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Lunchkonsert i Nathan Milsteinsalen. 

Astrid le Clercq, Kajsa Nilsson och Hjalmar 
Ljungberg, studenter i klassisk musik. 



Rektors förord

Året har också präglats av de kvalitets granskningar 
som utförs av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).  
I början av året gjordes ett platsbesök för 
granskning av KMH:s ämneslärarutbildning 
och i december lämnade vi in vår självvärdering 
gällande KMH:s kvalitetssäkringsarbete. UKÄ:s 
granskningar av lärosätena är kvalitetsdrivande 
i sig, då vi får möjlighet att blicka inåt och 
utvärdera vår egen verksamhet. Det har varit 
nyttigt, värdefullt och utvecklande för oss att se 
över våra rutiner samt mål- och styrdokument. 

Med stor glädje ser vi att det är många som vill 
samverka med KMH och vi ser ett fortsatt stort 
intresse för vår verksamhet och våra lokaler. 
KMH har stått värd för en mängd konferenser och 
evenemang under året och det är en verksamhet  
som vi värdesätter högt i och med att vi får en  
fantastisk möjlighet att samverka med det 
omgivande samhället. Jag vill särskilt nämna den  
FN-konsert som anordnades inom projektet 
Libravoice som syftar till att skapa möjligheter för  
integration genom musik. Det finns också en mängd  
olika samverkansprojekt som sker utanför vårt 
campus då våra studenter, lärare och forskare 
samarbetar med orkestrar, skolor, företag, 
organisationer och andra aktörer i samhället. 
Detta sker på olika nivåer – lokalt, regionalt, 
nationellt och internationellt. 

Just för att musiken är så stark i sig själv har den 
också betydelse på övergripande samhällsnivå. 
Jag ser ingen motsättning i musikens egenvärde 
och nytta, utan det är något vi kan konstatera 
och använda för att stärka samhället. Det är 
min övertygelse att forskningen och tidsandan 
kommer att stärka musiken, konsten, och 
kulturen i våra prioriteringar inför framtiden. 
För vad kan vara mer riktigt och viktigt när vi 
på allvar ska ta oss an klimatförändringarna? Vi 
behöver musiken för att tänka nytt, tänka stort 
och tänka tillsammans. 

Helena Wessman 
Rektor

2019 har varit ett händelserikt år för KMH och 
inte minst för mig som tillträtt som ny rektor 
vid detta framstående lärosäte. Vid en ceremoni 
i Kungasalen i juni avtackades Cecilia Rydinger 
för sitt hängivna engagemang och sitt gedigna 
arbete som rektor och jag fick äran att installeras 
som ny på denna post. Jag är mycket stolt över 
mitt uppdrag och gläds över att få lära känna 
verksamheten, studenterna och alla medarbetare. 

Utbildningsutbudet vid KMH är komplext och 
omfattande. Vi har 26 utbildningsprogram igång 
och det är med stor glädje vi i år kunnat anta de 
första studenterna till våra nyligen reviderade 
kandidatprogram. Under läsåret 2019/2020 
kommer vi vid KMH att genomföra nästan 600 
kurser. Det totala antalet studenter vid KMH är  
cirka 1300 och de många kurserna betyder att vi kan  
erbjuda dem stor flexibilitet under utbildningen. Ett  
viktigt inslag i utbildningen är att möta en publik.  
KMH:s konsertutbud är därför stort. Förra året  
genomfördes 400 konserter, inklusive konserterna 
inom de festivaler som studenterna själva driver.

I min roll som rektor har jag täta kontakter med 
hela utbildningskedjan. Det tar tid att bli musiker 
och musiklärare, och KMH vill finnas med som 
partner och inspiratör hela vägen. För förskolan, 
grundskolan och gymnasiet, kulturskolan, 
kyrkorna och studieförbunden, folkhögskolorna 
och andra förutbildningar. 

Under året har vi också tackat av Staffan Scheja 
som prorektor. Staffan har gjort stora insatser 
för KMH och det är oerhört värdefullt att han 
fortsätter som rektorsråd för externa relationer. 
Prorektorsrollen har professor Johannes Landgren 
tagit över och jag gläds mycket åt vårt samarbete. 

Tillsammans med 35 andra universitet har 
KMH under året skrivit under ett gemensamt 
klimatramverk. Vi förbinder oss genom detta att 
ta fram en konkret klimatstrategi för KMH för att 
kunna ligga i linje med 1,5 gradersmålet år 2030. 
Vi kommer också i vår verksamhetsplanering 
sätta upp långsiktiga mål för klimatarbetet samt 
arbeta konkret med implementering av övriga 
hållbarhetsmål i Agenda 2030. 

Rektors förord
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övriga. Vi lanserade även ett samarbete med 
Music Handshake – en nystartad artist- och 
evenemangsförmedlingstjänst som skapats 
av en KMH-alumn. Ett genomgående tema 
under hösten har varit kommunikation, då 
vi har diskuterat kommunikationsmedel och 
mötesstruktur på olika nivåer inom KMH. Vi 
har dessutom lyft behovet av att synliggöra de 
maktstrukturer som finns på KMH och samla 
organisationen så att alla drar åt samma håll. 

Något som jag aldrig trodde skulle få så mycket 
respons var när växterna i foajén uppenbarade 
sig. Alla jag mötte då var överlyckliga och 
fascinerade över att det “äntligen hände något”. 
Uttrycket förvånade mig först – det händer ju saker 
på KMH hela tiden. Sen förstod jag. Växterna 
blev en synlig förändring och när studenterna fick 
en konkret bild och resultat av arbetet vi gör, blev 
det tydligt att saker och ting sker. Utmaningen 
ligger i hur vi synliggör allt och skapar en 
transparent högskola där alla får blomma! 

Kajsa Nilsson 
Ordförande KMS

Det är en stor ära att för första gången få skriva 
en egen text till KMH:s årsredovisning. Det går 
helt i linje med det som vi har arbetat med under 
2019 – att etablera god kommunikation inom 
högskolan och arbeta med studenterna i fokus. 

Kungl. Musikhögskolans Studentkår (KMS) är 
en ideell organisation som består av studenter 
som verkar för studenter. Vi arbetar aktivt för 
att göra studentrösten hörd på KMH och skapa 
en god direktlänk mellan ledning och student. I 
studentkårens styrelse sitter elva ledamöter som 
representerar alla akademier, vilket ger oss god 
insyn i hela organisationen. Studentkåren har 
dessutom en anställd kassör och två anställda i 
vår alldeles egna lilla bokhandel Not&Bok.

Det gångna året har kantats av en rad stora 
förändringar. Inte nog med att vi har fått gröna 
växter i foajén och nya kandidatprogram. Vi 
har dessutom fått välkomna en ny rektor. Dessa 
förändringar, om än vitt skilda i sin omfattning, 
motsvarar ändå hela spektrat av saker och 
sammanhang som studentkåren varit delaktiga 
i under året. Detta tack vare vårt fina samarbete 
och engagemang hos studenterna.

KMS har under året arrangerat diverse 
studiesociala aktiviteter såsom kårkör, 
StudentCore och kårfika för att skapa ett gott 
studiesocialt klimat. Under våren invigdes vår 
myshörna i Erling Persson-atriet, något som 
studenterna gett mycket god respons på. Det 
som tog mest tid och energi var arbetet med 
de nya kandidatprogrammen, som fortlöpte 
i en rasande takt. KMS såg också till att det 
fanns studentrepresentation i de jurygrupper 
som skapats i samband med antagningsproven. 
Dessutom fick vi vara med och rama in 
årshögtiden i juni där föregående rektor 
avtackades och vår nuvarande välkomnades.

Hösten 2019 genomförde vi, för första gången på 
länge, en mottagning som bland annat innehöll 
en stor poängjakt som utspelade sig i centrala 
Stockholm. Denna blev mycket uppskattad 
av både nya studenter, redan studerande och 
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musikpedagogik, musik och hälsa, musik och 
teknik samt musik och entreprenörskap. 

KMH formar sin verksamhet utifrån den 
strategiska plan som högskolestyrelsen 
fastställer vart tredje år. Denna plan innehåller  
en övergripande vision och formulerade mål för 
de strategiska områden som prioriterats för att 
vårt uppdrag ska nås. Innehållet i planen styr 
sedan all verksamhetsplanering och genomsyrar 
de strategiska beslut som fattas för utbildning och 
forskning. Nuvarande plan gäller för perioden 
2018–2020. Arbetet med att ta fram en ny 
strategisk plan kommer att påbörjas under 
våren 2020.

Varje år fastställer styrelsen en gemensam 
verksamhetsplan för hela KMH. Verksamhetsmålen 
som finns beskrivna i den årliga verksamhetsplanen  
utgår från regeringens övergripande mål, KMH:s 
vision samt de strategiska målen. På initiativ 
från rektor och akademichefer har KMH:s 
verksamhetsplanering utvecklats under året i 
syfte att öka delaktigheten och transparensen i 
processen. Akademierna har för första gången 
skrivit egna verksamhetsplaner, och fem olika  
workshops för framtagning av förslag till 
målformuleringar har genomförts med 
akademichefer, strategiansvariga, Utbildnings- 
och forskningsnämnden samt akademiernas 
konstnärliga och vetenskapliga företrädare.

Vision och strategisk 
planering
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är 
landets enda fristående musikhögskola. KMH:s 
vision är att vara ett framstående internationellt  
centrum för utbildning av musiker och musiklärare 
av högsta kvalitet. Studenter på högsta inter-
nationella nivå utbildas i folkmusik, jazz/pop/ 
rockmusik, klassisk musik, dirigering, komposition, 
musik- och medieproduktion, elektroakustisk 
komposition, pianostämning, musikterapi samt 
inom olika lärarutbildningar med inriktning mot 
musik. Den stora bredden på utbildningarna bildar 
en gedigen kunskapsbas och främjar givande 
samarbeten över genregränserna. Utbildningar ska  
ha såväl bredd som spets och ambitionen är att  
KMH ska leda all utveckling av utbildning i musik. 

Vid KMH bedrivs forskning i musik på såväl 
konstnärlig som vetenskaplig grund samt, i 
samarbete med andra lärosäten, utbildning på 
forskarnivå. Musik är ett stort forskningsområde, 
som har bäring på en rad andra ämnen som 
exempelvis hälsa, pedagogik, teknik och ekonomi. 
KMH:s ambition är att utveckla excellenta 
forskningsmiljöer i särskilt prioriterade områden. 
Starka allianser och varaktiga samarbeten med 
andra organisationer och framstående lärosäten 
ska byggas. KMH:s utvecklingsområden för 
forskning är musik som konstnärlig gestaltning, 
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Organisation
KMH:s nya organisation trädde i kraft 2018-07-01  
efter högskolestyrelsens beslut om att omorganisera  
KMH:s tidigare sex institutioner till tre akademier.  
År 2019 är det första helåret med den nya 
organisationen och stort fokus har legat på att 
implementera den. Detta har skett genom att 
förtydliga roller, grupper och funktioner. Det har 
bland annat inneburit en översyn av mötesfora 
och utveckling av kommunikation och dialog 
mellan olika delar av organisationen. 

Årsredovisningens 
utformning
I årsredovisningen lämnas en redogörelse för  
verksamheten vid KMH under 2019. Redovisningen 
har utformats utifrån de uppdrag och mål 
för verksamheten som främst återfinns i 
regleringsbrev för 2019. Resultatredovisningen är  
indelad i ett utbildningsavsnitt, ett forsknings-
avsnitt, ett samverkansavsnitt och ett gemensamt 
avsnitt. I det gemensamma avsnittet återfinns 
statistik inom personalområdet samt områden  
som har varit väsentliga för KMH att arbeta med  
under 2019. Därefter följer den finansiella 

• Nämnder
 Disciplinnämnd
 Lärarförslagsnämnd
 Personalansvarsnämnd
 Utbildnings- och forskningsnämnd

•  Högskolestyrelse

•  Rektor
 Prorektor

•  Akademin för folkmusik,  
 jazz och musik- och   
 medieproduktion
 Institutionen för folkmusik
 Institutionen för jazz
 Institutionen för musik- och  
 medieproduktion

•  Akademin för musik,  
 pedagogik och  
 samhälle
 Institutionen för musik,  
 pedagogik och samhälle

•  Akademin för klassisk  
 musik, komposition,   
 dirigering och  
 musikteori
 Institutionen för klassisk musik 
 Institutionen för komposition,  
 dirigering och musikteori

•  Högskoledirektör

 •  Högskoleförvaltning

 •  Högskolebibliotek

Figur 1. KMH:s organisation

redovisningen som består av en sammanfattande  
text av årets ekonomiska utfall, redovisnings-
principer, resultat- och balansräkning, 
anslagsredovisning samt noter. För att analyser 
och bedömningar av verksamhetens resultat ska 
bli ännu bättre i kommande årsredovisningar 
ska KMH:s verksamhetsplanering utvecklas. 
En ny strategisk plan ska utarbetas under 
2020 med utgångspunkt i en omvärldsanalys, 
nulägesanalys och målanalys. De strategiska 
områden som lyfts fram i den nya strategin ska 
vara tydligt kopplade till övergripande mål och 
uppdrag vilket kommer att bidra till en bättre 
resultatuppföljning.

KMH redovisar prestationer och kostnad per 
prestation enligt kraven på väsentliga uppgifter 
beskrivet i det gemensamma regleringsbrevet för 
universitet och högskolor. Enligt Förordningen 
om årsredovisning och budgetunderlag ska 
myndigheter från och med 2019 redovisa antal 
och styckkostnad för handläggning av ärendeslag 
som omfattar ett stort antal ärenden. KMH har 
inga ärendeslag med ett stort antal ärenden och 
inte heller ärendeslag vars antal och styckkostnad 
för handläggning är väsentliga för regeringens 
bedömning av myndighetens resultat och 
genomförande av verksamheten.



 

Resultat-
redovisning 
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till att de har sökt sig till KMH, tätt följt av att  
Stockholm som studieort lockar. Antalet studenter 
som vill studera utomlands har ökat något jämfört  
med 2018 och KMH har påbörjat ett arbete för att 
uppmana fler studenter att se möjligheten med 
att förlägga en del av sin utbildning utomlands.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är fördelningen 
mellan kvinnor och män bland studenterna på 
en acceptabel nivå. På totalen är det 47 procent 
kvinnor och 53 procent män bland studenterna 
vilket är samma fördelning som året innan. Det är 
fler män än kvinnor bland programstudenterna 
och fler kvinnor än män bland de studenter som 
läser fristående kurser. Inom vissa instrument 
och vissa utbildningar finns strukturella fenomen 
som skapar en obalans mellan könen, vilket går 
att analysera över tid. KMH arbetar specifikt med 
studentrekryteringsinsatser inom dessa områden 
för att försöka bryta denna trend. 

KMH:s lärare verkar både som erfarna musiklärare 
och musiker. Detta är en viktig del i KMH:s 
ambition att attrahera morgondagens musiker 
och musiklärare för att inom utbildningen rusta  
studenterna till att ha rätt verktyg inför kommande 
karriärer. Lärarna har på detta sätt möjlighet att 
ta med sig viktig kunskap om arbetsmarknaden 
tillbaka till KMH, vilket gagnar studenterna och 
utbildningarnas innehåll i stort. 

KMH:s ambition är att erbjuda utbildningar med  
såväl bredd som spets. Utbildningar ges inom 
folkmusik, jazz/pop/rockmusik, klassisk musik,  
dirigering, komposition, samt musik- och 
medieproduktion. KMH erbjuder också ämnes-
lärarutbildningar i musik, samt utbildningar inom 
musikpedagogik och musikterapi.

Antalet studerande har ökat något i jämförelse med  
2018 men är inte på samma nivå som 2017. Detta  
överensstämmer med den interna planering i och  
med att takbeloppet överskreds 2017 och antalet 
studenter behövde minskas. Studenter som läser 
program har minskat något under de tre senaste  
åren. Däremot har antalet studenter som studerar 
på fristående kurser ökat. Bedömningen är att  
ökningen av antalet studerande på fristående kurser  
beror på samhällets behov av kompetensutveckling,  
människors önskan om ett livslångt lärande samt 
möjligheten att ta del av musikutbildning.

KMH:s attraktionskraft är fortsatt hög, vilket  
bekräftas av att antalet sökande till utbildningarna 
har ökat jämfört med föregående år. I statistiken 
kan utläsas att antalet helårstudenter (HST) på  
grundnivå har ökat mest. Detta kan vara ett resultat 
av revideringen av kandidatprogrammen, vilket 
styrks av den nybörjarenkät som skickas ut till nya  
studenter i början av läsåret. Majoriteten svarar 
där att attraktiva program är den främsta orsaken 

Tabell 1. Antal studenter i utbildning på grund- och avancerad nivå

2019 2018 2017

Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%)

Konstnärliga utbildningsprogram 633 40/60 640 41/59 679 42/58

Lärarprogram samt 
musikpedagogik 235 41/59 241 43/57 255 46/54

Fristående kurser 436 62/38 399 60/40 426 69/31

KMH totalt 1 304 47/53 1 280 47/53 1 360 51/49

Tabellen visar antal registrerade individer i utbildning på grundnivå och avancerad nivå för respektive år.
I uppgifterna ingår inte inresande utbytesstudenter.      
Studenter som betalar studieavgift ingår i uppgifterna.      
I uppgifter om konstnärliga utbildningsprogram ingår även studenter på pianostämmarutbildning.     
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Till höstterminen 2019 öppnade KMH 14 program  
på grundnivå och 18 program på avancerad nivå  
samt lärarprogram och kompletterande pedagogisk 
utbildning, KPU. Utöver programmen har KMH 
erbjudit 30 fristående kurser samt 3 kurser under 
sommaren. De utbildningar på grundnivå och 
avancerad nivå som KMH anordnat under 2019 
har haft följande omfattning, se tabell 2.

Utbildningsutbud
Hösten 2019 startade de nya kandidatprogrammen  
som arbetats fram i samband med den översyn 
och utveckling av programmen som initierades av  
Utbildnings- och forskningsnämnden. Översyns-
arbetet har bland annat utgått från studenternas 
utvärderingar av de gamla programmen och UKÄ:s  
tidigare utvärderingar. I de nya kandidat-
programmen finns ett antal kurser som samläses 
av alla studenter vilket är en förändring som 
kommit till stånd efter samtal med KMH:s alumner. 

Tabell 2. Omfattning och fördelning av utbildning på olika nivåer

2019 2018 2017

Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%)

Grundnivå, helårsstudenter (HST) 469 43/57 443 41/59 465 43/57

Grundnivå, helårsprestationer (HPR) 437 43/57 429 39/61 427 43/57

Avancerad nivå, helårsstudenter (HST) 171 45/55 165 49/51 185 49/51

Avancerad nivå, helårsprestationer (HPR) 149 45/55 154 53/47 148 49/51

Utresande utbytesstudenter (HST) 10 30/70 10 19/81 8 50/50

Uppgifterna avser den utbildning som finansieras av regleringsbrevets anslag för grundutbildning.
Uppgifterna om helårsprestationer är exkl. decemberprestationer.
Avrundningsdifferens kan förekomma.      
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Det totala antalet sökande till KMH:s utbildnings - 
program har ökat med 3 procent. Till program på  
grundnivå har ökningen varit 5 procent och till 
program på avancerad nivå har ökningen varit  
14 procent. Antalet sökande till lärarprogrammet 
har däremot minskat med 15 procent, vilket följer 
den nationella trenden. Trots denna minskning 
av antal sökande till lärarprogrammet har KMH 
kunnat bibehålla antagningstalet tack vare att 
kunskapsnivån på de studenter som sökt  
utbildningen har varit tillräckligt hög. Ett arbete 
har inletts för att stärka lärarutbildningens 
attraktionskraft, för att locka fler sökande till 
nästkommande år, med förhoppning om att även 
underlaget till inriktningen mot gymnasieskolans 
estetiska program med ämneskombinationen 
musik och annat ämne ska öka.

Antagning och söktryck
KMH:s utbildningar har ett högt söktryck. De 
utbildningar och den lärarkompetens som KMH 
erbjuder upplevs som väl kända bland unga med 
ambitioner att utveckla sin musikaliska förmåga. 
KMH:s studenter har ofta kompletterat sin 
grundskole- och gymnasieutbildning i musik med 
studier vid sidan om det ordinarie skolsystemet. 
De har ofta studerat musik på folkhögskola och 
många har under lång tid dessförinnan haft privat 
musikundervisning. En sådan motsvarighet till  
förutbildning är ovanlig inom andra utbildnings-
program med högt söktryck, såsom exempelvis 
läkarprogrammet, och här skiljer sig således 
KMH från andra lärosäten. Konkurrensen om 
utbildningsplatserna vid KMH kräver därför 
omfattande förberedelser för att bli antagen. 

Tabell 3. Antal sökande och antagna
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Utbildningar på grundnivå

Kvinnor 447 45 10 457 41 9 483 41 8

Män 709 61 9 648 70 11 727 67 9

Totalt 1 156 106 9 1 105 111 10 1 210 108 9

Utbildningar på avancerad nivå

Kvinnor 230 32 14 214 34 16 230 34 15

Män 272 51 19 228 31 14 259 41 16

Totalt 502 83 17 442 65 15 489 75 15

Lärarutbildningar

Kvinnor 151 17 11 174 26 15 186 21 11

Män 191 34 18 230 29 13 203 30 15

Totalt 342 51 15 404 55 14 389 51 13

KMH totalt

Kvinnor 828 94 11 845 101 12 899 96 11

Män 1 172 146 12 1 106 130 12 1 189 138 12

Totalt 2 000 240 12 1 951 231 12 2 088 234 11

Uppgifterna om antal sökande (anmälda) och utskickade antagningsbesked avser utbildningsprogram. Sammanställningen visar utfall 
efter urval 2.
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musikområdena: instrumentalundervisning, sång, 
musikensembler, musikteori, musikproduktion 
och rytmik. KMH har under året haft samråd 
kring musiklärarutbildningarna med estetiska 
gymnasieutbildningar, folkhögskolor och 
eftergymnasiala spetsutbildningar inom 
musikområdet samt med Kulturskolerådet. 

KMH har i samarbete med utbildningens avnämare  
identifierat dels att det finns många skolor som  
fortfarande saknar behöriga musiklärare, dels  
vilka ämneskombinationer som anses ge god  
anställningsbarhet. För att informera och vägleda  
studenterna i val av inriktning inom de nya  
ämneslärarutbildningarna har KMH sammanställt  
information om möjliga ämneskombinationer, 
vilka har publicerats tillsammans med övrig  
utbildningsinformation. KMH har vid individuella 
studievägledningssamtal samt vid öppet hus etc. 
informerat om hur skolämnet musik med fördel 
kan kombineras med andra skolämnen.

För att fler redan verksamma musiklärare ska  
erhålla behörighetsgivande examen och kunna få  
lärarlegitimation, har KMH under år 2019 fortsatt 
att erbjuda studenter, med oavslutade studier 
på äldre lärarutbildningar, studievägledning och 
möjlighet att avsluta sina studier.

Lärarutbildning
KMH erbjuder ämneslärarutbildning i musik samt  
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).  
Ämneslärarutbildningen planeras och genomförs  
inom lärosätet samt i samverkan med Stockholms 
universitet gällande de ämnen som inte finns inom  
KMH:s expertområde. Detta för att studenternas 
möjliga ämneskombinationer ska skapa kompetens - 
profiler som motsvarar efterfrågan och därmed  
ger så god anställningsbarhet som möjligt. KMH 
samarbetar även med regionens övriga lärosäten 
med examenstillstånd för lärarexamen samt med  
skolhuvudmännen och Storsthlm. Detta sker 
i form av olika arbetsgrupper och med den 
årliga regionala samverkanskonferensen för 
samråd om lärar utbildningarnas dimensionering 
och samordning av de olika lärarutbildningarnas 
verksamhets förlagda delar (VFU). Förutom 
samverkan regionalt är KMH representerat 
tillsammans med övriga lärosäten i landet som 
har tillstånd att utfärda lärarexamen genom 
lärarutbildnings konventet.

För att kunna utbilda kvalificerade ämneslärare  
med särskild musikalisk spets och profil samverkar  
KMH även nationellt. Specialistkompetens behövs 
t.ex. när det gäller undervisning inom de olika 

Folkmusikstudent Maimu Jogeda 
och lärare Leif Ottosson.
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KMH har ett stort engagemang gällande 
musikämnets utveckling i grundskolan och ingår  
i regeringsuppdraget ULF (Utveckling, Lärande, 
Forskning) i den nod av lärosäten som leds av  
Uppsala universitet. Målet är bland annat att skapa  
långsiktigt hållbara strukturer som vilar på tre ben:  
forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. 
Detta ligger i linje med regeringens målsättning 
att den praktiknära forskningen om tjugo år ska  
vara grunden för de professionellas yrkesutövning,  
samt att forskare och lärare i skolväsendet då 
bedriver forskning i samverkan. Studenterna 
på KMH ska på olika sätt och i olika kurser bli 
delaktiga i de praktiknära forskarmiljöer som 
arbetats fram i ULF-projektet. Ett exempel på 
detta är att studenternas självständiga arbeten kan 
genomföras i nära samarbete med en kommunal 
huvudman (Eskilstuna kommun). De studenter 
som vill kan skriva sina självständiga arbeten 
utifrån behov som har utkristalliserat sig i våra 
praktiknära forskningsmiljöer. KMH har forskare 
i de praktiknära forskningsmiljöerna som 
arbetar parallellt med handledning av studenter i 
självständigt arbete, vilket skapar en kanal mellan 
praktik, forskning och lärarutbildning.

Ämneslärarutbildningen har granskats av 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) under 2018–
2019. Under våren 2019 genomfördes platsbesök 
då lärare, ledning och studenter intervjuades. 
Lärosätet har mottagit indikationer från UKÄ om 
att utbildningen håller tillfredsställande kvalitet.

Ämneslärarutbildningen

Under 2019 antogs studenter för andra gången  
till det reviderade utbildningsprogrammet för  
ämneslärare mot gymnasieskolans estetiska 
program med fördjupning musik, ett reviderings-
arbete som påbörjades 2017 för att öka 
attraktionskraften. Intresset för det reviderade 
programmet kan beskrivas som stabilt och  
30 studenter antogs med start hösten 2019 varav 
27 påbörjade sina studier. 

KMH har å andra sidan upplevt ett mindre 
söktryck till ämneslärarutbildningen med 
inriktning mot gymnasieskolans estetiska 
program med ämneskombinationen musik och 
annat ämne. Inför läsårsstarten 2019 var det för 
få sökande som klarade antagningsproven vilket 
innebar att utbildningen inte kunde erbjudas. 
Under hösten 2019 reviderades även detta 
utbildningsprogram med förhoppning om att kunna 
intressera fler sökande. Revideringen är under 
arbete och planeras vara klar och beslutad av 
Utbildnings- och forskningsnämnden i början av 
2020. Antagning kan då genomföras under våren 
2020 och utbildningen kan starta till hösten 2020. 
Ämneslärarutbildningen är en angelägenhet för 
hela lärosätet och arbetet med att nå blivande 
studenter för våra utbildningar är prioriterat. 

Kvalitetsförstärkningsmedlen, i form av höjda 
ersättningsbelopp, har bland annat inneburit en 
större möjlighet att knyta aktuell forskning i form 
av föreläsningar och seminarier i relation till 
genomförande av VFU, vilket bidrar till att den 
vetenskapliga förankringen för våra studenter 
stärks. 

Tabell 4. Ämneslärarprogram

2019 2018 2017

Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%)

Antal programnybörjare 27 26/74 38 42/58 30 43/57

Antal helårsstudenter 132 41/59 128 41/59 124 41/59

Antal examinerade 24 33/67 16 44/56 16 62/38

I den tryckta årsredovisningen för 2018 var siffran för antal helårsstudenter felaktig i motsvarande tabell. 
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7–9 uppgå till närmare 2400 personer. Rapporten 
har inte tagit hänsyn till hur behovet av lärare 
ser ut inom andra utbildningsformer likt den 
kommunala musik- och kulturskolan. Hade 
denna hänsyn tagits skulle antalet öka. Genom 
kontakter med KMH:s alumner och i dialog med 
Kulturskolerådet har KMH kunskap om att en 
vanlig anställningsform för deltidsarbetande 
musiker är att kombinera sitt musikerskap med 
anställning inom både kommunal musikskola och 
gymnasieskolans program. 

Efterfrågan på musiklärare hänger också ihop med  
arbetsmarknadens behov i övrigt. Tillväxtverket 
och Musiksverige har i ett gemensamt projekt  
visat att Sveriges musikbransch har en omsättning  
motsvarande ca tre procent av Sveriges BNP. 
Branschens aktörer räknar med att växa med drygt  
fem procent per år de kommande fem åren, enligt  
egna skattningar (Tillväxtverket, Rapport 0143  
Rev A). Välutbildade musiklärare är en av  
förutsättningarna för att skapa starka inter-
nationella framgångar inom musikbranschen.

Kompletterande pedagogisk utbildning 
KMH vet genom samverkan med kommuner 
att det inom grund- och gymnasieskolan finns 
obehöriga lärare i musikämnet. Bland dessa 
finns det individer som har behörighet att söka 
Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). I 
samband med antagning inför höstterminen 2019  
såg KMH en viss ökning av sökande och kunde anta  
fler studenter än föregående år. En utmaning för  
vissa individer som skulle kunna ansöka om KPU  
är deras egna möjligheter att genomföra studier 
på heltid. KMH ser KPU som en viktig del i att  
bidra med blivande lärare som kan ta ut sin examen 
för att sedan ansöka om lärarlegitimation. Under  
våren 2020 fortsätter KMH att sprida information 
om KPU med förhoppning om att få fler sökande. 

I en rapport från Skolverket (Redovisning av  
uppdrag om prognos över behovet av olika lärar
kategorier (U2014/4128/S), 2015) påvisas ett stort  
behov av examinerade lärare i musik, både inom 
årskurs 7–9 och inom gymnasieskolan. Under 
perioden 2015–2029 beräknas behovet av antalet 
examinerade ämneslärare i musik inom årskurs 

Tabell 5. Kompletterande pedagogisk utbildning

2019 2018 2017

Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%)

Antal programnybörjare 22 41/59 16 56/44 21 33/67

Antal helårsstudenter 21 52/48 21 38/62 32 44/56

Antal examinerade 14 36/64 22 36/64 17 65/35
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läder som inte är formstabila. Dessa behöver 
med jämna mellanrum justeras och pianisten 
är helt utlämnad åt att dessa delar fungerar väl. 
Med KMH:s utbildning inhämtas grunderna i 
att stämma och justera klaverinstrument inför 
fortsatt kunskapsutveckling inom yrkesområdet.

Pianostämmarutbildningen omfattar 60 högskole - 
poäng (hp) och går på halvfart. De antagna 
studerar under två år och läser således 30 hp per år.  
Undervisningen är koncentrerad till intensivveckor  
och däremellan studerar pianostämmarstudenterna 
på egen hand. Under hela utbildningen har 
studenterna handledning i sitt hantverk.

Akademin för klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori har ansvaret för 
utbildningen.

Särskilda åtaganden
KMH anordnar utbildning av pianostämmare samt  
dirigentutbildning och utbildning i elektroakustisk 
komposition i enlighet med de särskilda åtaganden 
som framgår av regleringsbrevet för KMH. 

Pianostämmarutbildning

KMH erbjuder Sveriges enda utbildning till piano - 
stämmare på högskolenivå. Under utbildningen 
får studenterna verktyg för att föra en trehundraårig 
tradition av att förbereda pianon, flyglar och 
klaver för kompositörer och musiker vidare.

Att vara pianostämmare är ett precisionsyrke 
som tar många år att lära sig eftersom arbetet 
sker med naturmaterial i form av trä, filt och 

Tabell 6. Pianostämmarutbildning

2019 2018 2017

Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%)

Helårsstudenter (HST) 2,8 18/82 2,4 20/80 2,5 20/80

Helårsprestationer (HPR) 3,0 17/83 2,5 20/80 2,0 50/50

KMH antog 3 personer till utbildningen under 2019. 
2017 och 2018 antogs tre personer/år.

Cembalo i ett av  
övningsrummen på KMH.
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Inriktning kör: Programmets syfte är att utbilda  
kördirigenter för det nationella och internationella  
musiklivet. De praktiska momenten i utbildningen  
grundar sig i kördirigeringens praxis inom 
västerländsk konstmusik. Även ensembler inom 
jazz och populärmusik som inbegriper dirigering 
ryms här. De teoretiska momenten utgår från 
den västerländska konstmusikens repertoar, med 
särskild tonvikt på vokalmusikens harmonik, 
sats och form. I programmet ingår även valbara 
kurser som bidrar till fördjupning eller breddning 
av kompetensen.

Kurserna i kördirigering syftar främst till att lära  
sig memorera och studera in partitur, behärska  
dirigeringens gestik, visa kännedom om  
dirigeringens historia, uppvisa bred repertoar-
kännedom, visa förmåga att på gehör övergripande  
beskriva och återge melodik, kunna reducera och 
spela partitur för kammarensemble på piano samt 
visa förmåga att gestalta musikaliska förlopp och 
förmedla ett musikaliskt uttryck. Därtill kommer 
kurser i arrangering, satslära, instrumentation 
och formlära.

Ansvaret för utbildningen inom dirigering har 
Akademin för klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori.

Dirigentutbildning

Dirigentutbildningen på KMH kan läsas både 
på kandidatnivå och masternivå med inriktning 
orkester eller kör.

Inriktning orkester: Under den treåriga 
kandidatutbildningen i orkesterdirigering ingår  
regelbundet arbete med instrumentala ensembler. 
Programmet erbjuder en kombination av 
koncentrerad podietid, handledning och många  
möjligheter att dirigera vid konserter. Inför 
arbetet med ensemble, förbereds samma 
repertoar med en eller två pianister, allt under 
lärarens handledning. Vid enskilda lektioner 
studeras tekniska och kommunikativa aspekter 
av dirigering och arbete med partituranalys, 
instrumentkännedom, intonation samt gehörs- 
och rytmikövningar.

Arbetet med repertoar från olika epoker sker i  
samarbete mellan kompositionsstudenter och 
lärare. Vid sidan av studierna med huvudlärare 
ingår under de två första läsåren även lektioner 
och podietid i kör om man sökt inriktning orkester  
och vice versa. Andra delar av dirigentutbildningen  
är undervisning i satslära, kontrapunkt, gehör, 
instrumentation och partiturspel.

Tabell 7. Dirigentutbildning

2019 2018 2017

Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%)

Helårsstudenter (HST) 13 23/77 15 22/78 16 25/75

Helårsprestationer (HPR) 12 17/83 15 20/80 15 20/80

KMH antog 5 personer till utbildningarna i dirigering under 2019.  
För 2017 och 2018 antogs 5 respektive 8 studenter. 



| Årsredovisning 2019 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm20

Utbildning

Utbildning i elektroakustisk komposition

KMH har ett nationellt uppdrag att utbilda 
tonsättare inom elektroakustisk musik på högskole - 
nivå, och KMH har några av världens mest 
välutrustade studior för elektroakustisk musik.

Utbildningen erbjuder en stor variation av kurser 
som omfattar musikens estetiska och tekniska 
förutsättningar. Det finns dessutom stora 
möjligheter att styra inriktningen på utbildningen 
genom ett antal valbara kurser.

Varje termin ingår individuell handledning i 
huvudämnet komposition i studio – kursen 
utgår från det kreativa konstnärliga arbetet och 
reflektioner över detta. I kompositionsämnet ingår  
även gehör, både traditionell och ljudbaserad, 
samt kompositionsforum där olika ämnen och  
konstnärskap presenteras och diskuteras inom hela 
kompositionsklassen. Parallellt med huvudämnet 
finns ett antal teorikurser med kursmoment som 
ska vara till hjälp för att utveckla estetiska och 
tekniska färdigheter, såsom ljudlära, sonologi, 
studioteknik, analys, musikprogrammering, 
ljudsyntes, musique concrète och live-
elektronikensemble.

Utöver de obligatoriska kurserna finns sex valbara  
kurser där studenten själv bestämmer sin 
fördjupning. Studenten kan nyttja denna valfrihet 
till att specialisera sig ytterligare inom sitt ämne 
eller bredda sina kunskaper gentemot andra 
inriktningar och genrer på KMH. Utbildningen 
avslutas med ett självständigt arbete där studenten 

Tabell 8. Kompositionsutbildning

2019 2018 2017

Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%)

Helårsstudenter (HST) 44 30/70 40 29/71 36 30/70

Helårsprestationer (HPR) 41 29/71 39 28/72 31 26/74

Till utbildningarna i komposition antog KMH 19 personer under 2019. 
2017 och 2018 antogs 18 respektive 23 studenter.

komponerar och reflekterar i ett större konstnärligt 
arbete.

Utbildningen i komposition – elektroakustisk 
musik är förlagd till Akademin för klassisk musik, 
komposition, dirigering och musikteori.

Stora EAM-studion med 
lärare Marcus Wrangö.
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Prestationer och kostnader 
KMH redovisar prestationer och kostnader per 
prestation enligt kraven på väsentliga uppgifter 
beskrivet i det gemensamma regleringsbrevet för 
universitet och högskolor. De prestationer och 
kostnader som samtliga lärosäten ska redovisa 
följer uppställningen i avsnittet väsentliga uppgifter. 
Jämfört med föregående år har KMH ökat 
produktionen mätt i antal helårsstudenter men 
minskat mätt i antal helårsprestationer. Under de 
närmaste åren före 2018 utbildade KMH fler  
helårsstudenter än vad som motsvarades av 
takbeloppet och ett arbete för att nå en bättre balans  
mellan uppdrag och produktion påbörjades. Årets  
antal helårsstudenter ligger något under uppdrags - 
nivån vilket är i linje med den interna planeringen.  
Kostnaden per helårsstudent är lägre än föregående  
år men högre än åren innan. KMH:s målsättning 
är att studentproduktionen ska hållas så nära  
takbeloppet som möjligt för att nå såväl effektivitet  
i verksamheten som högsta möjliga kvalitet. 

Merparten av KMH:s studenter är antagna till 
program, de följer utbildningens planering och 
når målen i kursplanerna. Prestationsgraden 
inom KMH:s utbildningar är därför hög. 
Kostnaden per helårsprestation har ökat för varje 
år, vilket främst kan förklaras med att de totala 
kostnaderna för utbildningen har ökat. Antalet 

Tabell 9. Redovisning av prestationer och kostnad 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2019 2018 2017

Antal helårsstudenter  
(HST) 651 617 659

Antal helårs-
prestationer (HPR) 603 598 587

Andel kvinnor  
(% av HST) 43 43 45

Andel män  
(% av HST) 57 57 55

Kostnad (tkr) 180 657 173 388 171 421

Kostnad (tkr) per HST 278 281 260

Kostnad (tkr) per HPR 299 290 292

Uppgifterna om helårsprestationer är inkl. decemberprestationer.

helårsstudenter och antalet helårsprestationer 
hämtas från studiedokumentationssystemet Ladok.  
Antalet ställs i relation till de totala kostnaderna 
för utbildningsverksamheten. Beräkningen 
utgår således inte från de ersättningsbelopp som 
används i statens resursfördelning till lärosätena.

Josef Alin, student i klassisk musik. 
Bild från Edsbergs slott.
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Antal utfärdade examina
KMH har under 2019 utfärdat examina enligt 
tabell 10.

Efter de senaste årens ökning av antalet utfärdade  
examina minskade antalet under 2019. Den tidigare  
ökningen av ansökningar om konstnärlig master - 
examen har avtagit, och allt färre söker examen 
enligt äldre bestämmelser. Däremot noteras en 
viss ökning när det gäller ämneslärarexamen. 
Under 2019 har 24 examina utfärdats för 
ämneslärare, vilket är en ökning i jämförelse med  
2018 då 16 examina utfärdades. Ämneslärarexamen  
för kompletterande pedagogisk utbildning har  
minskat något, trots oförändrade antagningssiffror.

Under 2019 utfärdade KMH totalt 158 examina. 
Av dessa var 86 examina på grundnivå, 64 examina  
på avancerad nivå och 8 var konstnärlig högskole-
examen i musik enligt äldre bestämmelser.

Tabell 10. Utfärdade examina

2019 2018 2017

Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%)

Konstnärlig kandidatexamen 72 33/67 75 45/55 73 44/56

Konstnärlig högskoleexamen  -  - 1 0/100  -  -

Lärarexamen 14 36/64 22 36/64 17 65/35

Summa examina på grundnivå 86 34/66 98 43/57 90 48/52

Magisterexamen 2 100/0 3 67/33 2 100/0

Masterexamen  -  -  -  - 2 100/0

Konstnärlig masterexamen 38 53/47 47 66/34 46 35/65

Lärarexamen 24 33/67 19 37/63 24 54/46

Summa examina på avancerad 
nivå 64 47/53 69 58/42 74 45/55

Konstnärlig högskoleexamen (120 
hp – 240 hp) 5 20/80 10 30/70 8 38/62

Lärarexamen 1 100/0 3 67/33 1 100/0

Kandidatexamen 2 100/0  -  -  -  -

Summa examina enligt äldre 
bestämmelser 8 50/50 13 38/61 9 44/56

SUMMA TOTALT  
UTFÄRDADE EXAMINA 158 40/60 180 48/52 173 46/54

Uppgifterna avser antal utfärdade examina t.o.m. 31 december 2019. 

Student i biblioteket.
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lärarutbildningen. Genom detta samarbete har  
KMH kunnat erbjuda studenter vid ämneslärar-
programmet internationell verksamhetsförlagd 
utbildning, vilket har mottagits mycket positivt 
bland såväl studenter som lärare. 

Under sommaren 2019 genomfördes för tredje 
året i rad flera internationella fristående kurser 
på KMH där huvuddelen av studenterna utgörs 
av unga musikstuderande från Europa. Som  
tidigare år genomförs dessa kurser i samverkan med  
den ideella föreningen Nordiska kammarmusik-
föreningen. Förutom att merparten av studenterna  
kommer från andra länder än Sverige har även en 
stor del av lärarna vid dessa fristående kurser en 
internationell bakgrund. 

Förutom ovanstående har under 2019 ett antal 
olika internationella besök gästat KMH bl.a. från 
Norden, USA, Sydafrika, Tyskland, Italien och 
England. 

Deltagande i internationella nätverk

KMH:s engagemang i Association Européenne 
des Conservatoires, Académies de Musique 
et Musik- hochschulen (AEC) är fortfarande 
starkt, vilket bidrar till KMH:s utveckling och 
positionering på den internationella arenan. 
Även andra internationella nätverk såsom EUA 
(European University Association), ANMA 
(Association of Nordic Music Academies), ELIA 
(European League of Institutes of the Arts), 
NUAS (Det Nordiska Universitets Administratörs 
Samarbetet) är av stor vikt och där KMH har 
representanter på plats vid olika nätverksträffar. 

De internationella utbildningsprogram som KMH 
tillsammans med andra lärosäten utvecklat och 
driver, fortgår och dessa har stor betydelse för 
KMH:s verksamhet. 

 Studieavgifter
Till programstart hösten 2019 antog KMH tre 
avgiftsskyldiga studenter. Samtliga erbjöds 
stipendier för finansiering av avgiften och två 
tackade ja till erbjudandet. Den tredje antagna 
studenten svarade inte på erbjudandet och kom 
inte till programstart. Detta innebär att KMH 
har två avgiftsskyldiga studenter som studerar på 
masternivå. Utbytestermin kan bli aktuellt först 
under 2020 och kommer i så fall att redovisas i 
nästa årsredovisning.

De avgiftsskyldiga studenterna är få i antal och 
ingen negativ påverkan på utbildningen eller 
verksamheten i övrigt har noterats. Kontakten 
med Migrationsverket har varit bra och arbetet 
både för studenterna och KMH har kunnat ske 
utan fördröjning eller andra problem.

Omfattningen och prestationsgraden för de 
avgiftsskyldiga studenterna redovisas i tabell 11.

Internationalisering
KMH har som tidigare år arbetat för att nå en stärkt  
position på en internationell arena. Under senare 
delen av året har frågan väckts om möjligheten att  
skapa en tydligare och enklare ingång för sökande  
från andra länder till konstnärliga utbildningar  
på KMH, utöver de mer reguljära utbytesavtalen 
(se sid 24). Frågan har diskuterats i Utbildnings- 
och forskningsnämnden och är fortfarande 
aktuell. Den önskade internationaliseringen av  
KMH:s utbildningsmiljö hänger väl ihop med hur  
musiklivet och musikbranschen under senare år har  
blivit global och där Sverige som nation fortfarande  
är världsledande inom musikexport och musik-
relaterad verksamhet (www.musiksverige.org/ 
rapporter). Det är emellertid ett relativt 
svårnavigerat område där lag och förordning 
måste beaktas, och där utbildningsplaner och 
infrastruktur måste kvalitetssäkras. 

När det gäller specifika samarbeten med 
internationell prägel har intensiteten vad gäller  
samtal med Hong Kong och Nanjing klingat 
av. Däremot har tidigare ingångna samarbeten 
med olika universitet i Sydafrika fortsatt och 
fördjupats, speciellt vad gäller samarbeten inom  

Tabell 11. Studieavgiftsfinansierad utbildning

2019 2018 2017

Helårsstudenter (HST) 0,9 0 0,5

Helårsprestationer (HPR) 0,3 0,3 0,7
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möten för studenter har arrangerats för att  
informera om vilka avtal som finns och hur  
utbytesstudier fungerar. Även informationsinsatser  
riktade till lärare har arrangerats för att informera 
om mobilitetsmöjligheter för alla medarbetare 
vid högskolan. 

Lärarutbyten och utbyten med övrig personal har 
i huvudsak finansierats av medel från Erasmus+. 
Ett mindre antal har finansierats genom 
Nordplusprojekt. När det gäller lärarutbyten är 
det oftast lärare som blir inbjudna att undervisa 
medan övrig personal åker för erfarenhetsutbyten 
eller fortbildning. Under 2019 arrangerade KMH 
en kompetensutvecklingsinsats i samarbete 
med University of Cambridge, England. 
Kompetensutveckling i engelska erbjöds såväl 
lärare som övrig personal och sammanlagt 
deltog tolv medarbetare. Utvecklingsinsatsen 
utvärderades mycket positivt och planer finns på 
att erbjuda KMH:s medarbetare samma upplägg 
en gång per år framöver.

KMH har under 2019 bedrivit internationellt 
mobilitetsarbete med följande omfattning,  
se tabell 12.

Internationell mobilitet

Den internationella mobiliteten vid KMH har 
ökat under 2019. Främst är det antalet utresande 
studenter, inom alla kategorier, som har ökat i 
jämförelse med 2017 och 2018. Antalet inresande 
studenter har minskat något i jämförelse med 
siffrorna från 2018, vilket innebär att det är en 
något bättre balans mellan antalet inresande och 
utresande utbytesstudenter. Den fortsatt höga 
andel inresande utbytesstudenter anses bero på 
att KMH håller en hög utbildningsnivå. Flertalet 
inresande utbytesstudenter under höstterminen 
har begärt att få förlänga utbytesperioden, vilket 
tyder på att de är nöjda med utbildningen på 
KMH. Samtliga utbytesförlängningar har kunnat 
godkännas. 

De flesta utbyten som sker på studentnivå sker 
inom Erasmus+, men utbyten sker också inom 
Linnaeus-Palme och Nordplus. Utöver detta har 
också utbyten skett inom de bilaterala avtal KMH 
har med USA.

Under 2019 har översynen av KMH:s utbytesavtal  
inom Erasmus+ fortlöpt. Ett internt arbete för att  
bättre utnyttja de samarbeten som finns för  
studentutbyten har intensifierats. Informations-

Tabell 12. Internationell mobilitet

2019 2018 2017

Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%) Antal

Andel 
kvinnor/
män (%)

Inresande studenter 57 56/44 60 47/53 49 51/49

Utreseande studenter 29 31/69 25 28/72 22 32/68

Inresande personal 17 35/65 19 21/79 16 38/62

Utresande personal 42 36/64 17 35/65 20 40/60

Inresande (In): studenter 57 utbyten / 57 individer, lärare och personal 17 utbyten / 17 individer. 
Utresande (Ut): studenter 29 utbyten / 29 individer, lärare och personal 42 utbyten / 34 individer.



Kungl. Musikhögskolan i Stockholm  Årsredovisning 2019 | 25

Utbildning

 Studentrekrytering
KMH har under 2019 tagit emot ett flertal 
studiebesök, anordnat informationsträffar, samt 
besökt utbildningsmässor för att informera om de  
olika kurser och utbildningsprogram som ges på 
högskolan. KMH har därigenom etablerat kontakt 
med presumtiva studenter på kulturskolan och 
på musikhögskoleförberedande utbildningar, 
till exempel estetiska gymnasieutbildningar, 
folkhögskolor och eftergymnasiala spetsutbild-
ningar inom musikområdet.

Breddad rekrytering är en stor utmaning för 
KMH. Majoriteten av de studenter som antas har 
läst flera år på förberedande utbildningar för att 
ha möjlighet att bli antagna vid KMH. Studierna 
kräver ofta att studenten börjat spela instrument 
vid en tidig ålder för att i det första skedet komma 
in på förutbildningar för att sedermera kunna 
antas vid KMH. Detta innebär att den breddade 
rekryteringen måste ske i nära samarbete med 
förutbildningarna. Initiativ har tagits för att 
stärka samarbeten med flera förutbildningar 
och det är ett arbete som kommer att utvecklas 
framgent. 

Projektet Libravoice: Alla skolbarn i Sverige 
ska kunna få uppleva musik som inspirationskälla 
oavsett var de bor, i vilken skola de går eller 
vilken bakgrund de har. KMH har därför tagit 
initiativ till projektet Libravoice.

Utifrån projektets övergripande mål om att verka 
för likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar 
att få tillgång till musik och andra kulturformer 
samt att skapa möjligheter för integration 
genom musik, valde KMH att samarbeta med 
Kvarnbyskolan i Rinkeby. Med stark tilltro till 
musikens kraft att göra skillnad är planen att 
skapa en modell för skolor som vill utveckla 
musikundervisningen. Syftet med projektet är 
att verka ute i samhället både för att bredda 
rekryteringen till KMH och för att få barn och 
unga att upptäcka musik. 

Parallellt med projektet bedrivs forskning vid 
KMH för att från olika perspektiv undersöka 
musikens förutsättningar att bidra till och 
förstärka möjligheter till integration. I 
projektledningen finns även externa experter, 
som t.ex. en erfaren musiklärare och en rektor 
med lång erfarenhet av arbete på Järvafältet.

Som del av projektet gav skolelever från 
Kvarnbyskolan i Rinkeby och Lundskolan i Viksjö 
en FN-konsert på KMH under hösten 2019. 

Studiebesök från Järvaskolan: Under hösten 
tog KMH emot ett studiebesök från Järvaskolan 
via organisationen My Dream Now som arbetar 
för att unga ska känna sitt värde i samhället 
och hitta egna vägar till jobb och drömmar. En 
grupp högstadieelever fick möjlighet att möta 
personal och studenter som berättade om sina 
erfarenheter för att inspirera ungdomarna till 
möjliga karriärvägar inför framtiden. 

Bedömning av reell 
kompetens
KMH har fortsatt att utveckla arbetet med 
funktioner och rutiner, metoder och kriterier för 
validering och bedömning av reell kompetens.

Ansökningsförfarandet har förenklats och 
tydliggjorts. Uppdraget att utveckla processer 
och varaktiga strukturer för bedömning av 
reell kompetens har gjort att fler anställda på 
högskolan är involverade i förarbeten till beslut, 
och förståelsen av processen för bedömning av 
reell kompetens har stärkts. 

Två sökande har antagits efter bedömning av reell 
kompetens. En till Masterprogram i komposition 
och en till Kompletterande pedagogisk 
utbildning, KPU.

Studenter som har ansökt om validering av reell  
kompetens har åberopat yrkes-/arbetslivs-
erfarenhet som styrkts. Denna erfarenhet har 
bedömts motsvara delar av kurser eller hela 
kurser på KMH. Antalet studenter som ansökt 
om validering av reell kompetens har ökat något 
under det senaste året.

Under antagningsproven bedömer KMH den  
särskilda behörigheten för studier genom att 
testa den sökandes musikaliska färdigheter i  
syfte att bedöma om den sökande har tillräckliga 
kunskaper för att kunna tillgodogöra sig 
utbildningen. Många sökande har tillräcklig 
reell kompetens för att nå godkänd nivå på 
antagningsproven. 
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 Studentinflytande
KMH arbetar aktivt med att hitta former och  
tillfällen där studenter ska ges möjlighet att  
påverka verksamheten. KMH har en bra struktur  
för deltagandet i olika fora där studenterna har 
möjlighet att ha representanter närvarande. 
Under året har högskolan dessutom arbetat  
fram två riktlinjer som beskriver student-
representa tionen på olika nivåer:

Riktlinjer för studentrepresentation vid beslut på 
akademinivå (Dnr 19/49)

Riktlinjer för studentrepresentation vid beslut på 
högskoleövergripande nivå (Dnr 19/51).

Förutom studentrepresentation i beslutande organ,  
träffas rektor, högskoledirektör och studentkårens  
styrelse varje månad. Här ges tillfälle för 
studenterna att föra fram synpunkter och 
funderingar under lite ledigare former. Även chefen  
för samverkansavdelningen genomför liknande 
möten ca en gång per månad med delar av student - 
kårens styrelse, för att kunna arbeta proaktivt 
med eventuella framförda synpunkter. Till detta 
möte bjuds även berörda handläggare in.

Inom de olika akademierna har man tät kontakt 
med studenterna i olika former. Studenterna bjuds  
in till olika planeringsmöten som har med studierna 
att göra. Vid dessa möten träffas exempelvis 
lärare, studierektorer, de konstnärliga/
vetenskapliga företrädarna, akademichefer och 
studenter. Studenthälsan i Stockholm är en del 
av den studentservice som finns på KMH. Till 
Studenthälsan är alla studenter välkomna på 
samtal och olika gruppaktiviteter som syftar till 
att främja studenternas hälsa och studier.

I KMH:s vision och strategi 2018–2020 finns ett  
strategiskt mål för studentinflytande. I den 
långsiktiga plan som är kopplad till målet har en  
del varit att få studenterna mer delaktiga i  
kursvärderingarna. Under 2019 har svarsfrekvensen  
visat siffror på en liten ökning av studenternas 
intresse av att delta. För KMH är detta ett viktigt  
arbete kopplat till studentinflytande. Ett högre  
deltagande innebär större möjlighet att kontrollera 
att innehållet i kursen uppnås i undervisningen.

Stöd till studentkåren

Kungl. Musikhögskolans Studentkår (KMS) har 
en erkänd ställning som studentkår vid KMH och 
visar stort intresse och engagemang för KMH:s 
utveckling.

KMH har slutit avtal med studentkåren om stöd  
för studiesocial verksamhet och service. Enligt  
avtalet ska KMS stödja studenterna i deras studier  
och får för detta arbete ett årligt ekonomiskt stöd. 
I ersättningsbeloppet ingår det särskilda anslag 
som KMH erhållit för att stödja studentinflytande 
efter kårobligatoriets avskaffande. Se tabell 13. 
Därutöver har avtal slutits med studentkåren 
gällande kompendieförsäljning för vilket ett särskilt  
ekonomiskt stöd utgår. Dessutom har studentkåren 
möjlighet att disponera KMH:s lokaler för 
särskilda evenemang ett antal gånger per läsår.

 
Tabell 13. Stöd till studentkåren vid KMH

2019 2018 2017

Ekonomiskt stöd (tkr) 405 405 405

Bidrag enl. regleringsbrev 
(tkr) 78 77 76

Lektion i kammarmusikensemble 
på Edsbergs slott.
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forskare från såväl svenska som utländska 
universitet och högskolor samt fortsatt sökt öka 
publiceringen i peer review-granskade kanaler. 
KMH vill framhålla vikten av peer review-
granskade forskningsresultat också som ett led i 
värnandet av vetenskapens trovärdighet och god 
forskningssed. KMH:s ansträngningar på detta 
område har givit goda resultat och 2019 visar på 
en tydlig ökning i antalet peer review-granskade 
publikationer (se tabell 14).

I arbetet med att stärka forskningsmiljön vid 
högskolan har KMH också fortsatt det interna 
utvecklingsarbetet av det högre seminariet, 
handledarutbildningar, högskolepedagogiska 
kurser och skrivarcirklar. 

KMH har under 2019 arbetat med att utveckla 
former för registrering och arkivering av  
forskningsdata och konstnärliga verk, främst i  
DIVA-systemet. Detta möjliggör för KMH att  
tydligt påvisa uppnådda resultat, samt underlättar  
nationell jämförbarhet, men även tillgänglig-
görande för det övriga forskarsamhället och för  
allmänheten. KMH har även under 2019 samverkat 
tillsammans med ett flertal andra lärosäten och 
Svensk nationell datatjänst för att delta i arbetet 
med tillgängliggörande av forskningsdata, vilket 
innebär att forskningsdata ska vara tillgängliga, 
åtkomliga, möjliga att finna samt vara möjliga att 
återanvända.

Under 2019 har KMH också fortsatt rekryteringen 
av forskande medarbetare bland annat genom 
att tre doktorander inom forskningsområdet 
musikpedagogik har anställts. De nyanställda 
doktoranderna har antagits i samverkan med 
Lunds universitet.

KMH:s forskare har i sin gemensamma forsknings - 
portfölj en rad intressanta projekt, inte sällan med  
internationell prägel. Projekten har ibland 
KMH som huvudman och medelsförvaltare; 
KMH har erhållit bidrag från ett flertal externa 
forskningsstiftelser och andra finansiärer,  
främst Vetenskapsrådet (VR) och Vinnova. I  
flera fall samverkar KMH:s forskare inom andra 

Vid KMH bedrivs forskning i musik på såväl 
konstnärlig som vetenskaplig grund samt, i 
samarbete med andra lärosäten, utbildning på 
forskarnivå. Forskning inom musikområdet 
adresserar och besvarar centrala samhällsfrågor 
såsom:

• levandegörande och utveckling av kulturarvet,
• integration mellan olika kulturer och 

musikaliska uttryck,
• folkhälsa, vård och omsorg,
• tekniska innovationer och digitalisering,
• musikalisk inlärning och barns rätt till 

kreativa uttryck, samt
• mekanismer och logik som styr musikerskap 

och musikliv.

På så vis bidrar KMH:s forskning till att stärka 
Sverige som kunskapsnation.

KMH har inlett byggandet av en forskningsmiljö 
som ska stärka KMH:s internationella renommé 
och utgöra centrum för interdisciplinär 
musikforskning i Sverige.

För att möjliggöra detta har KMH under 2019 även 
fortsatt arbetet med att knyta starka allianser 
med andra lärosäten som har ett intresse av att 
utveckla sin egen verksamhet genom musik. På 
så sätt kan forskare verksamma vid KMH även 
vara en del av forskningsgemenskapen vid de 
lärosäten som KMH har samarbetsavtal med. 

Av stor vikt är att forskningen som bedrivs vid KMH  
står sig väl i nationell och internationell jämförelse 
inom sitt respektive fält och att resultaten sprids 
genom sociala innovationer och interaktioner 
samt genom kunskaps- och expertutlåtanden i 
olika fora. Att forskningen håller hög kvalitet och 
bidrar till relevant kunskap för samhället är en 
förutsättning för högskolans betydelse regionalt, 
nationellt och globalt. 

För att säkerställa att KMH:s forskning håller 
internationellt sett hög kvalitet har KMH under 
2019 fortsatt uppbyggandet av internationella 
samarbeten i forskningsprojekt med framstående 

Forskning

Forskning
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Forskningsprojekt inom musik som 
konstnärlig gestaltning
Hemhörighet, integration och mobilitet: 
studier av migration genom musik och 
teater. 

Folk Song Lab. 

With Music as a Script: Intermedial 
narrative between classical art music and 
moving image.

Vad är live? Om utövandet av en musikalisk 
praxis i en situationsbunden kontext. 

Transformations: method development for 
interdisciplinary study of the renewal of 
music.

Goodbye Intuition. 

Musikpedagogik 
Praktiknära forskning inom musikpedagogik har  
länge stått för den största delen av forskningen 
vid KMH, och knyter bl.a. nära an till ämneslärar-
utbildningen i musik, som på så sätt får en tydlig  
forskningsanknytning. Musikpedagogisk forskning  
undersöker musikaliskt lärande i alla åldrar, men  
utforskar även musikaliskt kunnande och expertis  
inom musikerskap. Dessutom inbegrips bredare 
sociokulturella och psykologiska processer – bland  
annat hur musik berör och påverkar känslor, hur  
den formar världsbilder, och hur musiken spelar en 
roll i identitetsskapande och mänsklig samvaro. 

Musikpedagogisk forskning fokuserar på högre 
musikutbildning och bidrar med kunskap om 
dess förhållande till det omgivande, ständigt 
föränderliga samhället. Som exempel kan nämnas 
pågående studier om musikinstrumentens och 
digitaliseringens roller i tjugohundratalets högre  
musikutbildning, som belyser problemutvecklingen  
av pedagogiska strategier och verktyg. KMH har, 
som musikhögskola, förvisso en viktig samhällelig 
uppgift i att värna kulturella traditioner. Samtidigt  
måste KMH genom musikpedagogisk forskning  
utvärdera och omvärdera tidigare utbildnings-
modeller så att de förblir relevanta.

organisationers projekt, såsom KTH och Lunds 
universitet där forskningsanslag erhållits från 
VR inom områden med tvärvetenskapliga inslag. 
Sammantaget handlar det om ett stort antal 
forskningsprojekt, vars resultat rapporteras i 
vetenskapliga publikationer och vid konferenser/
seminarier. 

KMH har under 2019 fortsatt utvecklat och 
bedrivit forskning inom fem områden:

• Musik som konstnärlig gestaltning 
• Musikpedagogik 
• Musik och hälsa 
• Musik och teknik 
• Musik och entreprenörskap

Musik som konstnärlig 
gestaltning
Inom KMH:s forskning om musik som konstnärlig 
gestaltning utvecklas kunskapen om kvaliteter i 
musicerande och människors möten med musik  
samt nya musikaliska uttrycksformer. Forskningen 
på området innefattar interpretationsprocesser, 
komposition och skapande, improvisation, 
kreativitet, kognition och perception samt 
metodutveckling, vilket innebär att den ligger nära  
de konstnärliga praktikerna och att forsknings - 
resultaten kan återföras till musikerutbildningarna 
för att på så sätt bidra till utbildningarnas 
forskningsanknytning.

KMH har genom forskning om musik som 
konstnärlig gestaltning goda möjligheter att anta 
utmaningen med samhällets digitalisering. De 
digitala arenorna för musikskapande skapar nya 
behov och nya möjligheter, inte minst genom 
musikalisk interaktivitet. Inspelad musik är 
lättillgänglig och ständigt närvarande genom 
förenklad musikdistribution som möjliggör nya 
mönster för skapande och lyssnande. En viktig 
uppgift för KMH:s forskning på detta område 
är kunskapsutveckling av musiklyssnande för 
att visa på den levande musikens kvaliteter som 
estetisk upplevelse och socialt uttryck.

KMH har sedan länge ett upparbetat institutionellt 
samarbete med Lunds universitet inom detta 
forskningsområde och mer nyligen även med KTH. 

Under 2019 anordnade KMH tillsammans med 
Vetenskapsrådet och Konstfack ett symposium 
kring konstnärlig forskning.



KMH:s professor i musikpedagogik har under 2019 
erövrat topplaceringen bland mest lästa artiklar 
i den ansedda tidskriften ”Music Perception”, 
utgiven av University of California Press.

2019 stod KMH värd för den årliga konferensen för 
Nordiskt nätverk för musikpedagogisk forskning 
(NNMPF). Konferensen innehöll fyra parallella 
sessioner, internationella keynote-föredrag, och 
102 registrerade deltagare från åtta olika länder. 
Före huvudkonferensen organiserades även en 
internationell konferens för doktorander. 

Sedan 2012 har KMH ett nära samarbete med 
Lunds universitet inom musikpedagogik. 

Under 2019 har KMH inom området musik-
pedagogik utvecklat praktiknära forskning 
inom ramen för det så kallade ULF-projektet. 
ULF (Utveckling, Lärande, Forskning) är en 
riksomspännande försöksverksamhet kring 
praktiknära skolforskning som genomförs på  
uppdrag av regeringen. KMH:s del i ULF-projektet 
har beviljats medel från Uppsala universitet, som 
samordnar initiativet. 
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Forskningsprojekt inom 
musikpedagogik

Musikundervisning i särskolan  
– en forskningsöversikt.

Musical Affordances in Special Education.

Show what you hear – exploring an 
orchestra piece through movement.

Music, Prevention and Education.

Music and Medicine.

Konstnärlig kraft.

Searching for Σoφíα in Music Production. 

Musikhögskolestuderandes förhållande till 
sina instrument.

Integration genom musik.

Normkritik genom fokus på positionerande.

Impossible femininity in music profile 
schools?

Humor, gender and creativity in music 
education.

Music technology, instruments and gender 
production in music education.

Visuella processer och kunskap i notläsning.

Mental övning hos klassiska musiker.

Dirigenters övningsprocesser.

Intonation, stämningar och 
musikpedagogik.

Imaginärt musiklyssnande.

Personlighet, stereotyper och 
utommusikaliskt meningsskapande  
i musiklyssnandet.

Improvisation från lyssnarens perspektiv.

Teorier av musikaliskt meningsskapande.

Kreativitetsteorier och idéskapande inom 
musik.

Kompositionspedagogik inom högre 
musikutbildning.

Improvisationspedagogik inom högre 
musikutbildning.

Multiinstrumentalism i olika musikaliska 
traditioner och inom musikpedagogik.

Folkviolinisters stråkföring och variation. 

Arkaiska blåsinstrument i finsk folkmusik.

Kroppslighet i högre musikutbildning.
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Musik och hälsa
Hälsofrågan är en av samhällets stora utmaningar. 
Här bidrar KMH, genom musikrelaterad forskning,  
på ett för samhället betydande sätt både i egen regi,  
i samarbete med lärosäten som bedriver 
medicinsk forskning, samt tillsammans med 
andra samhälls aktörer som t.ex. offentliga och 
privata vårdgivare. 

Forskning inom musik och hälsa samt musikterapi  
kan beskrivas som att med musik i fokus på ett  
mångsidigt sätt studera och utforska musikens 
möjlighet att främja människans hälsa och 
välbefinnande. Socialpsykologiska och evolutionära  
aspekter på musik har på senare år bidragit till ökad  
kunskap om förhållandet mellan musik och 
människans hälsa och välbefinnande. Kunskapen 
har vuxit fram tack vare att psykologiska, fysio-
logiska, kulturella och beteendemässiga effekter 
med betydelse för hälsa och välbefinnande har 
utforskats. Den forskning inom musik och hälsa 
samt musikterapi som idag bedrivs vid KMH är 
av såväl grundläggande karaktär som tillämpad 
sådan. I det senare fallet efterfrågas och omsätts 
forskningsresultaten i hälsofrämjande och behand - 
lande insatser inom rehabilitering, demensvård, 
socialt arbete, habilitering och specialpedagogik, 
men även inom KMH:s musikerutbildningar, som 
på så sätt blir forskningsanknutna. 

KMH har sedan länge ett samarbete med 
Sophiahemmets högskola inom musikterapi. 
Därtill har, i och med rekryteringen av Sveriges 
första professor inom musik och hälsa, ett 
institutionellt samarbete med Karolinska 
Institutet fortsatt utvecklas. Inom detta 
samarbete har rekryteringen av en doktorand 
inom forskningsområdet påbörjats. KMH 
samverkar därtill med ett flertal internationella 

lärosäten med fokus på musik och social 
hållbarhet kopplat till Agenda 2030 samt 
musikens roll inom skol- och vårdsystem.

KMH är engagerad i en mängd forskningsprojekt, 
ofta med internationell prägel. KMH har även 
genom professorn i musik och hälsa under året 
initierat den första nordiska tidskriften inom 
konst, kultur och hälsa (Nordic Journal of Arts, 
Culture and Health).

Forskningsprojekt inom musik  
och hälsa

Singing with children in school systems. 

Social touch with music. Building 
meaningfulness and trust.

Inner and outer soundscapes – creative 
achievement involving Agenda 2030.

Performance Evaluations.

Taking care of the musician.

Music, Prevention and Education. 

In the end of life – music and fairytales.

Live or recorded music in funerals  
– music as consolation.

PCMusic (person-centrerad musik). 

Musik och smärta. 

Undervisning i scenisk gestaltning 
för studenter i klassisk musik med 
lärare Rolf Christiansson.
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Musik och teknik
Beforskandet av teknikanvändning och teknik-
utveckling i konstnärligt skapande bidrar till viktig  
kunskap för formandet av ett hållbart digitalt 
samhälle och bidrar till att forskningsanknyta 
KMH:s utbildningar i bl.a. elektroakustisk musik, 
musik- och medieproduktion, jazz och folkmusik. 
På KMH bedrivs idag forskning på området 
inom bl.a. ljud och rumslighet i samverkan med 
industrin, rörlig bild som musikaliskt uttryck, 
digitala läromedel för förmedling av musikalisk 
literacitet i skolan där musiklärandets behov 
möter AI-baserad teknologi för musiktolkning, 
utveckling av mjukvaror för musikproduktion 
i interaktiva medier och nya format för 
distribution av digital konst.

Under 2019 har KMH, tillsammans med KTH, 
Konstfack och Stockholms konstnärliga högskola, 
bildat NAVET – en centrumbildning på temat 
konst, teknik och design som inrymmer kortare, 
gärna tvärdisciplinära forskningssamarbeten 
mellan de ingående institutionerna. Därutöver 
pågår institutionella samarbeten och samtal om 
att inleda sådana med bl.a. spel- och bilindustrin, 
konserthus och andra näringslivsaktörer genom 
det VINNOVA-finansierade projektet ESAIM. 
Inom forskningsområdet verkar vid KMH en 
professor och fyra industridoktorander. De 
senare är antagna till utbildning på forskarnivå 
vid KTH men verkar också som lärare vid KMH 
vilket skapar en naturlig forskningsanknytning.

Forskningsprojekt inom musik  
och teknik
Nu! Rum för koreografi och komposition 
genom melodisk improvisation.

MITIS (Musikalisk IT i Skolan).

Improvisationsstrategier för jazzmusiker.

Musikproduktion för interaktiva medier.

Spelet och dansen – verktyg för musikaliskt 
skapande inom folkmusik.

Interaktiv notation av musik som ljud.

Musik och entreprenörskap
Forskning inom musiklivets entreprenörskap 
belyser grundförutsättningarna för framgångsrikt 
musikentreprenörskap – att som musiker skapa 
sin egen arbetsmarknad samt möjligheterna för 
att sprida musik samt musikrelaterade tjänster 
och produkter. Det inbegriper även insikter om 
människors sätt att tänka och bete sig, enskilt och 
i grupp samt konsten att anskaffa, samordna och 
använda resurser. 

I syfte att få en gynnsam utveckling av såväl 
musikliv som musikbransch är det av vikt för 
KMH och för Sverige, med en av världens 
starkaste musikbranscher, att undersöka vilka 
typer av resurser som används just i Sverige och 
hur dessa används. 

Under 2019 knöts en affilierad professor i 
entreprenörskap till KMH och utveckling av 
forskningsområdet har inletts. En ny kurs 
i entreprenörskap i musik har utvecklats 
och är obligatorisk i de nya konstnärliga 
kandidatprogrammen från och med hösten 2019. 

Inom detta område leder KMH det VINNOVA-
finansierade projektet ESAIM, som innehåller 
forskningsinslag. Projektet ger studenter 
möjlighet att genomföra sitt konstnärliga 
självständiga arbete i samverkan med externa  
parter som t.ex. näringslivsaktörer, kulturinstitu-
tioner, intresseorganisationer eller myndigheter. 
Dessa kontakter tjänar som bas för vidare 
samverkan och samarbeten vilket stärker 
forskningen och ger studenter entreprenöriella 
möjligheter och erfarenheter.

För att bygga upp forskningen kring musikers 
och musiklivets entreprenörskap, för att 
stärka forskningsanknytningen av KMH:s 
entreprenörskapskurser och för att tydligare 
knyta KMH:s innovationssystem till högskolans 
forskning och utbildning, har ett samarbete 
inletts med Handelshögskolan i Stockholm. KMH 
blev därtill under 2019 godkända medlemmar i 
Stockholm School of Entreprenurship, SSES.

Forskning
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Utbildning på forskarnivå
KMH har utvecklat varaktiga samarbeten 
kring utbildning på forskarnivå med Lunds 
universitet, KTH och Karolinska Institutet (KI). 
KMH har under 2019 anställt tre doktorander i 
musikpedagogik som ett ytterligare steg i att stärka  
forskningsmiljön. Samtliga doktorander har  
antagits i samverkan med konstnärliga fakulteten 
vid Lunds universitet. Huvudhandledarskapet för 
doktoranderna ligger hos KMH. 

KMH:s fyra industridoktorander inom ramen 
för samarbetet med KTH fortsätter sina projekt 
enligt planering.

Under 2019 har även en rekrytering gällande 
en doktorandanställning inom området musik 
och hälsa påbörjats i samarbete med Karolinska 
Institutet.

Mot bakgrund av att KMH inte har examensrätt 
för utbildning på forskarnivå redovisas inte 
någon statistik över doktorandaktivitet. Dessa 
uppgifter återfinns hos de lärosäten som antagit 
de doktorander som har sin bas vid KMH. 

Redovisning av prestationer 
och kostnad för forskning 
KMH redovisar prestationer och kostnader 
per prestation enligt kraven på väsentliga 
uppgifter beskrivet i det gemensamma 
regleringsbrevet för universitet och högskolor. 
De prestationer och kostnader som samtliga 
lärosäten ska redovisa följer uppställningen i 
avsnittet väsentliga uppgifter. Ett prestationsmått 

Tabell 14. Prestationer inom forskning

2019 2018 2017

Antal refereegranskade 
publikationer 58 33 25

Kostnad (tkr) 21 096 17 715 11 331

Kostnad per publikation 
(tkr) 364 537 453

Inkluderar även granskade publikationer inom det konstnärliga 
området.

inom forsknings verksamheten är antalet 
refereegranskade publikationer. 

Det totala antalet refereegranskade publikationer  
har ökat markant under de senaste åren.  
Detta kan förklaras av ett ökat forskningsanslag, 
att fler forskande lärare anställts, strategisk 
rekrytering av produktiva forskare som ingår i 
väletablerade forskarnätverk men också genom 
uppbyggandet av en uppmuntrande miljö där 
forskning och tillgängliggörande av denna har 
stimulerats och premierats.

Den totala kostnaden för forskning har dubblerats  
jämfört med 2017 medan kostnaden per referee-
granskad publikation har minskat med 20 procent 
vilket tyder på såväl kvalitet som effektivisering 
inom forskningsverksamheten.

Vid den interna fördelningen av forskningsmedel 
prioriteras dels de områden som KMH har 
definierat som särskilt viktiga och dels att 
möjliggöra för lektorer och professorer att 
bedriva forskning inom sin anställning. KMH 
jämställdhetsperspektiv återfinns således vid 
strategiska satsningar och nyrekryteringar av 
forskande personal.

Gruppvisning av KMH:s campus.
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ForskningEmma Fagerström, student i  
klassisk sång, inriktning tidig musik.
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En av de kanske starkaste drivkrafterna för en 
musiker eller musikstudent är att samverka med  
sin publik. Musik förutsätter någon form av 
interaktion mellan musikern och musiklyssnare 
vilket är en av hörnpelarna i att utvecklas till att  
bli musiker. I synnerhet gäller detta unga 
musikintresserade som valt att gå den akademiska 
utbildningsvägen. Att utbilda musiker är 
således också att utbilda i att samverka med det 
omgivande samhället. 

KMH är en av landets största konsertarrangörer, 
vilket är ett tydligt exempel på hur central 
samverkansuppgiften är inom högskolan. För att 
skapa rätt förutsättningar för en utbildning som 
dels utbildar i själva musikerhantverket, dels i 
reflektion kring egen och andras konstnärliga 
utveckling och för en medvetenhet om betydelsen 
av att samverka med sin publik, har KMH en 
professionell stödverksamhet kring konsert- och 
evenemangsserier. 

När studenter, ibland tillsammans med lärare, 
inom ramen för sin utbildning genomför en konsert 
bistår högskolan med ljudtekniker, ljustekniker, 
inspelningstekniker och marknadsföringshjälp 
som ett led i att förbereda för kommande yrkesliv.  
Detta är en förutsättning för att skapa högkvalitativa  
konserter som attraherar en extern publik. En 
konsert är också ofta en examination av kurs och 
därmed bedömning av förväntade studieresultat, 
vilket är en samverkansmodell som kombinerar 
ett fokus på kvalitet i utbildningen och en 
interaktion med det omgivande samhället. 

Mot bakgrund av ovanstående fokuserar KMH  
huvudsakligen sina samverkansinsatser till 
aktiviteter inom grundutbildningen, där samverkan  
ofta utgör en lika betydande del av utbildningen 
som att utveckla och förfina de musikaliska 
färdigheterna. Under hela utbildningstiden 

interagerar studenterna med olika publik-
konstellationer genom konserter, festivaler och  
turnéer. Samverkan är en förutsättning för att  
utveckla musikerstudenternas möten med 
publiken och på detta sätt får också samhället 
möjlighet att ta del av KMH:s verksamhet. 

I och med utvecklingen av forskningsmiljön vid 
KMH tillkommer också ett större engagemang 
kring samverkansfrågorna hos KMH:s forskare 
och KMH har under året stått värd för många 
konferenser där forskningsresultat presenterats. 

Som ett led i att stärka interaktiviteten med det  
omgivande samhället och för att få en så direkt 
koppling som möjligt mellan högskolans 
utbildningsprogram och det kommande 
yrkeslivet lägger KMH stor vikt vid att rekrytera 
yrkesverksamma musiker med gedigen erfarenhet  
från musikbranschen. Som lärare vid KMH 
förutsätts man aktivt arbeta med att utveckla sin  
kompetens. KMH uppmuntrar därför lärare att,  
utanför sin anställning vid KMH, förkovra sig  
genom uppdrag inom anställningens ämnesområde. 

KMH samverkar regelbundet med andra lärosäten,  
i Sverige och internationellt, inom hela utbildnings - 
program (t.ex. utbildningen på forskarnivå, 
lärarprogrammen och internationella s.k. joint-
master-program) liksom inom enskilda kurser 
och projekt samt i utvecklingsfrågor. Sådana 
former av samverkan inom utbildningssektorn 
redovisas huvudsakligen i kapitel 1. Detta avsnitt 
fokuserar istället på samverkan med aktörer inom 
andra sektorer i samhället. 

KMH arbetar med att dokumentera samverkans-
projekt genom att skriva formaliserade avtal 
med externa parter. Under 2019 slöts 27 nya 
samverkansavtal. 

Samverkan



Preludium inför Nobel i Nobelpristagaren 
Hugo Theorells anda.
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• Institutionen för musik- och medieproduktion 
genomförde festivalen Artify the Music.

Akademin för musik, pedagogik och samhälle 
presenterade sin årliga festival Mind the Music.

Akademin för klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori presenterade tre 
festivaler.

• Institutionen för klassisk musik anordnade  
under våren den första kammarmusikfestivalen  
Classicalive Music Festival samt under 
höstterminen Accordeonfestivalen.

• Institutionen för komposition, dirigering och 
musikteori genomförde under vårterminen 
festivalen ljudOljud.

Uthyrningar och konferenser
Det omgivande samhällets intresse för KMH:s 
verksamhet och lokaler ökade märkbart i samband  
med att campus stod klart sommaren 2016 och 
intresset kvarstår. Intäkter från lokaluthyrningar 
och visningar ligger på en fortsatt hög nivå. 

KMH har under året stått värd för en mängd 
konferenser. Ofta som medarrangör, men vid 
många tillfällen rör det sig också om uthyrningar 
gentemot extern part. Vid uthyrningstillfällen 
finns alltid KMH närvarande för att kort berätta 
om högskolans verksamhet, och våra studenter 
anlitas för att musicera. Detta är ett koncept som 
fungerar väl och har visat sig leda till många nya 
samverkansmöjligheter. Under 2019 fortsatte vi 
även med de uppskattade visningarna av våra 
lokaler för organiserade grupper. 

Under 2019 hade KMH totalt 42 uthyrningar och 
42 publika visningar. 

Projekt för utveckling  
av exjobb
KMH samarbetar med KTH i ett projekt för 
utveckling av exjobb för utbildningar med musik- 
och ljudinriktning. Projektet kallas ESAIM 
(Etablering av självständiga arbeten som exjobb 
inom musik och teknik) och är finansierat av 
Vinnova.

Idén med projektet är att utveckla en metod 
för exjobb inom konstnärliga utbildningar. 
Syftet är att stärka studenternas kapacitet på 

Konserter och evenemang
KMH:s konsertverksamhet utgör en mycket viktig  
kontaktyta med det omgivande samhället och är 
en betydande del av KMH:s kärnverksamhet. I 
mötet med publiken skapas inte bara musiken – 
studenten får därtill en central förberedelsegrund 
inför sitt kommande yrkesliv. Sedan flytten till 
nya lokaler har antalet konsertbesökare ökat 
markant år för år och det totala antalet besökare 
under 2019 uppgick till ca 38 000. Under 2019 
har KMH genomfört ca 400 konserter inklusive 
konserterna inom de studentdrivna festivalerna. 

Konserterna initieras och genomförs på alla nivåer  
inom KMH, av enskilda studenter och/eller  
lärare (delvis i form av fasta ensembler/orkestrar,  
såsom återkommande festivaler med särskild 
organisation), eller på uppdrag av rektor. De utgör 
i många fall det formella examinationstillfället 
för en kurs, men består också av projekt som 
genomförs som fria utbildningsaktiviteter. I vissa 
fall sker konserter som en del i samverkansprojekt 
med externa parter.

Konserterna och evenemangen produceras  
och marknadsförs till stor del centralt via  
KMH:s webbplats, annonsering och utskick 
av gemensamma säsongsprogram. Ingången 
Konserter & evenemang på KMH.se är webbplatsens  
mest besökta del. En stor del av kommunikationen  
kring evenemangen sker också via sociala medier, 
externa evenemangs kalendrar samt andra 
webbtjänster och målgruppsspecifika nätverk. 

Dessutom bedrivs konsertverksamhet och 
pedagogiska projekt på Edsbergs slott inom 
ramen för KMH:s utbildningar. Verksamheten 
sker i samverkan med Sollentuna kommun. 

Studentdrivna festivaler

KMH:s akademier har anordnat ett flertal 
välbesökta festivaler under året. En stor mängd 
kurser och examenskonserter synliggörs i 
festivalerna för allmänheten och musikbranschen 
och ger därmed en direkt koppling till arbetslivet.

Akademin för folkmusik, jazz och musik- och 
medieproduktion presenterade tre festivaler 
under vårterminen.

• Institutionen för jazz anordnade för fjortonde 
året sin festival New Sound Made.

• Institutionen för folkmusik presenterade sin 
festival LÅT!.
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arbetsmarknaden och musikhögskolans nätverk 
med externa parter. Modellen innebär att 
studenter ska ha möjlighet att välja att genomföra 
hela eller del av sitt självständiga arbete i 
samarbete med en extern part.

Projektet påbörjades våren 2018 och avslutas i 
december 2020. Under 2019 har fyra pilotprojekt 
avslutats och sju masterstudenter är igång med  
projekt som ska genomföras under 2020. Ytterligare 
åtta studenter planerar projekt för 2021. Hittills har 
KMH haft kontakt med 31 studenter (18 kvinnor, 
13 män) och 39 företag/organisationer, varav 15 
som KMH har identifierat samarbetsområden 
med inom projektet. Samtal och matchning pågår 
och nya kontakter med både studenter och 
externa parter sker löpande.

På KMH:s webbplats finns en pilot av en ”exjobbs - 
portal” där externa parter har fått beskriva vilka 
möjligheter de erbjuder studenter och vilka 
områden de är intresserade av att undersöka 
tillsammans.

Projektet har skapat en arena, kallad KMH X-day, 
för olika slags samarbeten mellan å ena sidan 
masterstudenter och forskare på KMH och KTH, 
och å andra sidan företag, kulturinstitutioner, 
intresseorganisationer, myndigheter och andra 
aktörer med intresse för musik i olika avseenden. 
Första KMH X-day genomfördes 10 maj 2019 och 
nästa tillfälle planeras till den 7 maj 2020.

Inom projektet finns ett tydligt jämställdhets-
perspektiv och arbetet förväntas öka kvinnors 
möjligheter att bygga erfarenheter och skapa 
kontakter som ger dem förutsättningar att få arbete  
inom den starkt mansdominerade musikbranschen.  
Under 2019 tog projektet fram ett utbildnings-
material på temat jämställdhet för studenter och 
handledare som är involverade i exjobbsprojekt.

I projektet bidrar KMH med kunskap om 
konstnärlig forskning, kreativa metoder samt 
kontakter med företag och organisationer. KTH 
bidrar med stort kunnande om forskning och 
teknik inom musik- och ljudbehandling (Sound 
and Music Computing) samt vana av exjobb och 
samverkan.

Samverkansaktiviteter
Samverkan med det omgivande samhället 
pågår kontinuerligt vid alla KMH:s akademier 
och det finns en mängd olika samarbeten med 
externa parter. Nedan redovisas ett urval av de 

samverkansaktiviteter KMH arrangerat och/
eller deltagit i under 2019. Urvalet baseras till 
största del på akademiernas sammanställningar 
av formaliserade samarbeten och ska spegla 
bredden av de olika typer av samverkansprojekt 
som KMH deltar i utöver den omfattande 
konsertverksamheten. 

Alumnverksamhet: Under det gångna året har 
KMH fokuserat på särskilda evenemang riktade 
till alumner istället för att anordna en särskild 
alumndag. Exempelvis bjöds läraralumner in 
till en diskussion om Skolverkets förslag till ny 
kursplan i musik för grundskolan. 

Aurora Music Festival: Är en festival och 
kursverksamhet som genomfördes för tredje 
gången på KMH och på Konserthuset. Drygt 200  
musiker från hela världen deltog i kursen och under  
perioden 21-25 augusti gavs 13 konserter på KMH. 
Festivalen består av fristående kurser/master  
classes och konserter, arrangerad av Aurora Music  
i Vänersborg/Trollhättan i samarbete med KMH 
och Stockholms Konserthus, och med stöd av 
bland andra Stockholms stad och Stockholms 
läns landsting. Bland lärarna, solisterna och 
dirigenterna finns många av de internationellt 
ledande namnen inom klassisk musik.

Blåsmusikens dag: Är en plattform för att 
synliggöra och höja statusen för blåsmusik i hela  
Sverige. Målet med dagen är att skapa en nationell  
dag för att främja, ena, bevara och utveckla ett 
rikare blåsmusikliv. På KMH presenterades tre 
konserter med egna studenter och gästspel av 
Blåsarsymfonikerna samt ungdomar från Järfälla 
Kulturskola och Södra Latins gymnasium.

EASTN-DC: Är ett EU-finansierat projekt som  
har 14 samarbetspartners med spridning över 
hela Europa. Projektets mål är att ta fram nya  
former för distribution av digital konst. KMH har  
inom EASTN-DC anordnat två stora konferenser. 
Under mars anordnade KMH en konferens med  
workshops, föreläsningar, konserter och en 
disputation. Arrangemanget riktade sig till 
allmänhet, studenter samt internationella 
forskare inom elektroakustisk musik. I november  
stod KMH återigen värd för det globala 
forskningsprojektet med ett hundratal deltagare 
från hela världen. Världsledande forskare var  
inbjudna som föreläsare, bland andra professor 
Georgina Born från Oxford University. 
Evenemanget var en unik interaktiv konferens 
där KMH:s studenter och forskare var högst 
delaktiga med presentationer av sina arbeten. 

Samverkan
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Jan Wallanderpriset: 2019 delade Handelsbanken 
och KMH för nionde året ut Jan Wallanderpriset. 
En student på avancerad nivå, vid någon av Sveriges  
högre musikutbildningar, får under en längre tid  
disponera ett förnämligt musikinstrument, som  
anskaffas av Handelsbanken. Tävlingen projektleds 
av KMH och avgörs av en internationell jury. Priset  
delas ut vid en stor galaföreställning där pristagaren  
framträder tillsammans med nuvarande och 
tidigare KMH-studenter och gästartister. Detta 
år skedde prisutdelningen för tredje gången i 
Kungasalen på KMH. 

Kulturnatt Stockholm: I april månad var KMH 
en del av Kulturnatt Stockholm och öppnade 
lokalerna för allmänheten med publika visningar, 
konserter och workshops. Antal besökare var 
drygt 1500 personer. 

Music and Circus in Dialogue: Är ett konstnärligt 
forskningssamarbete med Marie-Andrée Robitaille 
(doktorand i cirkus på DOCH) och Bauhaus Dessau 
Foundation i Tyskland som pågått från mars till 
september 2019. I projektet ingick samarbete 
med tre cirkuskonstnärer från Sverige, Peru och 
Frankrike och resulterade i två föreställningar på 
DOCH och två föreställningar på “Festival Total 
Stage” i Dessau i samband med Bauhausrörelsens 
100-årsjubileum. 

MusikBojen: KMH har tillsammans med 
föreningen MusikBojen arbetat för att lyfta 
vikten av kunskap i frågor rörande musik och 
musikterapi samt deras betydelse för hälsa och 
välbefinnande i samhället. Samverkansparterna 
verkar också för en nära dialog mellan yrkes-
verksamma musikterapeuter och KMH:s utbildning 
i musikterapi samt för att stödja KMH:s satsningar 
på forskning inom områdena musik och hälsa 
samt musikterapi. MusikBojen delade under 2019 
ut priset MusikBojen till KMH-alumnen Sören 
Oscarsson vid en prisutdelning i Kungasalen på 
KMH inför drygt 400 besökare. 

Nobel preludium: Måndag den 9 december 
arrangerades Preludium inför Nobel i Kungasalen 
i Nobelpristagaren Hugo Theorells anda. 
Föredraget framfördes av Hugo Theorells son 
Töres Theorell, professor emeritus, anknuten till 
Karolinska Institutet och till KMH. Tillsammans 
med kolleger och studenter på KMH kom 
föredraget att interfolieras med musikinslag med 
anknytning till Hugo Theorells liv. 

Nordiskt nätverk för musikpedagogisk 
forskning: I år var det KMH:s tur att stå värd 
för den årliga konferensen för Nordiskt nätverk 
för musikpedagogisk forskning (NNMPF). 
Konferensen organiserades i februari av Akademin 
för musik, pedagogik och samhälle. Den hade fyra  
parallella sessioner, internationella keynote-
föredrag, och 102 registrerade deltagare från 8 olika  
länder. Före huvudkonferensen organiserades även 
en förkonferens för internationella doktorander. 
Denna centrala konferens, inom det nordiska 
musik pedagogiska landskapet, var ett viktigt 
evenemang som stärkte KMH:s position i 
forskningsvärlden. 

Prins Daniels Fellowship: I november anordnades 
en inspirationsföreläsning om entreprenörskap 
i samarbete med Prins Daniels Fellowship. Prins 
Daniel samt entreprenörerna Lili Assefa, Jan Carl 
Adelswärd och Carl Falk Gramer besökte KMH 
för att berätta om sina erfarenheter av att driva 
företag. Samtalet handlade om hur studenter 
med entreprenöriella metoder kan ta sina idéer 
vidare till konkret handling. Efter föreläsningen 
anordnades rundabordssamtal med ett antal 
inbjudna studenter som fick möjlighet att bolla 
idéer och tankar med inspiratörerna. 

Samverkan med förutbildningar: KMH har  
under året 2019 haft flera värdefulla samverkans-
konserter med ett antal förutbildningar, bland 
andra: Södra Latins Gymnasium, Lilla Akademien 
och Nordiska musikgymnasiet. 

Samverkan med orkestrar och konsert-
arrangörer: KMH har sedan länge ett utvecklat 
samarbete med ett antal externa orkestrar 
och konsertarrangörer. Produktionerna är väl 
integrerade i utbildningen och utgör ibland 
utbildningsaktiviteter och examinationer på både  
grundnivå och avancerad nivå. Det innebär att  
KMH:s musiker-, dirigent- och kompositions-
studenter får arbeta med professionella musiker,  
producenter och i förekommande fall regissörer, 
under handledning av lärare från KMH. Några  
samverkanspartners under 2019 som kan nämnas  
är: Livgardets dragonmusikkår, Marinens 
musikkår, Musica Vitae, Radiokören, Stockholms  
Läns Blåsarsymfoniker, Norrköpings Symfoni-
orkester, Norrbotten NEO, kyrkor tillhörande 
Svenska kyrkan, Gävle Symfoniorkester, Västerås 
Sinfonietta, Norrlandsoperans orkester, samt 
övriga konstnärliga högskolor. 
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I början av året genomförde UKÄ även en tillsyn 
av KMH:s regeltillämpning. Denna innebar att 
UKÄ granskade de rättsliga frågor som berörs 
i Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring 
inom det europeiska området för högre utbildning 
(ESG). Totalt granskades sex olika områden och 
det sammanfattade utfallet av denna granskning 
är att KMH har god ordning på regeltillämpning. 
Inom några områden rekommenderades KMH 
att ändra och förtydliga sina rutiner, vilket också 
har skett. Rapporten i dess helhet finns att läsa på 
UKÄ:s webbplats. 

Vad gäller UKÄ:s granskning av lärosätets 
kvalitetssäkringssystem har ett stort arbete lagts  
ner under året för att förtydliga och förbättra det  
system som beskrivits i inledningen av detta  
avsnitt. På samma sätt som ämneslärarutbildningen 
har granskats, inbjöds KMH till ett inledande 
informationsmöte tillsammans med UKÄ och den 
utsedda bedömargruppen. 

Under året har en särskild projektorganisation 
arbetat med att formulera en rättvisande bild över 
högskolans kvalitetsarbete i enlighet med UKÄ:s 
bedömningsområden och bedömningsgrunder. 
KMH:s självvärdering överlämnades till UKÄ 
i december 2019. Nästa steg i granskningen är 
två platsbesök då bedömargruppen kommer till 
högskolan för att ställa frågor till olika funktioner. 
Detta kommer att ske i mars respektive maj 
månad 2020. 

Grundläggande frågor inom kvalitetssäkringen 
är hur lärosätet säkerställer att något sker och 
hur systematiken i verksamheten beskrivs. 
Det är för tidigt att säga hur KMH faller ut i 
UKÄ:s granskning, men det interna arbetet 
har definierat en del förbättringsområden som 
stärker kvaliteten i verksamheten. 

KMH:s verksamhet ska kännetecknas av hög 
kvalitet i utbildning, forskning och samverkan. 
Detta säkerställs bland annat genom vårt 
kvalitetssäkringsarbete, att vi främjar en hållbar 
utveckling, samt att vi tar vara på medarbetarnas 
kompetens och att vi har möjlighet att skapa en 
god arbets- och studiemiljö i våra lokaler.

Kvalitetssäkring
För sju år sedan startade KMH ett internt 
kvalitetssäkringsprojekt som slutfördes under 
hösten 2019 då rektor fastställde Riktlinjer för 
kvalitetssäkring på KMH. Dokumentet beskriver 
hur KMH:s cykliska arbete med utvärderingar 
inom ett, tre och sex år, verkar för att säkerställa 
att hela högskolan arbetar mot samma vision och 
strategi samt dess tillhörande långsiktiga planer. 
Under året har fokus lagts vid att implementera 
hela kvalitetssäkringsmodellen som ska 
tydliggöra hur KMH:s beslutsdokument och 
beslutande och rådgivande organ hör samman. 

Arbetet med att skriva fram riktlinjer för 
kvalitetssäkring har varit kvalitetsdrivande i sig 
och medfört en gemensam förståelse för hur 
högskolans interna mål- och styrdokument, 
organisatoriska avdelningar samt olika möten  
hänger samman för att kvalitetssäkra verksamheten.

Under 2019 har UKÄ genomfört tre olika 
granskningar: en utbildningsutvärdering, en 
tillsyn av regeltillämpningen samt en granskning 
av KMH:s kvalitetssäkringssystem.

Utbildningsutvärderingen som rör KMH:s 
ämneslärarutbildning igångsattes med ett så 
kallat uppstartsmöte under hösten 2018. Därefter 
lämnade KMH in en självvärdering i december 
2018. Självvärderingen låg till grund för det 
platsbesök som ägde rum under våren 2019. Vid 
platsbesöket genomfördes ett antal intervjuer 
med grupper av företrädare från ansvarig 
akademi.

Gemensamt
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Den ekonomiska ansvarsfördelning som följer  
av KMH:s arbetsordning innebär liten risk för  
ekonomiska oegentligheter. Avtal får enbart 
tecknas av rektor och högskoledirektör och föregås  
alltid av samverkan med arbetstagarorganisationer  
och studentkår. KMH är noga med att upprättad  
arbetsordning följs. Upphandling av varor och  
tjänster måste göras i samråd med upphandlings-
samordnaren som kontaktar extern juridisk 
expertis vid behov.

KMH prioriterar att systematiskt arbeta för ökad  
jämställdhet, jämlikhet och en god arbetsmiljö,  
vilket utgör en del av den sociala hållbarhets-
dimensionen. En annan viktig del i arbetet med 
att utveckla och sprida kunskap om den sociala 
hållbarhetsdimensionen sker inom KMH:s 
prioriterade forskningsområden Musik och hälsa 
samt Musikpedagogik. Kunskap om sambanden 
mellan kropp, musik, hälsa och välbefinnande 
är idag spridd till ett flertal olika discipliner och 
ämnesområden för att kunna genomsyra hela 
verksamheten. KMH:s ambition är att fungera 
som en viktig mötesplats och samordnare för 
att skapa synergier mellan forskargrupper både 
nationellt och internationellt i riktning mot en 
hållbar global samhällsutveckling.

Hållbar utveckling
KMH:s arbete med att bidra till en hållbar 
samhällsutveckling baseras på Sveriges miljömål 
och FN:s globala mål för hållbar utveckling inom 
Agenda 2030. Det innebär ett ansvarstagande 
för att skapa en hållbar samhällsutveckling i 
relation till sociala, ekonomiska och miljömässiga 
utmaningar. 

De miljömässiga utmaningarna kräver förändringar 
inom alla samhällssektorer. Universitet och 
högskolor har en central roll i arbetet med att 
påverka klimatförändringar och därför har KMH  
anslutit sig till ett lärosätesspecifikt klimatramverk. 
Klimatramverkets ambition är att tydligt bidra 
till samhällets klimatomställning i linje med 
åtaganden som har bäring på hållbarhetsmålen. 
För KMH:s del förekommer miljöpåverkan 
främst till följd av tjänsteresor med flyg samt 
energiförbrukning. En utmaning för KMH är att 
hitta ett hållbart sätt att möjliggöra utvecklingen 
av våra prioriterade områden, såsom forskning 
och internationalisering, utan att öka belastningen 
på klimatet.

Ekonomiska utmaningar kan vara att motarbeta 
alla former av korruption, mutor och bestickning. 

Gemensamt

Maja Korp, student i klassisk musik. 
Foto från Edsbergs slott.
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Lokaler
KMH:s lokaler på Valhallavägen ägs av 
Akademiska Hus och består av totalt 16 121 kvm 
lokalarea. Den stora glasade huvudbyggnaden 
rymmer konsertsalar, övningsrum, lärosalar, studior,  
restaurang och administration. Det långsmala 
huset som löper längs Lidingövägen innehåller  
bland annat huvuddelen av övningsrummen, 
lärosalar, körsal och konsertsal. Mellan dessa båda  
byggnader ligger det byggnadsminnesmärkta 
stallet som idag inrymmer högskolans bibliotek 
samt det tidigare bostadshuset för stallchefen 
som idag inhyser forskarrum, mötesrum och rum 
för representation.

Teknisk utrustning och akustisk utformning håller  
hög klass, konsertsalarna är flexibla och kan 
varieras för olika typer av musikframträdanden. 
Foajén och ljusgårdarna kan möbleras för att passa  
olika typer av evenemang. Det centrala läget och  
den höga tekniska kvaliteten ger höga lokal-
kostnader och KMH jobbar aktivt med externa  
uthyrningar för att täcka en del av lokalkostnaderna. 
Attraktionskraften i de nya lokalerna är fortsatt 
hög och under året har KMH haft många externa  
förhyrningar av lokaler, rundvisningar, samarbeten 
kring konsertarrangemang och utställningar. Stor 
vikt läggs vid att uthyrningsverksamheten sker på 
ett sätt som gynnar KMH. 

Några av KMH:s utbildningar är förlagda till 
Edsbergs slott i Sollentuna, som KMH hyr 
av Sollentuna kommun. På det välbevarade 
1700-talsslottet bedrivs utbildningar i klassisk 
musik på piano, violin, viola och cello, med 
tonvikt på kammarmusik. 

I början av året uppdaterade KMH:s styrelse 
den strategiska planen för försörjning av fysiska 
lärandemiljöer där behovet av att behålla 
verksamheten vid Edsbergs slott framkom tydligt. 
KMH har därför förlängt hyreskontraktet med 
Sollentuna kommun. 

Preliminära systemhandlingar har arbetats fram  
och bygglovsprocess har inletts för det återstående  
byggnadsminnesmärkta huset i Kv. Svea Artilleri. 
Huset användes tidigare som ridhus och planen 
är att huset ska byggas om till en multifunktionsal 
med stor flexibilitet vilken KMH därefter kan 
förhyra från Akademiska hus.

Den genomsnittliga lokalkostnaden har ökat med 
ca 4 procent och summerades till 2 796 kr per 
kvadratmeter (LOA). Lokalkostnadernas andel 
av KMH:s totala kostnader uppgår till 24 procent 
vilket är en liten minskning från föregående år 
men en hög andel sett till andra lärosäten utanför 
storstadsregionerna. 

Gemensamt

Lunchkonsert i Nathan Milsteinsalen.
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Medarbetare
Behovet av en nära och daglig interaktion med  
omvärlden speglas i behovet av anställningsformer  
som för KMH:s del skiljer sig från många andra  
högskolor. KMH har många deltidsanställda och 
timavlönade lärare som har en stor del av sin 
yrkeverksamhet utanför högskolan. De är många 
till antalet men omräknat som helårsarbetskrafter 
relativt få. Detta är en förutsättning för att kunna 
tillgodose dels behovet av specialisering inom 
många genre och instrumentområden, dels 
behovet av en nära samverkan med yrkeslivet 
inom utövande, pedagogik och forskning på 
musikens område. 

Tabell 15 visar totalt antal anställda fördelade 
på olika personalkategorier och kön. Antalet 
årsarbetskrafter omräknat till heltid har ökat, 
från 148 till 153, ökningen har skett inom 
akademierna. Främst beror ökningen på att KMH 
har anställt fler doktorander.

Tabell 15. Helårsarbetskrafter

2019 2018 2017

Professorer 20 18 19

- varav kvinnor (%) 21 16 11

- varav män (%) 79 84 89

Lektorer 28 29 29

- varav kvinnor (%) 30 29 31

- varav män (%) 70 71 69

Adjunkter 28 24 25

- varav kvinnor (%) 35 35 32

- varav män (%) 65 65 68

Timavlönade lärare 5 5 6

- varav kvinnor (%) 24 26 33

- varav män (%) 76 74 67

Samtliga lärare 81 76 79

- varav kvinnor (%) 30 28 27

- varav män (%) 70 72 73

Teknisk och administrativ 
personal 72 72 70

- varav kvinnor (%) 50 52 54

- varav män (%) 50 48 46

Samtliga anställda 153 148 149

- varav kvinnor (%) 39 39 40

- varav män (%) 61 61 60

Avrundningsdifferens kan förekomma.

KMH:s könsfördelning för myndigheten var 
under året 39 procent kvinnor och 61 procent 
män. Framför allt inom lärarkåren råder det en 
fortsatt ojämn könsfördelning. Andelen kvinnliga 
professorer har dock ökat från föregående år, i 
och med att en adjungerad professor anställts 
(kvinna) och en professor (man) gått i pension. 

Inom teknisk och administrativ personal har 
fördelningen mellan kvinnor och män också 
ändrats något från föregående år. Andelen 
kvinnor och män är nu helt lika. Förändringarna 
har dock varit marginella och några långsiktiga 
slutsatser kan inte dras av underlaget.

Kompetensförsörjning

För att nå de uppsatta verksamhetsmålen 
behöver KMH arbeta med kompetensfrågor på 
ett långsiktigt och enhetligt sätt samt säkerställa 
att de blir en integrerad del av verksamheten. 
KMH ska attrahera, tillvarata och utveckla 
den kompetens som behövs för att uppnå 
verksamhetens mål. Myndigheten ska också 
vara transparent när det gäller processer inom 
kompetensförsörjning. 

Exempel på kompetensutveckling som pågått 
under året är högre seminarium, samt en ökad 
satsning på högskolepedagogiska kurser för 
lärare på KMH. Vidare har KMH genomfört en 
förvaltningsutbildning riktad till handläggare. 
Under hösten genomfördes en språkkurs i 
engelska vid Cambridge University genom 
Erasmusprogrammet. För den enskilde 
medarbetaren diskuteras kompetensutveckling 
i de mål- och utvecklingssamtal som förs mellan 
medarbetare och chef varje år.

KMH strävar fortsatt efter att öka andelen 
lektorer och professorer i verksamheten. 
Anställningsformerna har förtydligats och tydliga 
lönekriterier har utarbetats. 

Under 2019 har KMH anställt en adjungerad 
professor (kvinna). En man har befordrats 
till lektor. Tre doktorander (kvinnor) i 
musikpedagogik har anställts.

Under året har en kartläggning av kommande 
pensionsavgångar inom akademin gjorts för 
de närmaste fem åren. Bedömningen är att 
rekryteringsbehovet inte kommer att vara 
särskilt stort under det närmaste året eftersom 
pensionsreglerna ändras. 

Gemensamt
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GemensamtMats Zetterqvist, lärare i  
kammarmusikensemble. 
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Tabell 16. Kvinnor och män i ledningsfunktioner

2019 2018 2017

Rektor och prorektor 2 2 2

- varav kvinnor (%) 50 50 50

- varav män (%) 50 50 50

Akademichef (inkl. s.f ) 6 6 8

- varav kvinnor (%) 17 17 25

- varav män (%) 83 83 75

KVF 6 5 -

- varav kvinnor (%) 33 40 -

- varav män (%) 67 60 -

Studierektorer 17 16 16

- varav kvinnor (%) 35 38 44

- varav män (%) 65 62 56

Nämndordföranden 2 2 2

- varav kvinnor (%) 50 50 50

- varav män (%) 50 50 50

Chefer inom stödfunk-
tionerna (inkl. bitr. chef ) 11 9 10

- varav kvinnor (%) 64 55 70

- varav män (%) 36 45 30

Antal i december 

Kvinnor och män i ledningsfunktioner
Under året har KMH fått en ny rektor i Helena 
Wessman och en ny prorektor i Johannes 
Landgren. Peter Liljenstolpe är högskoledirektör. 
Detta innebär oförändrade könsförhållanden i 
högskoleledningen. 

Efter omorganisationen 2018 består akademiernas  
ledningar av tre akademichefer, tre ställföreträdande  
akademichefer och ett antal studierektorer. 
Under 2019 har 17 anställda (11 män och sex 
kvinnor) haft uppdrag som studierektorer. 
Jämfört med tidigare år har uppdragen, i och med 
omorganisationen, delvis ändrat karaktär vilket 
bl.a. innebär att ledningsfunktionerna inom de  
tre akademierna numera har samma uppdrag.  
Det är en majoritet av män i ledningsuppdragen 
för akademierna, vilket torde kunna förklaras av 
att det är ojämn könsfördelning på akademisidan 
som helhet.

Bland avdelningscheferna inom högskoleförvalt-
ningen är förhållandet det omvända då 70 procent 
av cheferna är kvinnor och 30 procent är män. 

Jonna Simonsson, student i klassisk musik.
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lagstiftning, förordningar, ansvar och delegering 
inom arbetsmiljöområdet.

Värdegrundsarbetet har fortsatt i form av 
integrering i KMH:s styrande dokument,  
t.ex. riktlinjen för lönekriterier.

Jämlikhet

KMH ska enligt högskolelagen och diskrimi-
neringslagen aktivt verka för jämställdhet, 
likabehandling och motverka diskriminering. Detta 
utgör en av grunderna för en god arbetsmiljö på 
KMH och avser även att fungera som en förebild 
för studenterna i deras kommande arbetsliv.

I den tidigare beslutade handlingsplanen för 
jämställdhetsintegrering, fastställdes prioriterade 
områden för jämställdhet. Handlingsplanen ingår 
som ett av de strategiska områdena i KMH:s 
strategi för 2018 – 2020.

Det ettåriga mentorskapsprogrammet för 
jämlikhet i musiklivet och skolan fortsätter. 
Under året har planering påbörjats för att 
programmet ska bli årligen återkommande. 
Likaså ska perspektivet breddas samt att 
programmet fortsättningsvis ska genomföras 
läsårsvis. I år deltog åtta studenter, en man och 
sju kvinnor. 

Översynen gällande tillsättning av jurygrupper 
inför studentantagning fortsätter. Uppföljning 
av jurygruppernas sammansättning görs 
efter avslutad antagning och vid nästa 
antagningsomgång ska avstämning ske innan 
antagning så att jämställdhetsaspekten i 
jurygrupperna bättre kan beaktas.

KMH har som målsättning att inventera 
kurslitteratur och repertoar för att säkerställa 

Sjukfrånvaro
Den inrapporterade sjukfrånvaron har ökat något 
under 2019. Sjukfrånvaron skiljer sig åt jämfört 
med föregående år och visar en tillfällig ökning 
för fjärde kvartalet. Den tillfälliga ökningen 
minskade redan under december månad. KMH 
har under flera år haft en relativt låg sjukfrånvaro. 
Då det rör sig om ett fåtal individer har det inte 
gjorts någon djupare analys kring detta. KMH 
arbetar aktivt med rehabilitering vilket får antas 
ha bidragit till den låga sjukfrånvaron.

Arbetsmiljö

Under året har samtliga chefer intervjuats för 
att följa upp den medarbetarundersökning som 
genomfördes under 2018. Förbättringsområden 
har tydliggjorts och presenterats för respektive 
akademi/avdelning. 

Som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
har krisinformation publicerats på webbplatsen 
under ”Om något händer”. Denna information 
rör allvarliga händelser som kräver omedelbara 
åtgärder för att begränsa konsekvenserna. 
Exempel är olyckor med svåra personskador, 
brand, våldsbrott och sabotage, men också kriser 
som kan medföra etiska och förtroendemässiga 
skador för KMH. På sidan finns tydliga länkar till 
både interna och externa aktörer.

En ny riktlinje för arbetsmiljö har tagits fram samt  
ett nytt lokalt avtal om arbetsmiljökommitténs 
sammansättning med en tydligare skrivning om 
arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön. Dessutom 
ingår arbetsmiljö, bl.a. i form av bemötande och 
värdegrund, som ett tydligare lönekriterium i den 
nya riktlinjen för lönekriterier.

I juni genomfördes en arbetsmiljöutbildning för  
skyddsombud med tyngdpunkt på arbetsmiljö-

Tabell 17. Sjukfrånvaro

(%) 2019 2018 2017

Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda arbetstiden 2,1 1,9 2,8

Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under  
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 55,8 53,1 65,1

Sjukfrånvaron för kvinnor 3,1 2,7 3,4

Sjukfrånvaron för män 1,6 1,4 2,3

Sjukfrånvaron för anställda 29 år eller yngre 0,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaron för anställda 30–49 år 0,9 1,3 2,2

Sjukfrånvaron för anställda 50 år eller äldre 2,6 2,1 3,0

Gemensamt
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Utbildning

 en bredd bland upphovspersoner. Statistik över 
KMH:s konserter förs läsårsvis och för läsåret 
2018/19 hade drygt 18 procent av framförda verk 
en kvinna som upphovsperson. Könsfördelningen 
bland dem som stod på scenen var 47 procent 
kvinnor respektive 53 procent män.

Som ett komplement till anställningsordningen 
har en ny rutin för handläggning vid anställning 
och befordran av lärare vid KMH fastställts. 
Likaså har KMH i samverkan med de fackliga 
parterna arbetat med att ta fram en ny riktlinje 
för lönesättning. 

Foto från en av KMH:s personaldagar.
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Ekonomiskt utfall

Finansiell 
redovisning 



| Årsredovisning 2019 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm48

Ekonomiskt utfall

Intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgick till  
204 485 tkr vilket är en ökning med 2,5 procent  
jämfört med föregående år. Förutom den årliga  
anslagsuppräkningen ökade också, för fjärde året  
i rad, intäkter för avgifter och andra ersättningar. 
Ökningen förklaras dels av ett fortsatt intresse  
för lokaluthyrningar och visningar men också av  
intäkter för finansiering av en professorsanställning 
vid KMH med finansiellt stöd från KTH.  

Årets resultat
KMH:s ekonomiska utfall för 2019 visar ett 
överskott på 2 732 tkr fördelat på -207 tkr inom 
utbildningen och 2 939 tkr inom forskningen. 
Det positiva utfallet ligger nära det förväntade 
resultatet även om både intäkter och kostnader är 
högre än beräknat. Det ekonomiska överskottet 
återfinns främst inom forskningen som under 
2019 har utökats men de nya satsningarna har 
inte genererat kostnader för hela året. 

Ekonomiskt utfall

Tabell 18. Verksamhetsutfall, totalt

(tkr) 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 180 331 177 593 163 197

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 7 927 6 118 5 996

Intäkter av bidrag 15 971 15 260 11 395

Finansiella intäkter 256 529 505

Summa intäkter 204 485 199 500 181 093

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -117 500 -109 511 -106 782

Kostnader för lokaler -42 658 -41 074 -40 087

Övriga driftskostnader -26 774 -25 517 -23 764

Finansiella kostnader -209 -346 -309

Avskrivningar -14 612 -14 656 -11 811

Summa kostnader -201 753 -191 103 -182 752

Transfereringar

Medel från statsbudgeten 599 598 599

Medel från myndigheter 694 237 76

Lämnade bidrag -1 293 -835 -675

Summa transfereringar 0 0 0

Årets kapitalförändring 2 732 8 397 -1 659
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Den näst största kostnadsposten är lokalkostnader. 
Kostnader för lokaler har ökat med 3 procent och  
utgör 21 procent av högskolans totala kostnader. 
Såväl hyreskostnader som lokaltjänstkostnader 
har blivit högre i de nya lokalerna men tycks nu ha  
stabiliserats på en normal årlig kostnadsökning.  
Den höga andelen lokalkostnader är en utmaning 
för KMH och är ett av skälen till varför högskolan 
prioriterar att öka lokaluthyrningarna.

Driftskostnaderna har ökat med 4 procent 
i jämförelse med föregående. Främst beror 
ökningen på kostnader för systemutveckling samt 
driftskostnader i samband med forskning inom 
externmedelsfinansierade projekt.

Merparten av högskolans avskrivningskostnader 
kommer från investeringar i de nya lokalerna vid 
Valhallavägen och utgörs av förbättringsutgifter på  
annans fastighet. Merparten av investeringarna 
ianspråktogs under föregående år vilket betyder att  
avskrivningskostnaderna för campusinvesteringar 
nu har stabiliserats.

Den externfinansierade forskningen har ökat, 
vilket gav ökade bidragsintäkter, men den främsta 
förklaringen till bidragsintäkternas relativt höga  
nivå kan härledas till nyttjandet av campus-
donationer. Donationer har samlats in för att 
finansiera infrastruktur i de nya undervisnings- 
och konsertsalarna och i samband med att 
dessa medel tas i anspråk redovisas de som 
bidragsintäkter.

Kostnader

Verksamhetens totala kostnader uppgick till  
201 753 tkr vilket är en ökning med 5 procent 
jämfört med föregående år. Som framgår av 
diagrammet i figur 2 utgör personalkostnader  
den största kostnadsposten. Personalkostnaderna 
har ökat med 7 procent vilket är något högre än  
beräknat. Personalkostnadernas ökning inom  
forskningen förklaras med strategiska 
satsningar på forskande personal, såsom nya 
doktorandanställningar. Personalkostnadernas 
ökning inom utbildningen förklaras med att 
kvalitetsökande insatser har prioriterats.
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Figur 2. Kostnadsjämförelse
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produktion. Det ekonomiska utrymmet för 
utbildningsverksamheten har ökat vilket främst är  
en effekt av det ökade basanslaget för forskning.  
Den under tidigare år relativt låga nivå på  
basanslaget för forskning i kombination med en  
låg andel externfinansierad forskning har för  
KMH:s del resulterat i att utbildningsverksamheten  
har fått bära en stor andel av de gemensamma 
kostnaderna. Den ökade forskningsverksamheten 
är därför ekonomiskt gynnsamt för utbildnings-
verksamheten.

Resultat per 
verksamhetsgren

Utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå

Intäkter och kostnader inom utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå var jämnt fördelade 
vilket resulterade i ett mindre underskott på 207 tkr. 
Antalet helårsstudenter och helårsprestationer 
låg nära takbeloppet vilket tyder på att KMH har  
uppnått en bättre balans mellan kostnader och  

Tabell 19. Verksamhetsutfall, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

(tkr) 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 160 295 157 806 153 588

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 7 640 5 989 5 996

Intäkter av bidrag 12 279 11 985 10 065

Finansiella intäkter 236 487 480

Summa intäkter 180 450 176 267 170 129

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -104 794 -98 848 -97 788

Kostnader för lokaler -39 222 -37 785 -39 079

Övriga driftskostnader -22 439 -21 936 -22 553

Finansiella kostnader -192 -318 -294

Avskrivningar -14 010 -14 500 -11 706

Summa kostnader -180 657 -173 387 -171 421

Transfereringar

Medel från statsbudgeten 599 598 599

Medel från myndigheter 694 237 76

Lämnade bidrag -1 293 -835 -675

Summa transfereringar 0 0 0

Årets kapitalförändring -207 2 879 -1 292
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anställningar i september 2019. Alla strategiska 
satsningar har ännu inte resulterat i faktiska 
kostnader vilket förklarar överskottet inom 
verksamhetsgrenen. Även den externfinansierade 
forskningsverksamheten har ökat under senare år  
och högskolan har erhållit flera projekt i såväl 
nationell som internationell konkurrens. Ökade 
externa intäkter frigör resurser i den anslags - 
finansierade verksamheten vilket förklarar  
kostnadsökningen inom båda verksamhetsgrenarna. 

Forskning och utbildning  
på forskarnivå

Det ekonomiska utfallet för forskning och 
utbildning på forskarnivå visade ett överskott på 
2 939 tkr. 2018 dubblerades KMH:s basanslag för 
forskning och utbildning på forskanivå vilket  
har bidragit till de senaste två årens positiva 
resultatutveckling. De strategiska satsningar som 
möjliggjordes i och med anslagsdubbleringen har 
ökat antalet forskande personal vid högskolan. 
Bland annat påbörjade tre doktorander sina 

Tabell 20. Verksamhetsutfall, konstnärlig forskning och forskarutbildning

(tkr) 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 20 036 19 787 9 609

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 287 129 0

Intäkter av bidrag 3 692 3 275 1 330

Finansiella intäkter 21 42 25

Summa intäkter 24 035 23 233 10 964

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -12 706 -10 662 -8 994

Kostnader för lokaler -3 436 -3 289 -1 008

Övriga driftskostnader -4 335 -3 581 -1 210

Finansiella kostnader -17 -27 -15

Avskrivningar -602 -156 -105

Summa kostnader -21 096 -17 715 -11 331

Transfereringar

Medel från statsbudgeten 0

Medel från myndigheter 0

Lämnade bidrag 0

Summa transfereringar 0 0

Årets kapitalförändring 2 939 5 518 -367
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 Figur 3. Myndighetskapital och oförbrukade medel

Myndighetskapital och 
oförbrukade bidrag
Vid årets början redovisas ett ingående 
myndighetskapital på 59 121 tkr. Utgående 
myndighetskapital, som inkluderar årets resultat,  
summerar till 61 853 tkr. Det uppbyggda 
myndighetskapitalet ingår i en långsiktig 
finansieringsplan för finansiering av KMH:s  
campus. Enligt denna kommer myndighetskapitalet  

att förbrukas i takt med redovisningen av 
avskrivningskostnader för förbättringsutgifter på 
annans fastighet. 

De oförbrukade bidragen har minskat med  
ca 2 000 tkr och det utgående värdet summerar till  
55 574 tkr. Även donationsmedel ingår i KMH:s 
långsiktiga finansieringsplan för campusprojektet 
vilket innebär att de oförbrukade bidragen som 
härrör från donationer kommer att fortsätta att 
minska under kommande år. 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten vid KMH  
sker i liten omfattning. Till den avgiftsfinansierade 
verksamheten räknas förmedling av student-
bostäder för inresande utbytesstudenter och 
utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter. 
Under 2019 har 25 bostäder funnits tillgängliga 
och dessa har förmedlats med god beläggning. 
Alla inresande utbytesstudenter som anmält 
intresse för att hyra en studentbostad kunde 
erbjudas en studentbostad. Under hösten har två 
avgiftsskyldiga studenter studerat vid KMH.
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Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0

Uppdragsutbildning 20 0 0 0 0 20

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 0 0 510 -510 0 0

Summa 20 0 510 -510 0 20

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Upplåtande av bostadslägenhet – 
utbytesprogram och gästforskare -293 -232 1 048 -1 055 -7 -532

Summa -293 -232 1 048 -1 055 -7 -532
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 Indirekta kostnader
Indirekta kostnader debiteras från och med 2012 
i enlighet med SUHF-modellen. 

Samfinansiering
Samfinansiering är generellt en förutsättning för  
många externfinansierade projekt och förekommer  
på KMH för utvalda projekt. Projekten 
sam finansieras i varierande grad utifrån 
förutsättningarna i avtalen. På KMH har 
samfinansiering framför allt förekommit i 
samband med EU-projekt och den konstnärliga 
forskarskolan.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar är upptagna i balansräkningen 
efter individuell värdering. Gränsvärdet för 
periodisering av kostnader har under året varit 
ett halvt prisbasbelopp.

Anläggningstillgångar
KMH har både Immateriella anläggningstillgångar 
och Materiella anläggningstillgångar. KMH:s licens 
för ekonomisystemet (ny licens för uppgradering) 
tas enligt FÅB 5 kap 2§ upp som immateriell 
anläggningstillgång. Avskrivningstiden är 5 år.  
Materiella anläggningstillgångar med en bedömd  
ekonomisk livslängd på över tre år och ett 
anskaffningsvärde över gränsvärdet har 
klassificerats som anläggningstillgång.

Förbättringsutgifter för annans fastighet har använts  
för inredningar av lärosalar, studios och konsert - 
salar. Utrustning för ljudutrustning klassificeras 
som övrig utrustning. KMH har efter hörande av  
ESV beslutat att tillämpningen av komponent-
avskrivning inte är tillämplig, eftersom de bokförda  
förbättringsutgifterna har samma avskrivningstid.

Ett gränsvärde på ett halvt prisbasbelopp har gällt 
för aktivering. 

För förbättringsutgifter på annans fastighet gäller 
följande gränsvärden för aktivering:

Ny-, om- och tillbyggnad 50 000 kr 
Reparationer och underhåll 100 000 kr

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Förbättringsutgifter 20 år 
Musikinstrument 7 - 25 år 
Datorer och kringutrustning 3 år

Övrig utrustning (Möbler och  
teknisk utrustning)  3 - 10 år 

För konstföremål sker ingen avskrivning.

Redovisnings- och 
värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag samt förordningen (1993:1153) 
om redovisning av studier m.m. vid universitet 
och högskolor. Redovisningen följer god 
redovisningssed i enlighet med förordningen 
(2000:606) om myndigheters bokföring.

Upplysning om avvikelser från 
generella ekonomiadministrativa regler
För universitet och högskolor görs i regleringsbrevet 
undantag från bestämmelserna om avräkning enligt 
anslagsförordningen (1996:1189). Avräkning mot 
anslag och anslagsposter skall ske i samband 
med de månatliga utbetalningarna till respektive 
lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret. Enligt  
regleringsbrevet undantas universitet och högskolor 
från redovisning av väsentliga uppgifter enligt 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag. I stället lämnas uppgifter enligt 
regleringsbrevets bilaga om väsentliga uppgifter.

Intäkter av avgifter
KMH har enligt sitt regleringsbrev rätt att ta ut 
avgifter för ett studentorganiserat evenemang, 
SMASK, utan krav på full kostnadstäckning. Enligt  
regleringsbrevet får lärosäten i samband med  
studenters produktion inom konstnärlig utbildning 
ta ut avgifter för biljett eller program utan krav 
på full kostnadstäckning. I regleringsbrevet ges 
universitet och högskolor också rätt att utan full  
kostnadstäckning hyra ut bostadslägenhet till  
utländska studenter och gästforskare enligt  
förordningen (1993:528) om statliga myndigheters 
lokalförsörjning. 

Intäkter av bidrag
Bidrag erhålls från både statliga och icke-statliga  
finansiärer. Dessa redovisas under egen aktivitets - 
kod för att kunna återredovisas till bidragsgivaren. 
Som bidrag redovisas även mottagna gåvor till nya  
campus. Dessa får egen aktivitetskod om givaren 
har haft särskilda krav på användningen av medel.  
Övriga gåvomedel redovisas under gemensam 
aktivitetskod. 

Medel, vilka inte utnyttjats vid årets slut, 
redovisas som oförbrukade bidrag.
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Ekonomiskt utfallJohan Tengholm, jazzmusikstudent.
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Resultaträkning

(tkr) Not 2019 2018

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 180 331 177 593

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 7 927 6 118

Intäkter av bidrag 2 15 971 15 260

Finansiella intäkter 3 256 529

Summa 204 485 199 500

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -117 500 -109 511

Kostnader för lokaler -42 658 -41 074

Övriga driftkostnader 5 -26 774 -25 517

Finansiella kostnader 3 -209 -346

Avskrivningar och nedskrivningar 9 -14 612 -14 656

Summa -201 753 -191 103

Verksamhetsutfall 2 732 8 397

Transfereringar

Medel från statsbudgeten för finansiering av bidrag 599 598

Medel från myndigheter för finansiering av bidrag 694 237

Lämnade bidrag 6 -1 293 -835

Saldo 0 0

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 7 2 732 8 397
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Balansräkning

Tillgångar (tkr) Not 31/12/2019 31/12/2018

Immateriella anläggningstillgångar 8

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 53 81

Summa 53 81

Materiella anläggningstillgångar 9

Förbättringsutgifter på annans fastighet 108 894 114 865

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 29 070 32 553

Pågående nyanläggningar 28 1 780

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 4 4

Summa 137 995 149 201

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 227 421

Fordringar hos andra myndigheter 4 050 3 943

Övriga kortfristiga fordringar 10 165 13

Summa 4 441 4 378

Periodavgränsningsposter 11

Förutbetalda kostnader 11 069 11 074

Upplupna bidragsintäkter 2 790 2 806

Övriga upplupna intäkter 2 31

Summa 13 861 13 910

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 12 0 0

Summa 0 0

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 68 587 63 450

Summa 68 587 63 450

SUMMA TILLGÅNGAR 224 936 231 021
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Kapital och skulder (tkr) Not 31/12/2019 31/12/2018

Myndighetskapital 13

Balanserad kapitalförändring 59 121 50 724

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 7 2 732 8 397

Summa 61 853 59 121

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 14 648 540

Övriga avsättningar 15 1 229 2 153

Summa 1 877 2 693

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 16 90 424 97 985

Skulder till andra myndigheter 4 227 3 516

Leverantörsskulder 3 241 2 322

Övriga kortfristiga skulder 17 2 193 2 154

Depositioner 96 57

Summa 100 181 106 034

Periodavgränsningsposter 18

Upplupna kostnader 5 362 5 378

Oförbrukade bidrag 55 575 57 754

Övriga förutbetalda intäkter 89 41

Summa 61 025 63 173

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER* 224 936 231 021

ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

*inklusive avrundningsdifferens
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Anslagsredovisning

Redovisning mot anslag, utgiftsområde 16 (tkr)

Anslag Benämning

Ingående 
överförings- 

belopp

Årets till-
delning enligt 

regleringsbrev

Totalt 
disponibelt 

belopp Utgifter

Utgående 
överförings-

belopp

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

2:57 ap. 1 Takbelopp (ram) 0 133 675 133 675 -133 675 0

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

2:58 ap. 1 Basresurs 0 20 036 20 036 -20 036 0

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) 

2:65 ap. 34 Dirigentutbildning och 
utbildning i elektroakustisk 
komposition (ram) 0 4 106 4 106 -4 106 0

2:65 ap. 35 Utvecklingsmedel (ram) 0 19 908 19 908 -19 908 0

2:65 ap. 36 Lokalkostnader (ram) 0 3 205 3 205 -3 205 0

Totalt Summa 0 180 930 180 930 -180 930 0
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Noter
Värden i tkr om inget annat anges.

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2019 2018

Intäkter enl 4 § avgiftsförordningen

Avgiftsintäkter 6 134 4 633

Avgifter enligt tillstånd i regleringsbrev

Studenthyror 1 048 776

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 510 0

Övriga avgifter och ersättningar

Övriga avgiftsintäkter 235 709

Summa 7 927 6 118

Varav tjänsteexport 

Avser utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 510 0

 Intäkter enl 4 § utgörs av lokaluthyrning och konferensverksamhet i campus.

Not 2 Intäkter av bidrag

Statliga myndigheter 5 243 4 345

Övriga bidragsgivare 10 728 10 915

Summa 15 971 15 260

 Inomstatliga bidrag avser Vetenskapsrådet, Arbetsförmedlingen, Universitets och högskolerådet,  
 Vinnova m.fl. 

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 249 524

Övriga finansiella intäkter 7 6

Summa finansiella intäkter 256 529

Räntekostnader

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 186 331

Övriga finansiella kostnader 23 15

Summa finansiella kostnader 209 346

 Ränteintäkter avser negativ ränta för lån på anläggningstillgångar i Riksgäldskontoret. 
 Räntekostnader avser negativ ränta på räntekontot i Riksgäldskontoret.
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Not 4 Kostnader för personal 2019 2018

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och avgifter 77 921 74 030

- varav arvoden till styrelse, kommittéer eller 
uppdragstagare 441 592

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier och avgifter 37 445 32 850

Övriga personalkostnader 2 134 2 631

Summa 117 500 109 511

 Ökningen av totala personalkostnader förklaras av ökad tjänsteomfattning för lärare samt fler  
 verksamma inom forskningsverksamheten.
 På grund av felaktig Skod har jämförelsevärdet för lönekostnader räknats om.

Not 5 Övriga driftkostnader

Köpta tjänster 18 380 18 909

Inköp av varor 4 453 3 577

Resor, konferenser, information och representation 2 901 2 284

Övriga driftkostnader 1 041 747

Summa 26 774 25 517

Not 6 Lämnade bidrag

Lämnade bidrag till statliga myndigheter 108 160

Lämnade bidrag till studentkåren vid KMH 675 675

Lämnade bidrag till enskilda personer 510 0

Summa 1 293 835

 Ökningen avser främst bidrag till utländska studenter för finansiering av studieavgift. 

Not 7 Årets kapitalförändring

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

-anslagsfinansierad verksamhet -207 2 879

-avgiftsfinansierad verksamhet 0 0

Konstnärlig forskning och forskarutbildning

-anslagsfinansierad verksamhet 2 939 5 518

Summa 2 732 8 397

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 143 143

Årets anskaffningar 0 0

Summa anskaffningsvärde 143 143

Ingående ackumulerade avskrivningar -62 -33

Årets avskrivningar -29 -29

Utgående ackumulerade avskrivningar -91 -62

Bokfört värde 53 81

 Avser licenskostnader för ekonomisystemet.
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Not 9 Materiella anläggningstillgångar 2019-12-31 2018-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 129 082 128 856

Aktiverade förbättringsutgifter 496 226

Årets pågående förbättringsutgifter 0 0

Utgående anskaffningsvärde 129 579 129 082

Ingående avskrivningar -14 217 -7 899

Årets avskrivningar -6 468 -6 319

Ackumulerat avskrivningsvärde -20 685 -14 217

Bokfört värde förbättringsutgifter på annans fastighet 108 894 114 865

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 74 941 70 934

Årets anskaffningar 3 004 3 436

Överföring från pågående nyanläggningar 1 752 3 811

Årets försäljning/utrangering -3 863 -3 241

Utgående anskaffningsvärde 75 834 74 941

Ingående ackumulerade avskrivningar -42 389 -36 480

Årets avskrivningar -8 115 -8 305

Årets försäljning/utrangering 3 739 2 396

Utgående ackumulerade avskrivningar -46 765 -42 389

Bokfört värde maskiner, inventarier, installationer m.m. 29 070 32 553

Ökningen av avskrivningskostnader beror främst på aktiveringar 
genomförda i slutet av 2018, vilka fått full effekt under 2019.

Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärde 1 780 3 839

Årets anskaffning 0 1 752

Färdigställda anläggningar -1 752 -3 811

Utgående pågående nyanläggningar 28 1 780

Bokfört värde pågående nyanläggningar 28 1 780

Minskningen beror på att investeringar i nya campus har 
färdigställts.

Förskott maskiner och inventarier 4 4

Summa 137 995 149 201
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Not 10 Övriga kortfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31

Diverse fordringar 117 0

Förskott ICA Banken 28 0

Fordringar på personal 20 13

Summa 165 13

 Ökningen avser till största delen förskott för inköp av forskningsartiklar från databaser. 

Not 11 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda hyreskostnader 9 764 9 604

Övriga förutbetalda kostnader 1 305 1 469

Upplupna bidragsintäkter 2 790 2 806

Övriga upplupna intäkter 2 31

Summa 13 861 13 910

Not 12 Avräkning med statsverket

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 180 930 178 191

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -180 930 -178 191

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0

Summa 0 0

Not 13 Myndighetskapital
Kapitalförändring per område enligt regleringsbrev för universitet och högskolor

Verksamhet

Balanserad 
kapital-

förändring 
(A)

Årets  
kapital - 

förändring 
(B)

Summa  
(A+B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev; 
anslagsfinansierad 42 119 -207 41 912

Uppdragsverksamhet, avgiftsfinansierad 20 0 20

Summa 42 139 -207 41 932

Konstnärlig forskning och 
forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå och forskning; 
anslagsfinansierad 16 981 2 939 19 920

Uppdragsforskning; avgiftsfinansierad - - -

Summa 16 981 2 939 19 920

Total kapitalförändring 59 121 2 732 61 853

 Ingen del av kapitalförändringen avser bidrag.
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Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2019-12-31 2018-12-31

Avsättningar för delpensioner 

Ingående avsättning 540 0

Årets pensionskostnad 265 562

Årets pensionsutbetalning -157 -22

Utgående avsättning 648 540

Not 15 Övriga avsättningar

Medel för kompetensväxling

Ingående avsättning medel för kompetensväxling 471 783

Årets avsättning 233 220

Årets förbrukning -410 -531

Utgående avsättningar 294 471

Medel har tagits i anspråk i samband med pensionsavgång.

Avgångsvederlag

Ingående avsättning 1 682 0

Årets avsättning 0 1 993

Årets förbrukning -748 -311

Utgående avsättningar 934 1 682

Summa övriga avsättningar 1 229 2 153

 Under år 2020 kommer 748 tkr att regleras.

Not 16 Lån i Riksgäldskontoret

Ingående låneskuld 97 986 104 098

Under året nyupptagna lån 1 130 3 418

Årets amorteringar -8 691 -9 532

Summa 90 424 97 985

Låneram i Riksgäldskontoret

-Beviljad enligt regleringsbrev 115 000 120 000

-Utnyttjad vid räkenskapsårets slut 90 424 97 985

Not 17 Övriga kortfristiga skulder

Personalens källskatt 2 033 2 018

Stipendiefonder 151 140

Övrigt 9 -4

Summa 2 193 2 154
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Not 18 Periodavgränsningsposter 2019-12-31 2018-12-31

Upplupen lön inklusive sociala avgifter 301 225

Upplupen semesterlön inklusive sociala avgifter 4 287 4 290

Övriga upplupna kostnader 774 863

Summa upplupna kostnader 5 362 5 378

Oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet 5 854 5 825

Oförbrukade bidrag från utomstatliga 49 721 51 929

- varav donationsmedel 48 693 51 729

Summa oförbrukade bidrag 55 575 57 754

Övriga förutbetalda intäkter 89 41

Summa förutbetalda intäkter 89 41

Summa 61 025 63 173

 Donationsmedel avser finansiering av förbättringsutgifter för campus.

Specifikation samt förbrukningstakt för oförbrukade bidragsmedel, inomstatliga 

Universitets- och högskolerådet (UHR)

MFS inom 3-12 månader 253 265

Erasmus+ II inom 3-12 månader 678 201

Erasmus+ III inom 13-36 månader 668 753

Projekt L-P II inom 3-12 månader 376 382

Stipendier tredjeland inom 13-36 månader 1 376 1 886

Vetenskapsrådet (VR)

Folk Song Lab inom 13-36 månader 252 346

Lunds universitet (LU)

Konstnärlig forskarskola inom 13-36 månader 141 141

Nordtrad inom 13-36 månader 42 31

ULF (Praktiknära forskning) inom 3-12 månader 310

Vinnova 

Strategi för samverkan inom 13-36 månader 663 663

ESAIM inom 3-12 månader 1 095 1 157

Summa 5 854 5 825
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Väsentliga uppgifter
 

Tabell 22. Väsentliga uppgifter 2019 2018 2017 2016 2015

Utbildning och forskning 
Totalt antal helårsstudenter 1 651 617 659 675 679
Kostnad per helårsstudent (tkr) 278 281 260 248 202
Totalt antal helårsprestationer 2 603 598 587 624 670
Kostnad per helårsprestation (tkr) 299 290 292 269 205
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 3 0,9 0 0,5 0,8 2,2
Totalt antal nyantagna doktorander - - -
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 4 - - -
Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) - - -
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) - - -
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen - - -
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen - - -
Totalt antal doktorsexamina - - -
Totalt antal licentiatexamina - - -
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 58 33 25 10 16
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 364 537 453 929 540

Personal
Totalt antal årsarbetskrafter 153 148 149 159 162
Medelantal anställda 257 268 266 293 318
Totalt antal lärare (årsarb.) 81 76 79 81 86
– andel kvinnor (%) 30 28 27 29 28
– andel män (%) 70 72 73 71 72
Antal disputerade lärare (årsarb.) 14 13 10 14 10
– andel kvinnor (%) 36 31 30 36 40
– andel män (%) 64 69 70 64 60
Antal professorer (årsarb.) 20 18 19 20 22
– andel kvinnor (%) 21 16 11 12 10
– andel män (%) 79 84 89 88 90

Ekonomi
Intäkter totalt (mnkr), varav 204 200 181 175 163
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 180 176 170 164 153
– andel anslag (%) 89 90 90 92 98
– andel externa intäkter (%) 11 10 10 8 2
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 24 23 11 11 10
–andel anslag (%) 83 85 88 85 83
–andel externa intäkter (%) 17 15 12 15 18
Kostnader totalt (mnkr) 201 191 183 177 146
–andel personal (%) 58 57 58 60 69
–andel lokaler (%) 21 22 22 22 15
Lokalkostnader 5 per kvm (kr) 2 796 2 664 2 570  2 430     1 634    
–andel av justerade totala kostnader (%) 24 24 24 24 17
Balansomslutning (mnkr) 225 231 232 237 195
– varav oförbrukade bidrag 56 58 59 57 43
– varav årets kapitalförändring 3 8 -2 -2 17
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 62 59 51 52 55
i) inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 42 42 39 40 45
ii) inom forskning och utbildning på forskarnivå 20 17 12 12 10

1 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. 
2 Inkl. decemberprestationer.
3 Exkl. beställd utbildning.
4 KMH bedriver utbildning på forskarnivå men doktoranderna är antagna av och examineras vid Lunds universitet.
5 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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Redovisning av takbelopp

I enlighet med instruktionerna i regleringsbrevet 
ska KMH redovisa hur det angivna takbeloppet 
har utnyttjats under året. Detta sker genom 
redovisning av antal helårsstudenter och helår 
sprestationer. Om antalet inte exakt motsvarar 
uppdraget redovisas antingen anslagssparande 
eller överproduktion. 

Redovisning av helårsstudenter  
och helårsprestationer

KMH avräknar helårsstudenter och helårs-
prestationer främst inom utbildningsområdet 
musik men även inom utbildningsområdena 
undervisning, verksamhetsförlagd utbildning och 
samhällsvetenskap. Tabell 23a visar en produktion  
motsvarande 130 395 tkr, vilket är en ökning  
jämfört med föregående år och en underproduktion, 
exklusive decemberprestationer, motsvarande  
3 280tkr.

Tabell 23a. Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och  
helårsprestationer (HPR) 2019-01-01 - 2019-12-31

Utbildningsområde
Utfall 

HST
Utfall 
HPR

HST  
ersättn. (tkr)

HPR  
ersättn. (tkr)

Total 
ersättn. (tkr)

Undervisning 28,3 21,5  1 112  885  1 997 

Verksamhetsförlagd utbildning 19,6 15,6  1 091  842  1 933 

Musik 594,1 542,6  79 933  46 153  126 086 

Samhällsvetenskap 7,7 6,2  248  130  378 

Summa 649,8 585,9 130 395

Takbelopp (tkr) 133 675

Redovisningen visar att lärosätet 
kommer under takbeloppet med (tkr) * 3 280

* Exklusive decemberprestationer.

Tabell 23b. Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR),  
andel kvinnor och män, 2019-01-01 - 2019-12-31

Utbildningsområde
Utfall 

HST

Andel 
kvinnor av 

HST (%)

Andel  
män av 
HST (%)

Utfall 
HPR

Andel 
kvinnor av 

HPR (%)

Andel 
män av 
HPR(%)

Undervisning 28,3 42 58 21,5 42 58

Verksamhetsförlagd utbildning 19,6 47 53 15,6 39 61

Musik 594,1 43 57 542,6 43 57

Samhällsvetenskap 7,7 67 33 6,2 67 33

Summa 649,8 43 57 585,9 43 57

Redovisning av takbelopp
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Beräkning av anslagssparande  
och överproduktion
Vid beräkning av anslagssparande och 
överproduktion inkluderas årets utfall, 
decemberprestationer samt den ingående  
överproduktionen från tidigare år. Sammanräknat  
redovisar KMH en total överproduktion 

motsvarande 5 733 tkr trots årets underproduktion. 
Värdet på den totala överproduktionen har 
minskat med 1 807 tkr jämfört med föregående 
år vilket var ett prioriterat mål för 2019. KMH 
strävar efter att nå en balans mellan uppdrag 
och utfall men ett mindre belopp av sparade 
prestationer föredras framför anslagssparande.

Tabell 24. Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 133 675

 + Ev. ingående anslagssparande 0

Summa (A) 133 675

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 473

Utfall total ersättning enligt tabell 23a 130 395

 + Ev. ingående överproduktion 7 540

Summa (B) 139 408

Summa (A-B)1 -5 733

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 takbeloppet2 -

Utgående anslagssparande -

  

Tabell. Överproduktion

Total utgående överproduktion -5 733

 - Ev. överproduktion över 10% av takbeloppet2

Utgående överproduktion -5 733

2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens godkännande.
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följande två år. Överproduktionen ledde till att  
KMH nådde över produktionstaket 2017 och  
diskussioner om utbildningsuppdragets 
dimensionering fördes i samband med verksam - 
hetsplaneringen. Planen innebar att produktionen  
skulle minskas under de kommande två till tre 
åren för att därefter vara på en nivå som bättre 
motsvarar det årliga uppdraget. 

Utnyttjande av takbelopp som 
jämförelse över tiden
Under åren 2012 – 2013 presterade KMH under  
takbeloppet och behövde då utnyttja tidigare års 
sparade prestationer. För att öka produktionen 
påbörjades ett arbete som gav effekt redan året 
därpå. Produktionstakten ökade således från 
och med 2014 och gav en kraftig överproduktion 

Tabell 25. Utnyttjande av takbelopp som jämförelse över tiden 

2019 2018 2017 2016 2015

Takbelopp (tkr) 133 675 131 513 127 784 125 345 122 697

Helårsstudenter (HST) 650 617 659 675 679

Helårsprestationer (HPR) 586 582 575 608 660

Decemberprestationer (HPR) 18 15 12 16 10

Berättigad ersättning om tak ej fanns (tkr) 131 868 126 274 128 305 131 321 133 994

"Överproduktion" (tkr) - - 521 17 273 11 297

"Underproduktion" (tkr) 1 807 5 238 - - -

Värde överstigande 10% av takbeloppet (tkr) - - 278 4 738 -

Utgående värde av sparade prestationer (tkr) 5 733 7 540 12 778 12 535 11 297

Anslagssparande - - - - -
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Ersättningar och övriga uppdrag

 

Peter Norman 17 tkr
Transportstyrelsen, ordf. 
Pepins AB, ordf. 
Coin AB, ordf.
Kvartal kapitalförvaltning AB, ordf. 
Nasdaq Nordiq AB, ordf. 
Entropics AB, ordf.
Oscar Properties AB, ordf.

Linda Portnoff 17 tkr
Riteband AB
Alicess AB

Fredrik Ullén 17 tkr

Lärarrepresentanter:
Gun-Britt Gustafsson 
Inga andra uppdrag

Björg Ollén
Inga andra uppdrag

Mats Widlund
WK Piano AB

Studentrepresentanter:
Joel Hedtjärn  10 tkr
(studentrepresentant t.o.m. 20191231)
Inga andra uppdrag

Anna Martinsson  18 tkr
Inga andra uppdrag

Kajsa Nilsson  33 tkr
Inga andra uppdrag

Rektor:
Cecilia Rydinger 1 089 tkr
(rektor t.o.m. 20190604)
Rydinger Alin Musik AB

Helena Wessman 662 tkr
(ledamot t.o.m. 20190604)

Ordförande:
Ingela Lindh 33 tkr 
AB Svensk Byggtjänst, ordf.
Calefactio Investments HoldCo AB  
Calefactio Investments AB
In & Ut Reda AB, ordf.

Ledamöter utsedda av regeringen:
Mattias Hansson 17 tkr
Sveriges Utbildningsradio AB
Sagolekhuset Junibacken AB
Spacetruckin’ AB 
Martin Persson Mediaproduktion AB 
Magasinet Skåne AB
Country Cousins Investment AB 

Alfons Karabuda 17 tkr
Kulturutskottet i Svenska Unescorådet
The Global Node, Stockholm AB, ordf.
Kaffediktatorn AB
Naomi Musikförlag AB

Elisabet Ljungar 10 tkr
Inga andra uppdrag

Lena Nordholm 27 tkr
Inga andra uppdrag

Ersättningar och övriga uppdrag
I uppställningen nedan finns uppgifter om skattepliktiga ersättningar och andra förmåner som betalats 
ut till ledamöterna under 2019 samt uppgifter om deras uppdrag som styrelse- eller rådsledamot i 
andra statliga myndigheter samt uppdrag som styrelseledamot i aktiebolag.
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Styrelsens intygande

Vi intygar att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2019 (dnr 20/54) ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning.

Stockholm 2020-02-18

Styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm:

Ingela Lindh  Helena Wessman  Mattias Hansson  
Styrelseordförande  Rektor

Alfons Karabuda  Elisabet Ljungar Lena Nordholm 

Peter Norman Linda Portnoff  Fredrik Ullén   

Gun-Britt Gustafsson Björg Ollén   Mats Widlund 

Jerry Adbo  Anna Martinsson Kajsa Nilsson

Styrelsens intygande
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