsak till att sjukfrånvaron ökar totalt sett. Insatser 
för att motverka detta har påbörjats och fortsätter under 2019.

4.2 Bostäder 

Av bilaga 4 i regleringsbrevet 2018 framgår:
I) Upplåtande av bostadslägenhet
Det ekonomiska resultatet av verksamheten ska framgå av års-
redovisningen.
i) Av 9 a § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters 
lokalförsörjning följer att universitet och högskolor som omfat-
tas av högskolelagen (1992:1434) får ingå hyresavtal för bo-
stadslägenhet för att upplåta lägenheten i andra hand till
utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder, eller
gästforskare vid universitetet eller högskolan, under förutsätt-
ning att de inte är anställda där.
Vid sådan upplåtelse ges universitet och högskolor rätt att utan 
krav på full kostnadstäckning ta ut avgift för hyran från studen-
ten eller gästforskaren. 
ii) Uppsala universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, 
Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska hög-
skolan, Malmö universitet och Södertörns högskola får i enlighet 
med regeringsbeslut (U2010/04277/UH, U2015/05797/UH) 
upplåta lägenheter i andra hand för bostadsändamål till studen-
ter och gästforskare på respektive lärosäte.
Berörda lärosäten ska i årsredovisningen lämna den redovisning 
av uthyrningen som framgår av ovan nämnda regeringsbeslut.

Kvalitetsgranskningen av utbildning på forskarnivå har 
skapat konkreta och lärande dialoger om hur jämställdhets-
perspektivet integreras i utbildningens innehåll, undervisning 
och examination.

Jämställda akademiska karriärvägar
Ett arbete pågår för att revidera lärosätets anställningsord-
ning och i samband med det görs även en jämställdhetsinte-
gring av styrdokumentet. I processen planera och följa upp 
verksamhet tas även kompetensförsörjningsplaner fram. 
Processen är jämställdhetsintegrerad, arbetet är fortfarande i 
ett uppstartsskede, vilket innebär att det så här långt inte går 
att se tydliga resultat inom detta område. Däremot finns idag 
en ökad medvetenhet hos rekryterande chefer och anställ-
ningsnämnder att i rekryteringsprocessen inte göra skillnad 
på kvinnor och män.

Jämställdhetsintegrerade professionsutbildningar
Kvalitets-, styr- och beslutsprocesser för utbildning på alla 
tre nivåer har reviderats under året för att bland annat säker-
ställa att all utbildning ska jämställdhetsintegreras avseende 
innehåll, undervisning och examination. Exempel på proces-
ser som har reviderats under året är kvalitetsramverket för 
utbildning, inrättande och avveckling av utbildningsprogram 
på grund och avancerad nivå.

Ett webbaserat kunskapsstöd till lärare har tagits fram i 
den nya lärplattformen Canvas. Vidare erbjuds via CAKL 
(Centrum för akademiskt lärarskap) workshops i tre steg 
för hur man som program- eller kursansvarig tillsammans 
med sitt lärarlag med stöd av Canvas kan arbeta för att 
göra utbildning som är jämställdhetsintegrerad i alla delar/
moment i en kurs.

Förberedande arbete har gjorts under året för att jämställd-
hetsintegrera kommande polisutbildning, vilket resulterat i att 
samtliga kurser i polisutbildningen nu har jämställdhet kön 
och makt samt etnicitet kopplat till innehållet. Blivande lärare 
på polisutbildningen har deltagit i kunskapshöjande dialoger 
om etnicitet, genus, kön och makt och hur det görs i polisiärt 
arbete.

Resultat och effekter av reviderade styr- och besluts-
processer
I granskningen av höstens ansökningar för nya utbildnings-
program har jämställdhetsintegrering av utbildningens inne-
håll, undervisning och examination varit uppe för dialog 
och i vissa ansökningar har programutskottet ställt krav på 
förtydligande kopplat till jämställdhetsintegrerad utbildning 
vilket visar på att styrdokumenten fungerar som det är tänkt.

4.1.3 Jämställdhet och lika villkor

Högskolelagens mål: Högskolornas verksamhet skall jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas. 
1 kap. § 5.

Verksamheternas redovisning av aktiva åtgärder 
under året
Universitetsbiblioteket har under året arbetat med hur de kan 
skapa ett inkluderande bemötande. Arbetet har bestått av 
utbildning och dialog om hur de kan förändra för att fler ska 
kunna inkluderas.

Fakulteten för kultur och samhälle har arbetat med att 
säkerställa en jämställd rekryteringsprocess, bland annat har 
utlysningstexter har granskats.

Fakulteten för teknik och samhälles ledningsgrupp har 
genomfört en workshop om sexuella trakasserier.

Facility Service (FS) har arbetat med sin interna möteskul-
tur utifrån identifierad risk att alla inte får komma till tals på 
likvärdiga villkor. 

Universitetsgemensamt arbete
Ett råd för jämställdhet och lika villkor har bildats under året. 
Det är rådgivande till rektor i universitetsövergripande frågor 
som rör jämställdhet och lika villkor för studenter och medar-
betare. I uppdraget ingår bland annat att föreslå prioriterade 
satsningar, vara en stödjande struktur till verksamheten och 
följa upp pågående arbete och resultat av genomfört arbete. 
Rådet är sammansatt av forskare med kunskap inom områ-
det, studenter, arbetstagarorganisationer, skyddsombud, jäm-
ställdhetsstrateg och samordnare för likabehandling. 

Öppen dörr är ett forum för de som sett någon utsättas för 
eller själva upplevt sig utsatt för sexuella trakasserier, men inte 
riktigt vet hur de ska gå vidare, vart de kan vända sig osv. 
Öppen dörr har genomförts under hösten som ett led i att 
bryta tystnadskulturen runt sexuella trakasserier i studie- och 
arbetsmiljö. Öppen dörr har genomförts fem gånger under 
hösten och är ett en mötesplats där studenter, doktorander och 
medarbetare ges möjlighet att i ett enskilt möte föra ett samtal 
om något de själva upplevt eller sett någon annan utsättas för. 
Öppen dörr erbjuder vägledning i hur de kan gå vidare utifrån 
det som har hänt, vilka val och möjligheter finns, vem de ska 
vända sig till osv. Ett initiativ som väckt positiv respons, men 
som få har besökt. 

Workshops har genomförts för att öka medvetenheten om 
vad sexuella trakasserier är och hur en arbetsplats kan arbeta 
systematiskt för att minska risken för sexuella trakasserier.

Ett lärosätesövergripande vägledningsstöd till chefer har 
tagits fram under året. Vägledningen beskriver hur chefen och 
medarbetarna tillsammans ska arbeta systematiskt i fyra steg 
(undersöka, analysera orsaker, åtgärda och följa upp) med 
aktiva åtgärder för att minska risken för diskriminering och 
trakasserier utifrån kraven i diskrimineringslagen. Utbild-
ningsinsatser genomförs löpnade för att stödja arbetet med 
aktiva åtgärder.

4.1.4 Kompetensförsörjning

Återrapportering enligt förordning om årsredovisning och bud-
getunderlag: Myndigheten ska redovisa de åtgärder som har 
vidtagits i syfte att säkerställa att kompetens finns för att fullgö-
ra de uppgifter som avses i 1 § första stycket. I redovisningen 
ska det ingå en bedömning av hur de vidtagna åtgärderna 
sammantaget har bidragit till fullgörandet av dessa uppgifter.

Malmö universitet har som ambition att höja den akademiska 
kompetensen inom lärosätet genom omfattande rekrytering 
och kompetenshöjande insatser. En viktig del i det arbetet 
är att uppmuntra adjunkter och lektorer att meritera sig för 
högre befattningar och uppnå docentkompetens, för att på 
sikt få fler professorer. Under 2018 har satsning på rekrytering 
av doktorander och biträdande lektorer varit ett led i kompe-
tensförsörjningsarbetet. 

Utmaningarna kring kompetensförsörjning och strategier 
för att rekrytera forskarutbildad personal har diskuterats 
återkommande under året, bl.a. inom lärosätets kvalitetsdi-
aloger och verksamhetsdialoger. Fakulteterna, biblioteket och 
det gemensamma verksamhetsstödet arbetar strategiskt med 
kompetensförsörjning och rekrytering i enlighet med Malmö 

Tabell 4.2 Andel disputerade lärare

2018 2017 2016 2015 2014

Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt

Antal lärare 
(årsarb.) 384 325 709 373 321 694 361 320 681 371 317 688 375 319 694

Disputerade 
(årsarb.) 198 199 428 198 212 410 193 213 406 188 206 395 184 201 386

Andel 
disputerade 52% 61% 60% 53% 66% 60% 53% 66% 60% 51% 65% 57% 49% 63% 56%

Antalsuppgifterna är avrundade till heltal, vilket medför att summeringarna inte alltid stämmer exakt.

Tabell 4.3 Personal per personalkategori, årsarbetskrafter

Personalkategori Kvinnor Män Totalt Diff jfr 2017

Adjunkt 153 95 248 -5

Doktorand 57 45 102 15

Lektor 175 154 329 15

Professor 23 54 77 -2

Övrig personal 438 212 650 38

Total 846 560 1 406 60
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4.4 Intern styrning och kontroll 
Malmö universitets styrelse bedömer i denna årsredovisning 
att den interna styrning och kontrollen vid universitetet är 
betryggande. Som underlag för denna bedömning har rektor 
lämnat en sammanställning till styrelsen över hur processen 
fungerar vid universitetet samt händelser som kan påverka 
bedömningen. Samtliga verksamhetschefer har lämnat in 
intyg om att den interna styrning och kontrollen under 2018 
varit betryggande inom den verksamhet de ansvarar för. 

I december 2016 fattade rektor beslut om att etablera 
processen Planera och följa upp verksamhet (Dnr LED 1.3-
2016/587). Processen syftar till att ge budget- och persona-
lansvariga akademiska chefer (prefekter) förutsättningar för 
att bedriva utbildning och forskning mot uppsatta mål genom 
att ha kontroll över verksamhetens ekonomi och kvalitet och 
därigenom säkerställa god intern styrning och kontroll. Risk-
hantering enligt förordningen (2006:186) om intern styrning 
och kontroll är en integrerad del i denna process.

Under 2018 har universitetet implementerat processen 
Planera och följa upp verksamhet. I detta arbete har anvis-
ningar och mallar för institutionernas arbete med riskanalyser, 

verksamhetsplaner, kompetensförsörjningsplaner och budget 
tagits fram. 

Alla institutioner samt Gemensamt verksamhetsstöd och 
Biblioteket har som en integrerad del i verksamhetsplanering-
en genomfört riskanalyser utifrån gemensamt identifierade 
risker. Institutionerna och de gemensamma funktionerna har 
haft möjlighet att identifiera ytterligare risker att värdera och   
fått ta ställning till om risken ska accepteras, hanteras inom 
den egna enheten i verksamhetsplanen, eller lyftas för att han-
teras av en annan ledningsnivå. Vid de fakultetsvisa verksam-
hetsdialogerna, där rektor, dekan och prefekter har deltagit, 
har hanteringen av de risker som institutionerna bedömt att 
fler ledningsnivåer behöver hantera diskuterats. Motsvarande 
verksamhetsdialoger har också genomförts för Gemensamt 
verksamhetsstöd och Biblioteket. Rektor har fattat beslut om 
universitetsövergripande åtgärder med anledning av riskana-
lyserna.

Malmö universitet bedriver även systematisk riskhantering 
enligt Förordning (1995:1300) om statliga myndigheters 
riskhantering och arbetar aktivt med ett ledningssystem för 
informationssäkerhet.

Malmö universitet har idag, enligt regeringsbeslut 
U2015/05797/UH, möjlighet att hyra ut bostäder i andra hand 
till alla delar av studentpopulationen samt till gästpersonal. 
Studentbostäderna (181 korridorrum) förmedlas primärt 
till avgifts- och utbytesstudenter, det är endast i samband 
med vakanser som bostäderna blir tillgängliga för övriga 
studenter. Utöver studentbostäderna har universitetet även 
12 bostäder för gästforskare, vilket innebär att antalet 
bostäder vid utgången av 2018 var 193.

På hösten är studentbostäderna för få för att täcka behovet, 
men under vårterminen uppstår ofta vakanser eftersom uni-
versitetet tar emot betydligt färre internationella studenter då. 
Arbetet med att fylla vakanserna är tämligen tidskrävande då 
bostäderna inte är attraktiva på den öppna studentbostads-
marknaden. Svårigheterna att hyra ut beror framförallt på 
bostadstyp, hyresnivå, kontraktslängd samt att bostäderna är 
möblerade. För att väga upp vakanserna har universitet öpp-
nat upp för s.k. ”summer schools” för att öka uthyrningen 
under sommarmånaderna. Trots de beskrivna svårigheterna 
är beläggningsgraden för de 181studentbostäderna mycket 
god (97 %). 

Beträffande det ekonomiska resultatet för uthyrningen av 
studentbostäderna uppgår hyresintäkterna till 1 468 tkr, med-
an hyreskostnaden är 2 464 tkr, Detta innebär att 675 tkr är 
uteblivna hyror eller kostnad för vakanser (övriga delar av 
universitetet ersätter 321 tkr). Kostnaderna utgörs, utöver 
hyreskostnaden, av inköp av service från de fastighetsägare 
universitet hyr av (881 tkr), och dels övrigt avseende verk-
samheten (359 tkr). Det betyder att den totala kostnaden 
för studentbostäderna uppgår till 3 383 tkr, och det eko-
nomiska utfallet för studentbostäderna ett underskott om 
1 915 tkr.

Beläggningsgraden bland forskarbostäderna ligger runt  
40 %. Under året har ett arbete påbörjats i syfte att kvalitets-
säkra rutiner samt tydliggöra ansvarsfördelningen. Detta för 
att effektivisera och öka den interna kunskapen om bostäder-
na. Hyresintäkten för forskarbostäderna uppgår till 360 tkr, 
medan hyreskostnaden efter avdrag för interna intäkter upp-
går till 1 042 tkr, vilket innebär att kostnaden för vakanser 
uppgår till 682 tkr (övriga delar av universitetet ersätter 143 
tkr). Övriga kostnader avseende verksamheten uppgår här till 
41 tkr, vilket ger ett negativt utfall på 723 tkr.

Den största delen av universitetets underskott i uthyrnings-
verksamheten återfinns alltså på studentbostäderna trots att 
dessa har en hög beläggningsgrad och en mindre kostnad för 
vakanser än vad som är fallet med forskarbostäderna. Orsa-
ken till detta är att studentbostäderna har stora kostnader i 
form av serviceavgifter och övriga kostnader som inte fors-
karbostäderna har. Det sammanlagda utfallet för uthyrnings-
verksamheten visas i nedanstående tabell.

4.3 Hållbar utveckling 

Högskolelagens mål: Högskolorna ska i sin verksamhet främja 
en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och komman-
de generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, eko-
nomisk och social välfärd och rättvisa.

Under året har arbetet med att uppdatera miljölednings-
systemet påbörjats. Miljöledningssystemet bygger på ISO 
14001:2004 och ska uppdateras till senaste versionen, 2015. 
En GAP-analys är framtagen och arbetet med en handlingsplan 
har påbörjats. Detta arbete kommer att genomföras parallellt 
med arbetet med Miljöutredning, som ska genomföras 2019. 

Visionen i Strategi 2022 uttrycker att universitetet ”ska 
bidra till ett hållbart och mer jämlikt samhälle genom forsk-
ningsbaserad kunskap, kritisk reflektion och handlingskraft” 
och universitetet vill vara bland de bästa universiteten vad 
gäller hållbarhetsfrågor.

Universitetet arbetar vidare med Resfria möten i myndig-
heten, REMM, och fortsätter skapa digitala mötesplatser för 
att på så vis skapa effektivare resursanvändning och minska 
miljöbelastningen för resor i verksamheten. 

Universitetet ska också se till att hållbar utveckling är en 
naturlig del i studenternas utbildning och personalens kom-
petensutveckling. Universitetet har efter Universitetskans-
lersämbetet utvärdering kring hållbarhet i utbildningarna 
fortsatt med en fördjupad genomgång av alla utbildningars 
arbete inom detta. Studien rapporterades till Utbildningsbe-
redningen, varvid fakulteterna uppmanades gå vidare med 
detta.

Under året har ett studentarbete inom ramen för kursen 
Innovationsprojekt tagit fram ett koncept för inlärning och 
utmaningar på olika nivåer som ska sporra universitetets 
medarbetare till att reflektera kring hållbarhetsfrågor. Utma-
ningarna utgår från fem olika kategorier; mat, transport, ener-
gi, konsumtion och källsortering. Projektet kommer att följas 
upp under våren. 

Universitetets arbete med att främja en hållbar utveckling 
exemplifieras främst genom områdena:

• Social innovation

• Jämlik hälsa

• Lärande i skola och förskola som grund för ett hållbart 
samhälle

• Migration och social delaktighet

• Hållbar stadsutveckling

Inom dessa områden kan särskilt nämnas att Malmö uni-
versitet driver den nationella plattformen Mötesplats Social 
innovation (MSI) och har aktivt arbetat– och arbetar med– 
Malmökommissionen (Kommissionen för ett socialt hållbart 
Malmö). Ett EU-finansierat arbete tillsammans med bl a 
Länsstyrelsen i Skåne (MILSA)– en plattform för migration 
och hälsa i nära samarbete mellan forskare och praktiker– 
har uppmärksammats av WHO. Universitetets forskare del-
tar även med FORMAS i ett större europeiskt projekt där 
man studerar ”lyckad” integration genom att undersöka bl. a 
mottagandet på lokalnivå i flera europeiska länder. Man 
ska arbeta med så kallade Urban Living Labs som här bety-
der ett fokus på organiska miljöer, som exempelvis skolor, 
arbetsplatser, organisationer i civilsamhället, som tar emot 
flyktingar. Det innebär att man i Sverige kommer att arbeta 
med länsstyrelser, kommuner, landsting och organisationer i 
civilsamhället.

Tabell 4.4 Upplåtelse av lägenheter 

 
Prognos 

2019 2018 2017 2016

Antal bostäder 
vårtermin 193 196 205 210

Antal bostäder 
hösttermin 193 193 196 210

Beläggningsgrad 95% 94% 93% 90%

Intäkt, avgift (tkr) 2 300 1 828 561 2 935

Kostnad (tkr) 4 800 4 466 3 347 6 060

Resultat -2 500 -2 638 -2 786 -3 125
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5. Ekonomisk analys

5.1 Inledning
Resultatet för 2018 visar på ett överskott om 70,1 mnkr för-
delat på ett överskott inom utbildningen om 20,8 mnkr (inkl 
uppdragsutbildning som visar på ett överskott om 1,7 mnkr) 
och ett överskott inom forskningen på 49,3 mnkr. Under 
2018 planerades satsningar av myndighetskapitalet om totalt 
5 mnkr men det ekonomiska utfallet blev bättre för samtli-
ga fakulteter. Året har präglats av aktiviteter för att anpassa 
verksamheten till de nya ekonomiska förutsättningarna och 
för att kunna leva upp till universitetets strategi 2022. Det 
har dock visat sig att planerade rekryteringar har tagit längre 
tid att genomföra vilket är en viktig förklaring till 2018 års 
överskott.

5.2 Intäkter
Verksamhetens intäkter 2018 uppgår till 1 616,2 mnkr, vilket 
är en ökning med ca 12 procent eller 170 mnkr jämfört med 
2017. Såväl bidragsintäkterna som avgiftsintäkterna ökar. De 
finansiella intäkterna ligger på en fortsatt låg nivå vilket beror 
på den negativa räntan hos Riksgäldskontoret.

Intäkter av anslag uppgår till 1  246,8 mnkr uppdelat på 
1 011,4 mnkr inom utbildning och 235,3 mnkr inom forsk-
ning. Det är en ökning med ca 13 procent jämfört med före-
gående år fördelat på 96,3 mnkr på forskning och 43,6 mnkr 
på utbildning.

Intäkter av avgifter uppgår till 199,4 mnkr vilket är en 
ökning med 24,9 mnkr eller ca 14 procent sedan föregående år.

Intäkter av bidrag uppgår till 168,7 mnkr vilket är en ökning 
med 5 mnkr eller ca 3 procent jämfört med föregående år. De 

största bidragsgivarna under 2018 har varit Vetenskapsrådet 
och KK-stiftelsen.

5.3 Kostnader 
Verksamhetens kostnader uppgår till 1 546,1 mnkr vilket be- 
tyder en ökning med 100,3 mnkr eller ca 7 procent sedan 
2017. Den största posten utgörs av personalkostnader som 
uppgår till 1 061,6 mnkr eller 69 procent av totala kostnader. 
Ökningen är högre än den årliga löneökningen som i snitt 
uppgick till 2,2 procent. Antalet årsarbetskrafter har ökat 
med 60 jämfört med 2017. 

Lokalkostnaderna uppgår till 222,7 mnkr och har ökat med 
ca 0,3 procent jämfört med föregående år.

Övriga kostnader uppgår till 261,8 mnkr och består av 
driftskostnader (213,1 mnkr), avskrivningar (45,6 mnkr) och 
finansiella kostnader (3,0 mnkr). Driftskostnaderna har ökat 
med 31,3 mnkr eller ca 14 procent.

5.4 Utbildning inklusive tandvård 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, inkl tandvård, 
visar ett överskott på 19,1 mnkr vilket är en förändring med 
27,8 mnkr jämfört med föregående år. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppvisar ett 
överskott på 21,7 mnkr medan tandvården uppvisar under-
skott på -2,6 mnkr.

Antalet avräkningsbara helårsstudenter vid Malmö univer-
sitet uppgick till 11 522. Jämfört med föregående år är det 
en minskning med 131 eller 1 procent. Det innebär att uni-
versitetet har en underproduktion jämfört med takbeloppet. 
Årets underproduktion kan balanseras av tidigare sparad 
överproduktion vilket gör att universitetets utbildningsanslag 
inte påverkas.

Intäkterna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
uppgår till 1 007,7 mnkr vilket är en ökning med ca 5 procent 
jämfört med 2017 då de uppgick till 958,3 mnkr. Anslagsme-
del är den största intäktposten och motsvarar 92 procent av 
intäkterna. Av avgiftsintäkterna på 24,5 mnkr utgör 8,2 mnkr 
avgifter från tredjelandstudenter, en ökning med 1,3 mnkr 
sedan föregående år. 

Kostnaderna inom utbildning uppgår till 986,0 mnkr, en 
ökning med 21,5 mnkr jämfört med föregående år. Perso-
nalkostnaderna, som är den största posten, ökar med 16,4 
mnkr till 661,9 mnkr. Kostnader för lokaler minskar med 
2,8 mnkr.

Tandvårdsverksamheten redovisar intäkter om 122,9 mnkr 
vilket är en ökning med 4,8 mnkr eller ca 4 procent jämfört 
med föregående år.

5.5 Uppdragsutbildning
Uppdragsutbildningen uppvisar överskott med 1,7 mnkr. 
Intäkter av uppdragsutbildning uppvisar en ökning med ca 
19 procent eller 14,5 mnkr jämfört med 2017. En viktig orsak 
till de ökade intäkterna är förberedelserna inför starten av 
Polisutbildningen. Intäkterna från Polismyndigheten uppgick 
till 8,2 mnkr. Personalkostnaderna inom uppdragsutbildning 
har ökat med 9,6 mnkr. Lokalkostnaderna har ökat med 0,8 
mnkr och övriga kostnader inklusive avskrivningar har ökat 
med 2,8 mnkr.

Figur 5.2 Kostnader 2014–2018, mnkr.
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5.6 Forskning
Forskning och utbildning på forskarnivå (inkl uppdragsforsk-
ning) visar ett överskott på 49,3 mnkr att jämföra med förra 
årets överskott om 8,7 mnkr. Det stora överskottet beror i 
huvudsak på att universitetets anslagsintäkter ökat med 69 
procent mellan 2017 och 2018 till följd av att Malmö högsko-
la blev universitet. Planerade rekryteringar och satsningar har 
tagit längre tid att genomföra vilket är den största bidragande 
orsaken till överskottet i verksamheten. Satsningarna kommer 
att genomföras under 2019. 

Inom verksamhetsgrupp forskning uppgår andelen anslags-
finansierad verksamhet till 60 procent och andelen externfi-
nansierad verksamhet till 40 procent. I samband med att läro-
sätet fick universitetsstatus ökade andelen anslagsfinansierad 
verksamhet. Lärosätets ambitioner är att öka den externfinan-
sierade forskningen så att det inbördes förhållandet mellan 
finansieringsformerna uppgår till lika stora delar. 

Kostnaderna inom forskningen uppgår till 345,2 mnkr 
vilket är en ökning med 61 mnkr eller ca 21 procent. Perso-
nalkostnaderna uppgår till 259,1 mnkr och har ökat med 20 
procent vilket motsvaras av en ökning på 31 årsarbetskrafter. 
Störst ökning finns inom personalkategorin Lektor.

5.7 Finansnetto, likviditet och upplåning
Malmö universitet redovisar ett finansnetto om -1,4 mnkr att 
jämföra med -1,2 mnkr föregående år. Under hela 2018 har 
underliggande räntesats för in- och utlåningsmedel hos Riks-
gälden varit negativ. Räntesatsen följer Riksbankens styrränta 
och ändrades i december 2018 från -0,50 procent till -0,25 
procent. Den negativa inlåningsräntan på deponerade medel 
hos Riksgälden uppgick till -2,7 mnkr och för upptagna lån 
erhölls motsvarande ränteintäkt om 1,3 mnkr, vilket är margi-
nella förändringar i förhållande till föregående år. 

Inlåningsmedel hos Riksgäldskontoret uppgår per 2018-12-
31 till 624 mnkr vilket är en ökning med 100 mnkr jämfört 
med 2017. Lånen uppgår till 280 mnkr vilket är en ökning 
med 8 mnkr jämfört med föregående år. Skillnaden mellan 
universitetets finansiella tillgångar och skulder hos Riksgälden 
uppgår till 345 mnkr, att jämföra med 252 mnkr förra året. 
Lån hos Riksgälden upptas för att finansiera verksamhetens 
investeringar i anläggningstillgångar och har de senaste fem 
åren ökat med 109 mnkr. Under samma period har inlånings-
medlen ökat med 139 mnkr.

De senaste fem åren har inlåningsmedlen hos Riksgälden i 
snitt varit 281 mnkr högre än upptagna lån. Detta innebär att 
lärosätet, vid en normaliserad (positiv) räntenivå, erhåller rän-
teintäkter som överstiger ränteutgifter och därmed genererar 
ett positivt finansnetto.

5.8 Myndighetskapital och oförbrukade 
bidrag
Det totala myndighetskapitalet inklusive årets resultat uppgår 
till 271,5 mnkr. Myndighetskapitalet har ökat med 71,6 mnkr 
under året. Universitetets andel av myndighetskapital i förhål-
lande till totala intäkter har ökat från 14 procent 2017 till 17 
procent 2018. Myndighetskapitalet inom utbildning uppgår 
till 247,8 mnkr (inkl årets resultat) och utgör en andel om 15,3 
procent i förhållande till totala intäkter. Myndighetskapitalet 
inom forskning uppgår till 23,7 mnkr och utgör en andel om 
1,5 procent i förhållande till totala intäkter. Myndighetskapi-
talet inom forskning uppgick till -27,2 mnkr föregående år. 
En bidragande orsak till det förbättrade myndighetskapitalet 
inom forskning är att universitetet fått ökat anslag om drygt 
90 mnkr 2018 som ej kunnat användas till fullo under 2018, 
men som kommer att finansiera satsningar under 2019 och 
framåt.

Oförbrukade bidrag utgörs av externa forskningsmedel 
som finansierar pågående forskningsprojekt. Oförbrukade 
bidrag har ökat med 38 mnkr eller 30 procent under 2018.
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Tabell 5.5 Utbildning (tkr)

2018 2017 2016 2015 2014

Intäkter
Intäkter av anslag 1 011 437 967 816 940 510 921 722 886 452
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 71 460 66 960 66 916 61 177 51 092
Intäkter av bidrag 46 311 40 360 35 922 37 738 32 287
Finansiella intäkter 1 375 1 235 1 039 533 1 849

Summa intäkter 1 130 583 1 076 372 1 044 387 1 021 170 971 680

Kostnader      
Kostnader för personal -738 990 -723 804 -693 483 -689 559 -667 488
Lokalkostnader -193 860 -194 254 -191 486 -190 562 -152 925
Övriga driftkostnader -140 553 -134 702 -133 711 -144 556 -133 896
Finansiella kostnader -2 973 -2 562 -2 297 -1 170 -994
Avskrivningar -35 112 -29 712 -23 632 -24 467 -28 042

Summa kostnader -1 111 487 -1 085 034 -1 044 609 -1 050 314 -983 345

Årets kapitalförändring 19 096 -8 663 -222 -29 144 -11 665

Tabell 5.4 Universitetets resultaträkning (tkr)

2018 2017 2016 2015 2014

Intäkter
Intäkter av anslag 1 246 754 1 106 875 1 077 613 1 041 660 996 555
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 199 404 174 482 165 298 168 479 154 718
Intäkter av bidrag 168 679 163 643 161 931 150 947 165 476
Finansiella intäkter 1 375 1 235 1 154 533 2 153

Summa intäkter 1 616 212 1 446 235 1 405 996 1 361 619 1 318 902

Kostnader      
Kostnader för personal -1 061 617 -993 174 -944 128 -938 742 -914 659
Lokalkostnader -222 692 -222 113 -209 353 -220 563 -175 543
Övriga driftkostnader -213 073 -188 822 -189 559 -192 306 -193 923
Finansiella kostnader -3 049 -2 738 -2 580 -1 219 -1 144
Avskrivningar -45 635 -38 957 -32 148 -28 882 -33 412

Summa kostnader -1 546 066 -1 445 804 -1 377 768 -1 381 712 -1 318 681

Årets kapitalförändring 70 146 431 28 228 -20 093 221

Tabell 5.6 Uppdragsutbildning (tkr)

2018 2017 2016 2015 2014

Intäkter
Intäkter av anslag  0 0 0
Intäkter av avgifter och andra ersättningar 91 061 76 568 75 098 84 627 73 276
Intäkter av bidrag 0 0 0 0 0
Finansiella intäkter 0 0 35 0 70

Summa intäkter 91 061 76 568 75 133 84 627 73 346

Kostnader      
Kostnader för personal -63 500 -53 855 -48 212 -51 901 -44 709
Lokalkostnader -7 787 -6 966 -5 538 -8 417 -6 904
Övriga driftkostnader -15 709 -13 329 -16 281 -16 489 -15 536
Finansiella kostnader -27 -20 -89 -52 -38
Avskrivningar -2 324 -1 961 -1 603 -1 163 -1 062

Summa kostnader -89 348 -76 132 -71 722 -78 022 -68 249

Årets kapitalförändring 1 713 435 3 410 6 605 5 097
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Tabell 5.7 Forskning (tkr)

2018 2017 2016 2015 2014
Intäkter      

Intäkter av anslag 235 317 139 059 137 103 119 938 110 103

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 36 884 30 954 23 284 22 675 30 350

Intäkter av bidrag 122 368 123 283 126 010 113 209 133 189

Finansiella intäkter 0 0 80 0 234

Summa intäkter 394 568 293 296 286 477 255 822 273 876

Kostnader      

Kostnader för personal -259 127 -215 515 -202 432 -197 282 -202 462

Lokalkostnader -21 045 -20 892 -12 329 -21 584 -15 714

Övriga driftkostnader -56 811 -40 792 -39 567 -31 261 -44 491

Finansiella kostnader -49 -156 -195 2 -112

Avskrivningar -8 199 -7 283 -6 914 -3 251 -4 308

Summa kostnader -345 231 -284 638 -261 437 -253 376 -267 087

Årets kapitalförändring 49 338 8 658 25 040 2 446 6 789

Tabell 5.8 Myndighetskapital (tkr)

Not 2018 2017 2016 2015 2014

Utbildning 219 937 200 841 209 504 209 726 231 089
Uppdragsutbildning 27 874 26 162 25 726 22 316 23 492

Forskning 1 23 651 -27 187 -35 845 -60 885 -63 331

271 462 199 816 199 385 171 157 191 250

Not 1) Statskapitalsförändring inom forskning
Utgående balans 2018 för verksamhetsgruppen forskning uppgår till 23 651 tkr. I detta belopp ingår 1 500 tkr som avser finansiering av universitetets holdingbolag i enlighet
med regleringsbrev 2018.
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6. Finansiell rapport

2018 års resultat för Malmö universitet är positivt och visar 
ett överskott om 70,1 mnkr att jämföra med föregående års 
resultat om 0,4 mnkr. Balansräkningen visar en ökning av 
behållningen på räntekontot, vilket uppgår till 624,2 mnkr 
att jämföra med föregående år då behållningen uppgick till 
523,6 mnkr. Anläggningstillgångarna har ökat med 2 procent 
och uppgår till 282,2 mnkr, vilket är en ökning med 5,4 mnkr 
jämfört med 2017. Ökningen beror bland annat på förbätt-
ringsåtgärder på Orkanen (LED-belysning och ventilation), 

brandväggsinstallation på Nereus, tillgänglighetsanpassning 
på Gäddan 8 och dörrbladsläsare har installerats på Nereus, 
Klerken och Allmänna sjukhuset 9.

Posten oförbrukade bidrag har ökat med 38 323 tkr under 
2018 och ligger nu på 166,1 mnkr, vilket motsvarar en ökning 
med 30 procent jämfört med 2017. Ökningen beror på att uni-
versitetet erhållit mer externa bidrag till forskning än vad vi 
förbrukat.

6.1 Resultaträkning

Tabell 6.1 Resultaträkning (tkr)

Not
2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 1 246 754 1 106 875

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 199 404 174 482

Intäkter av bidrag 3 168 679 163 643

Finansiella intäkter 5 1 375 1 235

Summa 1 616 212 1 446 235

Verksamhetens kostnader    

Kostnader för personal 4 -1 061 617 -993 174

Kostnader för lokaler 6 -222 692 -222 113

Övriga driftskostnader 7 -213 073 -188 822

Finansiella kostnader 5 -3 049 -2 738

Avskrivningar och nedskrivningar  -45 635 -38 957

Summa -1 546 066 -1 445 804

Verksamhetsutfall 70 146 431

Uppbördsverksamet  

Intäkter av avg m m som ej disp av myndighet 0 290

Medel som tillförts statsbudgeten från 
uppbördsverksamhet  0 -290

Summa 0 0

Transfereringar  
Medel som erhållits från myndigheter för 
finansiering av bidrag 29 560 10 463

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 8 1 746 14 325

Lämnade bidrag  -31 305 -24 788

Summa 0 0

Årets kapitalförändring 9 70 146 431
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6.2 Balansräkning

6.3 Anslagsredovisning

Tabell 6.2 Balansräkning (tkr)

Tillgångar Not 2018-12-31 2017-12-31

Immateriella tillgångar 10  
Balanserade utgifter för utveckling -1 431 -1140

Rättigheter och andra immat. anl.tillg  4 092 5 113

Summa immateriella tillgångar 2 661 3 973

Materiella tillgångar 10  
Förbättringsutgifter annans fastighet 177 351 186 489

Maskiner, inventarier, installationer m m 94 383 83 878

Pågående nyanläggning  6 322 2 477

Summa materiella tillgångar 278 055 272 844

Finansiella anl tillgångar 11  
Andelar i hel- och delägda företag  1 500 0

Summa finansiella tillgångar 1 500 0

Fordringar  
Kundfordingar 19 546 17 316

Fordringar hos andra myndigheter 18 574 19 188

Övriga kortfristiga fordringar  773 1 122

Summa fordringar 38 892 37 626

Periodavgränsningsposter 12  
Förutbetalda kostnader 40 554 34 829

Upplupna bidragsintäkter 25 089 21 502

Övriga upplupna intäkter  6 840 6 541

Summa periodiseringsposter 72 483 62 872

Avräkning till statsverket 13 0 0

Kassa och bank  
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 624 228 523 637

Bank 0 12

Kassa  0 0

Summa kassa och bank 624 228 523 650

Summa tillgångar  1 017 820 900 964

Kapital och skulder Not 2018-12-31 2017-12-31

Myndighetskapital 14  
Statskapital 2 251 751

Balanserad kapitalförändring 199 065 198 634

Kapitalförändring enl resultaträkning  70 146 431

Summa myndighetskapital 271 462 199 816

Avsättningar 15  
Avsätttning till pensioner 959 1 896

Övriga avsättningar  534 1 101

Summa avsättningar 1 493 2 998

Tabell 6.2 Balansräkning (tkr) forts.

Not 2018-12-31 2017-12-31

Skulder m.m.  
Lån i riksgäldskontoret 16 279 780 272 104

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 36 277 31 269

Leverantörsskulder 39 409 67 934

Övriga kortfristiga skulder 17 18 206 19 215

Depostioner  1 064 971

Summa skulder 374 735 391 492

Periodavgränsningsposter  
Upplupna kostnader 18 117 449 104 696

Oförbrukade bidrag 19 166 112 127 789

Övriga förutbetalda intäkter  86 568 74 173

Summa periodiseringsposter 370 129 306 658

Summa kapital och skulder  1 017 820 900 964

Notering: Under skulder mm blev två poster felaktigt redovisade 2017.
Kortfristiga skulder till andra myndigheter: skall ha 31 269 tkr istället för 31 470 tkr.
Övriga kortfristiga skulder: Skall ha 19 215 i stället för 19 014 tkr.
Summan av skulder m.m. är dock korrekt.

Tabell 6.3 Anslagsredovisning (tkr)

ANSLAG

Nomenklatur
Ing överf. 

belopp
Årets till delning 

enl regl. brev-
Totalt disp. 

belopp Utgifter
Utg över-

föringsbelopp

16.2:29 Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå (ramanslag) 0 935 565 935 565 -935 565 0

16.2:29 1 Takbelopp (ram) 0 935 565 935 565 -935 565 0

16.2:30 Forskning och utbildning på 
forskarnivå (ramanslag) 0 236 817 236 817 -236 817 0

16:2 30 3 Basresurs (ram) 0 236 817 236 817 -236 817 0

16.2:65 Särskilda medel till univer-
sitet och högskolor (ramanslag) 0 75 872 75 872 -75 872 0

16.2:65 26 Tandvårdscentral (ram) 0 75 872 75 872 -75 872 0

Summa anslag 0 1 248 254 1 248 254 -1 248 254 0

Villkor för anslag 16.2 30 3 Basresurs (ram)
Av anslaget är Malmö universitet bemyndigat att under 2018 bilda ett holdingbolag knutet till universitetet och besluta om kapitaltillskott till 
bolaget på högst 1 500 tkr.
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6.4 Finansiella villkor för anslagen
I regleringsbrev finns villkoret att kostnad för personskadeför-
säkring får belasta anslaget för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå med 
maximalt 24 kronor per helårsstudent. Kostnaden för Malmö 
universitet uppgår till 56 818 kr, vilket ger en kostnad per 
helårsstudent om 5 kr.

Upplysning om avvikelser från generella ekonomi- 
administrativa regler
Malmö universitet berörs av vissa undantag från vissa gene-
rella bestämmelser som har betydelse för årsredovisningen:

Undantag medges från bestämmelsen om avräkning av 
anslagsmedel enligt 12 § anslagsförordningen (2011:223). 
Avräkning mot anslag och anslagsposter för medel som utbe-
talas till lärosätenas räntekonton i Riksgäldskontoret ska ske 
i samband med de månatliga utbetalningarna till respektive 
lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret.

Undantag medges från 7 § anslagsförordningen (2011:223) 
på så sätt att lärosätet får överföra såväl överproduktion som 
outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst 
tio procent av takbeloppet till efterföljande budgetår, utan att 
särskilt begära regeringens medgivande.

Undantag medges från bestämmelsen i 2 kap. 4 § tredje 
stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag om att årsredovisningen ska innehålla redo-
visning av vissa väsentliga uppgifter och i stället lämna upp-
gifter enligt bilaga 6 Väsentliga uppgifter i regleringsbrev för 
budgetåret 2017 avseende universitet och högskolor.

I samband med upprättandet av noter till årsredovisningen 
särskilt beaktas att specifikation ges av

• låneram i Riksgäldskontoret uppdelad på beviljad låneram 
och utnyttjad låneram vid räkenskapsårets slut.

• beviljad och under året maximalt utnyttjad kontokredit hos 
Riksgäldskontoret.

Undantag medges från bestämmelsen enligt 1 kap. 3 § andra 
stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och bud-
getunderlag om att upprätta och lämna en delårsrapport till 
regeringen.

Undantag medges från bestämmelsen enligt 2 kap 4 § andra 
stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och bud-
getunderlag om att i årsredovisningen upprätta och lämna en 
finansieringsanalys till regeringen.

Undantag medges från 2 kap 1 § första stycket och 3 § 
kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om finansiering 
av anläggningstillgångar enligt följande:

En anläggningstillgång som används i myndighetens verk-
samhet får helt eller delvis finansieras av bidrag som mottag-
its från icke-statliga givare. Detta gäller även för bidrag från 
statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har 
tilldelats för ändamålet.

Undantag medges från 25 a § andra och tredje styckena 
avgiftsförordningen (1992:191) om disposition av inkomster 
från avgiftsbelagd verksamhet enligt följande:

Uppgår det ackumulerade överskottet till mer än 10 pro-
cent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning under 
räkenskapsåret, ska myndigheten i årsredovisningen redovisa 
hur överskottet ska disponeras.

Har det uppstått ett underskott i en avgiftsbelagd verksam-
het som inte täcks av ett balanserat överskott från tidigare 
räkenskapsår, ska myndigheten i årsredovisningen lämna för-
slag om hur underskottet ska täckas.

6.5 Tilläggsupplysningar och noter
Kommentarer till noter

Rapportperioden avser räkenskapsåret  
2018-01-01 – 2018-12-31

Belopp i tkr där annat ej anges

Belopp som anges inom parentes avser föregående år

Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 
(2000:605) om myndigheters Årsredovisning m.m. (FÅB). 

Malmö universitets redovisning följer god redovisningssed 
enligt ESV:s föreskrifter till 7 § FÅB respektive allmänna råd 
till 6 § förordning om myndigheters bokföring (2000:606). 

Periodavgränsningsposter
Som periodavgränsningspost bokförs belopp överstigande  
20 tkr. 

Värderingsprinciper – omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till nominellt värde. Övriga omsätt-
ningstillgångar har värderats till anskaffningsvärde alternativt 
verkligt värde om detta är lägre än anskaffningsvärdet, om 
inte annat anges i not.

Värderingsprinciper – anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas maskiner och inventarier 
som har ett anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräk-
nad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. 

Avskrivning sker från den månad tillgången anskaffades.

Inventarie som innehas genom finansiellt leasingavtal redovi-
sas som anläggningstillgång.

Tillämpade avskrivningstider
3 år  Datorer
5 år  Maskiner och inventarier
10 år  Inredningsinventarier
3, 5 eller 10 år Förbättringsutgifter
3 eller 5 år Övriga immateriella anläggningstillgångar

Värderingsprinciper – skulder
Skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges 
i not.

Skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagskurs.
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Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen uppgår till 
20 349 (18 189) tkr och fördelar sig på intäkter av uthyr-
ning av lokaler 4 996 tkr, intäkter av konferenser 1 910 tkr, 
uppdrag 7 325 tkr samt övriga intäkter av avgifter enligt 4§ 
avgiftsförordningen 6 118 tkr.

Intäkter av tjänsteexport uppgår till 26 329 (18 267) tkr 
och utgörs av studieavgifter från tredjelandsstudenter 5 542 
(4 149) tkr, uppdragsutbildning 12 359 (7 792) tkr, uppdrags-
forskning 3 811 (5 655) tkr samt övrigt 4 617 (671) tkr.

Bland större statliga bidragsgivare återfinns Kammarkollegiet 
(34 297 tkr) Vetenskapsrådet (23 229 tkr) FORMAS (14 533 
tkr) Forte (13 762 tkr) samt Svenska universitet och högsko-
lor (8 965 tkr)

Bland större icke statliga bidragsgivare återfinns KK-stiftel-
sen (21 332 tkr) Övriga stiftelser (10 950 tkr) Region Skåne 
(7 868 tkr) Malmö Stad (7 419 tkr) samt EU:s ramprogram 
(7 370 tkr) 

Not 4 Kostnader för personal
Årets kostnad för löner och ersättningar (exkl avgifter) upp-
går till 690 770 (648 074) tkr, varav 21 567 (19 707) tkr avser 
arvoden och ersättningar till ej anställd personal.

Not 6 Lokalkostnader
Lokalkostnaderna uppgår för 2018 till 222 692 (222 113) tkr 
varav 186 162 (179 748) tkr avser hyror och 36 530 (42 365) 
tkr avser övriga kostnader för lokaler.

Not 8 Transfereringar
Posten Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag består 
av EU-medel 
Redovisningsprincipen för klassificering av erhållna bidrag 
under transfereringsavsnittet har ändrats under året,
och erhållna bidragsmedel bruttoredovisas nu.

Not 1 Intäkter av anslag

2018 2017

Grundutbildning 935 565 894 005
Ingående överföringsbelopp  

Årets tilldelning  

Tandvårdscentral (ram) 75 872 73 811

Summa 1 011 437 967 816

Forskning och forsk.utbildning
Basresurs (ram) 235 317 139 059

Summa 1 246 754 1 106 875

Anslagsintäkten för Basresurs har minskats med 1 500 tkr på 
grund av överföring till Mau holding AB.

Not 3 Intäkter av bidrag

2018 2017

Statliga bidragsgivare 110 162 99 848

Icke statliga bidragsgivare 58 517 63 795

Summa 168 679 163 643

Not 5 Finansiella intäkter och kostnader

2018 2017

Finansiella intäkter
Ränta på konto hos 
Riksgäldskontoret 1 343 1 212

Övriga finansiella intäkter 32 22

Summa 1 375 1 234

Finansiella kostnader
Ränta på lån i Riksgäldskontoret -2 681 -2 401

Övriga finansiella kostnader -368 -337

Summa -3 049 -2 738

Not 7 Övriga driftskostnader

2018 2017

Licenskostnader -12 564 -10 373
Databaser och övrig media -14 075 -12 284

Datorer och utrustning -6 474 -7 930

Konsulttjänster -66 720 -56 627

Köpta praktikplatser -26 226 -22 731

Telekommunikation etc -6 239 -6 299

Resekostnader -24 116 -20 108

Marknadsföring och information -10 915 -11 068

Övrig drift -45 744 -41 402

Summa -213 073 -188 822

Not 9 Årets kapitalförändring

2018 2017

Årets kapitalförändring
Anslagsfinansierad verksamhet 61 139 -13 609

Avgiftsfinansierad verksamhet -943 3 574

Bidragsfinansierad verksamhet 9 950 10 466

Summa kapitalförändring 70 146 431

Not 10 Anläggningstillgångar

2018 2017

Immateriella  
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

Ingående anskaffningsvärde 21 852 20 557

Årets anskaffning 497 793

Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde -200 -

Ingående ackumulerade avskrivningar -17 880 -16 491

Årets avskrivningar -1 608 -1 389

Årets avyttring avskrivningar - -

Pågående immateriella anl.tillgångar 
ack anskaffningsvärde -

Pågående immateriella anl.tillgångar 
årets anskaffning - -

Utgående bokfört värde 2 661 3 470

Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärde -

Årets anskaffning - 503

Under året aktiverat - -

Under året kostnadsfört -

Utgående bokfört värde - 503

Posten Årets anskaffning har flyttats 
till Ingående anskaffningsvärde under 
Immateriella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter annans 
fastighet
Ingående anskaffningsvärde 307 496 267 292

Årets anskaffning 33 278 97 344

Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde -23 667 -

Ingående ackumulerade avskrivningar -121 007 -99 045

Årets avskrivningar -23 873 -21 962

Årets avyttring avskrivningar 5 124 -

Under året aktiverat - -53 180

Under året kostnadsfört - -3 960

Utgående bokfört värde 177 351 186 489

2017 2016

Maskiner och inventarier
Ingående anskaffningsvärde 325 994 311 197

Årets anskaffning 28 181 33 654

Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde -50 -20 447

Ingående ackumulerade avskrivningar -242 116 -246 907

Årets avskrivningar -20 153 -15 422

Årets avyttring avskrivningar 50 20 213

Årets aktivering 2 477 1 590

Avyttrat/utrangerat, ack avskrivningar - -

Utgående bokfört värde 94 383 83 878

2018 2017

Pågående nyanläggningar
Ingående anskaffningsvärde 2 477 4 648

Årets anskaffning 6 322 2 477

Under året aktiverat -2 477 -4 526

Under året kostnadsfört - -122

Utgående bokfört värde 6 322 2 477

Summa materiella  
anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde 635 969 583 138

Årets anskaffning 67 781 133 475

Avyttrat/utrangerat, anskaffningsvärde -23 719 -20 447

Under året aktiverat - -56 116

Ingående ackumulerade avskrivningar -363 123 -345 952

Årets avskrivningar -44 026 -37 385

Årets avyttring avskrivningar 5 174 20 213

Under året kostnadsfört - -4 082

Utgående bokfört värde 278 055 272 844

Årets anskaffning avseende Förbättringsutgifter på annans 
fastighet uppgår till 90 103 tkr (30 883 tkr) och större poster 
fördelar sig på följande fastigheter och åtgärder:

Orkanen 
Led-belysning bibliotek och Aula, 8 805 tkr
Ventilationsbyte, 8 210 tkr

Nereus
Brandväggsinstallation, 2 553 tkr

Gäddan 8
Tillgänglighetsanpassning, 2 497 tkr

Nereus, Klerken, Allmänna sjukhuset 9
Dörrbladsläsare, 2 219 tkr
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Not 14 Myndighetskapital

Statskapital

Balanserad 
kapitalförändring, 

anslagsfinansierad 
verksamhet

Balanserad 
kapitalförändring, 
avgiftsfinansierad 

verksamhet

Balanserad 
kapitalförändring, 

bidragsfinansierad 
verksamhet

Kapitalförändring 
enligt resultat-

räkningen  Summa 

Utgående balans 
2017-12-31 751 118 326 54 159 26 580 199 816
Ingående balans 
2018-01-01 751 118 326 54 159 26 580 199 816 

Föregående års 
kapitalförändring - -13 609 3 574 10 466 431 431

Årets kapitalförändring - 61 139 -943 9 950 70 146 70 146

Kapitaltillskott 
holdingbolag 1 500 1 500

Summa årets förändring 1 500 61 139 -943 9 950 70 146 71 646

Utgående balans 
2018-12-31 2 251 179 465 53 216 36 530 271 462

Not 12 Periodavgränsningsposter

2018 2017

Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyreskostnader 32 155 31 872

Övriga förutbetalda kostnader 8 399 2 957

Upplupna bidragsintäkter 25 089 21 502

Övriga upplupna intäkter 6 840 6 541

Summa 72 483 62 872

Upplupna statliga bidragsintäkter uppgår till 19 936 tkr, och 
icke statliga till 5 153 tkr

Not 15 Avsättningar

2018 2017

Pensionsavsättningar
  Ingående avsättning 1 896 1 526

  Årets förändring -937 371

Övriga avsättningar

  Ingående avsättning 1 101 830

  Årets förändring -567 271

Utgående avsättning 1 493 2 998

Not 11 Andelar i hel- och delägda företag

Holdingbolag

Företag
Ägarandel  

(procent)
Anskaffnings-

värde
Nominellt 

värde
Bokfört 
värde

Årets resultat-
andel

Kapital-
tillskott Utdelningar

Utgående 
värde

Malmö universitet 
Holding AB 100 1 500 1 500 1 500 0 1 500 0 1 500

Summa andelar i hel- och delägda företag 1 500

Not 13 Avräkning med Statsverket

2018 2017

Uppbörd
Ingående balans

Redovisat mot inkomsttitel -290

Medel från räntekonto som tillförts 
inkomsttitel 290

Summa - -

Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans - -

Redovisat mot anslag 1 248 254 1 106 875

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -1 246 754 -1 106 875

Överfört till holdingbolag -1 500 -

Återbetalning av anslagsmedel - -

Fordringar/skulder - -

Not 16 Skuld till Riksgäldskontoret (långfristig)

2018 2017

Beviljad låneram enl. 
regleringsbrev 300 000 350 000
Ingående balans 272 104 227 308

Årets amorteringar -14 229 -

Under året nyupptagna lån 21 905 44 796

Utgående balans 279 780 272 104

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar. 
Låneramen har under årets höjts med 15 000 tkr till 300 000 tkr.



Malmö universitet | Årsredovisning 2018Malmö universitet | Årsredovisning 201878 79

Not 17 Övriga kortfristiga skulder
Posten Övriga kortfristiga skulder består huvudsakligen av 
skuld för personalens källskatt med 17 880 (16 036) tkr.

Not 18 Periodavgränsningsposter

2018 2017

Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner inkl. 
soc. avg 57 511 54 685

Upplupna löner inkl. soc. avg 4 253 4 069

Övriga upplupna kostnader 55 685 45 942

Övriga förutbetalda intäkter 86 568 74 173

Summa 204 017 178 869

Övriga upplupna kostnader består huvudsakligen av avsätt-
ningar av lokala medel med 41 366 tkr, kostnader för verk-
samhetsförlagd utbildning med 6 735 tkr samt upplupen 
hyreskostnad med 2 286 tkr.

Övriga förutbetalda intäkter består till större del av förskotts-
betalningar för uppdragsutbildningar och övriga uppdrag (80 
204 tkr) samt oförbrukade studieavgifter (4 037 tkr).

Not 19 Oförbrukade bidrag 

2018 2017

Oförbrukade bidrag, statliga 98 666 73 700
Oförbrukade bidrag, icke statliga 67 446 54 089

Summa 166 112 127 789

De största enskilda posterna under oförbrukade bidrag från 
statliga givare utgörs av Formas (24 603 tkr) Vetenskapsrå-
det (24 130 tkr), 

Kammarkollegiet (16 489 tkr) Forte (12 969 tkr) Svenska uni-
versitet och högskolor (5 639 tkr) samt Vinnova (4 587 tkr)

De största enskilda posterna under oförbrukade bidrag från 
icke statliga givare utgörs av Övriga stiftelser (15 435 tk) 
KK-stiftelsen 

(14 312 tkr), Region Skåne (10 255 tkr), EU:s ramprogram 
(6 263 tkr) Malmö Stad (3 865 tkr) samt övriga utländska 
finansiärer (4 556 tkr).

Förväntad förbrukningstakt för oförbrukade bidragsmedel 
från annan statlig myndighet fördelar sig enligt följande;

2018 2017

Inom 3 månader 30 851 24 332
Inom 3–12 månader 47 880 59 600

Inom 1–3 år --

Mer än 3 år --

Summa 78 731 84 332

Noten har tagits fram i enlighet med HfR redovisningsråds 
rekommendation.

Metoden innebär en schablonberäkning av den genomsnittli-
ga omsättningshastigheten/förbrukningstakten.

Förbrukningstakten för bidragsverksamhet med statlig finan-
siering bedöms sammantaget vara linjär.

Namn

Ledamot/
suppleant 
perioden Ersättning (kr)

Andra
förmåner Andra råds- och styrelseuppdrag

Avtalade 
framtida 
åtagande

Metta Fjelkner 1801-1812 66 000 Inga -

Sindra Petersson Årsköld 1801-1812 28 000 Styrelseledamot i Probation Labs AB, 
Medlem i beredningsgrupp för Stiftelsen för 
Strategisk forskning, Styrelseledamot i LINXS, 
Styrelseledamot i LP3, Delegat i The Baltic 
Science Network Neutron and Photon Expert 
Group

-

Eva Ahlgren 1801-1812 28 000 Inga -

Bengt-Ove Boström 1801-1812 28 000 Vice ordförande i Jonseredsstiftelsen,  
Ordförande i Artistens vänner

-

Annika Nilsson 1801-1812 28 000 Styrelseledamot i AFA Trygghetsförsäkrings 
AB, AIP Media Produktion AB, Fora AB, 
Styrelseledamot och ordförande i Bantorgets 
Förvaltning AB, Bommersvik AB och Facket 
Medlemsförmåner i Sverige AB

-

Hamdija Jusufagic 1801-1812 28 000 Styrelseordförande Koncern System Verification 
2 Holding AB, System Verification Sweden AB, 
System Verification Sweden Holding AB, System 
Verification Malmö AB, Styrelseledamot Empear 
AB, Styrelseordförande Reeinvent AB 

-

Jens Schollin 1801-1812 28 000 Ordförande Barncancerfonden, Medlem i KK-
stiftelsens expertgrupp, Medlem Socialstyrelsens 
utredning angående kompetensförsörjning i 
Svensk Sjukvård, Ordförande i Högskoleverkets 
idégrupp om utvärdering av forskarutbildning i 
medicin

-

Per Tryding 1801-1812 28 000 Ledamot MiL Foundation (Malmö), Ledamot 
Lund Research Institute AB (Lund), Ledamot FC 
Rosengård (Malmö), Styrelseordförande AF 
Borgen AB 

-

Kerstin Tham (avser lön) 1801-1812 1 322 103 Ordförande i stiftelsen Mecena -

Ledamöter utsedda 
av lärarna:

Mats Greiff 1801-1812 Ledamot av bedömningskommittén för svensk 
hästforskning, Ledamot av Historisk Tidskrifts 
redaktionsråd

-

Carina Listerborn 1801-1812 Forsknings- och forskarutbildningsnämnden för 
Fakulteten för kultur och samhälle, Representant 
i styrgrupp för MIM, Representant i US 
forskningsstrategiska grupp, Representant i 
styrgrupp för IMH, Vice-chair on the board of IUR 
– Institute of Urban Research

-

Magnus Nilsson 1801-1803 Inga -

Helena Holmström Olsson 1804-1812 Suppleant i styrelsen för forskningscentret 
Software Center

-

Ledamöter utsedda 
av studenterna:

Yuliyan Konstantinov 1807-1812 14 000 Styrelseledamot Studentkåren Malmö -

Jenna Pystynen 1807-1812 14 000 Styrelseledamot Studentkåren Malmö -

Angelica Wågby 1807-1812 14 000 Styrelseledamot Doktorandkåren Malmö -

Pontus Källström 1801-1806 14 000 Styrelseledamot Studentkåren Malmö -

Camilla Safrankova 1801-1802 4 667 Styrelseledamot Doktorandkåren Malmö -

Susanne Smithberger 1803-1806 9 334 Styrelseledamot Doktorandkåren Malmö -

Rebecka Welander 1801-1806 14 000 Styrelseledamot Studentkåren Malmö -

Ersättningar och andra förmåner
Ersättningar för styrelsearvoden enligt nedan avser hela 2018, varav delar av beloppen har betalats ut under 2018, och resterande 
har bokförts som upplupen kostnad och betalas ut i januari 2019.
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Not 1) I tabellen ingår inte § 4 avgifter som redovisas i not 2

Not 2) Redovisning enl 25 a § avgiftsförordningen

Not 3) Universitetet visar ett överskott inom uppdragsutbildningen 
(23%). Från 2014 är avsikten att minska överskottet genom 
strategiska satsningar. Överskott inom uppdragsutbildning 
används dels för att utveckla uppdragsutbildningar inom ramen 
för universitetets satsningar om ett livslång lärande dels för att 
balansera kostnader som uppstått då uppdragsutbildningar 
avvecklats, ex Fastighetsmäklarutbildningen.

Tabell 6.4 Avgiftsbelagd verksamhet 2018

Verksamhet (tkr)

Över-/
underskott 

t.o.m. 2016

Över-/
underskott 

2017
Intäkter 

2018
Kostnader 

2018

Över-/
underskott 

2018

Ack. över-/
underskott 
utgående 

2018

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå       

Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0

Yrkeshögskolan, KY mm 0 0 0 0 0 0

Uppdragsutbildning 25 726 435 91 061 -89 348 1 713 27 875

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering 25 726 435 91 061 -89 348 1 713 27 875

Forskning och utbildning på forskarnivå       

Uppdragsforskning 2 212 -627 30 911 -31 873 -962 623

Summering 2 212 -627 30 911 -31 873 -962 623

Verksamhet där krav på full 
kostnadstäckning inte gäller

Högskoleprovet 0 0 0 0 0 0

Upplåtande av bostadslägenhet  
– utbytesprogram och gästforskare -3 152 -2 786 1 828 -4 466 -2 638 -8 576

Tandvård 2 678 -2 131 46 992 -48 518 -1 526 -979

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 0 0 8 211 -8 211 0 0

Övrigt 0 0 0 0 0 0

Summering -474 -4 917 57 031 -61 195 -4 164 -9 555

6.6 Avgiftsbelagd verksamhet och kapitalförändring per område

Not 4) Varav tjänsteexport
Uppdragsutbildning 12 359
Uppdragsforskning 3 811
Tandvård 3
Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 5 542
Övrigt 1 523

2018 2017

A. Ackumulerat överskott i 
avgiftsförordningens verksamhet 28 498 27 746

B. Årets totala omsättning i 
avgiftsfinansierad verksamhet 121 972 103 960

A i procent av B 23% 27%

Tabell 6.5 Kapitalförändring per område (tkr)

Indelning av verksamheten (not 1)
Balanserad 

kapitalförändring (A)
Årets kapital-

förändring (B1)
Tillskott 

statskapital (B2)
Summa

(A + B1 + B2)

Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå (inklusive tandvård)   
Statskapital 703   703

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 200 138 19 096  219 233

Uppdragsutbildning 26 162 1 713  27 874

Summa utbildning 227 003 20 808  247 811

Forskning och utbildning på forskarnivå   
Statskapital 48  1 500 1 548

Forskarutbildning och forskning -28 820 50 300  21 480

Uppdragsforskning 1 585 -962  623

Summa forskning -27 187 49 338 1 500 23 651

Not 1) Eftersom Malmö universitet har bildat ett holdingbolag har universitetet fått ett tillskott på statskapital med 1,5 mnkr. Detta tillskott 
särredovisas i tabellen med en egen rad och kolumn (B2) för att förtydliga kapitalförändringen.
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7. Redovisning av takbelopp

Utfall avseende perioden 2017-01-01 – 2017-12-31
Enligt bilaga 1 till regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende universitet och högskolor: Avräkning av helårsstudenter och helårs- 
prestationer m.m. Summan Utfall total ersättning ska avse den totala ersättningen som lärosätet genomför produktion för, dvs. 
oberoende av om den ryms inom tilldelade medel eller inte.

Antal helårsstudenter inom vissa konstnärliga områden.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 159 inom design. Högst får 50 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom design har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ___________ inom konst. Högst får ___________ avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom konst har avräknats mot utbildningsområdet ________________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ___________ inom musik. Högst får ___________ avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom musik har avräknats mot utbildningsområdet ________________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ___________ inom opera. Högst får ___________ avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom opera har avräknats mot utbildningsområdet ________________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ___________ inom teater. Högst får ___________ avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom teater har avräknats mot utbildningsområdet ________________.

Totalt antal utbildade helårsstudenter 64 inom media. Högst får 26 avräknas inom det aktuella utbildningsområdet. 
Övriga helårsstudenter inom media har avräknats mot utbildningsområdet teknik.

Totalt antal utbildade helårsstudenter ___________ inom dans. Högst får ___________ avräknas inom det aktuella utbildningsområdet.
Övriga helårsstudenter inom dans har avräknats mot utbildningsområdet ________________.

Tabell 1 Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)

Utb.omr.
Utfall 

HST
Utfall 

HPR
HST 

Ersättn. (tkr)
HPR 

Ersättn. (tkr)
Utfall total 
ersättning

Humaniora 972 717 30 992 14 904 45 896

Teologi     0

Juridik 156 132 4 959 2 740 7 699

Samhällsvetenskap 3 535 2 904 112 699 60 345 173 044

Naturvetenskap 547 454 29 729 20 800 50 530

Teknik 1 982 1 617 107 745 74 144 181 889

Farmaci     0

Vård 1 130 996 65 340 49 866 115 206

Odontologi 312 291 14 933 16 186 31 120

Medicin 541 463 34 965 36 368 71 332

Undervisning 1 568 1 463 60 801 59 445 120 246

Verksamhetsförlagd utb. 396 384 21 789 20 490 42 278

Övrigt 235 211 10 277 7 499 17 776

Design 50 50 7 703 4 693 12 396

Konst     0

Musik     0

Opera     0

Teater     0

Media 26 26 8 127 6 510 14 637

Dans     0

Idrott 72 57 8 052 2 959 11 011

Summa 11 522 9 766 518 112 376 949 895 061

Takbelopp (tkr) 935 565

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 0

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 40 504

Tabell 2 Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr) 

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget) 

 Årets takbelopp 935 565

 + Ev. ingående anslagssparande  

 Summa (A) 935 565

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

 Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 046

 Utfall total ersättning enligt tabell 1 895 061

 + Ev. ingående överproduktion 83 273

 Summa (B) 979 379

 Summa (A-B) 1 -43 814

1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan.
Negativ summa förs till tabell över överproduktion nedan.

Tabell. Anslagssparande 

 Totalt utgående anslagssparande (A-B)  

 – Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2  

 Utgående anslagssparande 0

Tabell. Överproduktion   

 Total utgående överproduktion 43 814

 – Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2

 Utgående överproduktion 43 814

2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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8. Styrelsens beslut

Den 14 februari 2019 fattade styrelsen för Malmö universitet beslut om årsredovisning för verksamhetsåret 2018. Vi intygar att 
årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning. Vi bedömer att den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten har varit betryggande under den period som 
årsredovisningen avser.

Metta Fjelkner
Ordförande

Kerstin Tham
Rektor

Eva Ahlgren

Hamdija Jusufagic

Jens Schollin

Mats Greiff

Carina Listerborn

Yuliyan Konstantinov

Sindra Petersson Årsköld
Vice ordförande

Bengt-Ove Boström

Annika Nilsson

Per Tryding

Helena Holmström Olsson

Jenna Pystynen

Angelica Wågby






