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Rektors förord
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är 
landets enda fristående musikhögskola. KMH er-
bjuder utbildningar på grundnivå och avancerad 
nivå till musiker, ämneslärare i musik, dirigenter, 
kompositörer och pianostämmare. Utbildning-
arna är efterfrågade, vilket visas genom ett högt 
söktryck och genom att KMH:s alumner är fram-
gångsrika på arbetsmarknaden. KMH innehar en 
position som nationellt ledande och internatio-
nellt framstående inom musikområdet, inklusive 
musikpedagogik. Detta är något som KMH värnar 
om och vill utveckla ytterligare.

Att musik berör på många plan är oomtvistat och 
det är svårt att tänka sig ett samhälle utan musik. 
Musik är en avgörande faktor för välmående och 
utveckling. Som nyutnämnd rektor på ett lärosäte 
där musiken utgör plattformen för utbildning, 
forskning och samverkan, har jag ett mycket 
inspirerande arbete som jag är väldigt stolt över. 
Det är få förunnat att ha en sådan direkt och nära 
kontakt med nu yrkesverksamma musiker och pe-
dagoger i form av KMH:s högkvalitativa lärarkår. 
Samtidigt möter jag dagligen framtidens artister 
och musikutövare i form av våra studenter. KMH, 
som har en rik och stolt tradition att förvalta, ska 
även i fortsättningen vara en kraftfull motor i det 
svenska musiklivet och samtidigt verka på högsta 
internationella nivå.

Det är därför mycket glädjande att vi i början av 
november, genom ett första spadtag, fi ck ett tyd-
ligt tecken på att vi är på väg mot ett nytt campus. 
Ett campus där nya lokaler, modern infrastruktur 
och teknik gör KMH till världens modernaste 
musikhögskola, med en verksamhet i högsta 
klass. Första spadtaget togs av undertecknad 
tillsammans med KMH:s studentkårs ordförande 
Cecilia Eriksson, utbildningsminister Jan Björk-
lund, hovsångerska och KMH-alumn Anne Sofi e 
von Otter, Akademiska Hus regiondirektör Sten 
Wetterblad och VD för NCC Construction Sve-
rige AB Svante Hagman.

Cecilia Rydinger Alin

Akademiska Hus står för den huvudsakliga inves-
teringen i själva byggnaden, medan KMH står för 
kostnaden för all infrastruktur, teknik och övrig 
inredning. År 2013 markerade därför startskot-
tet för insamlingskampanjen Musik för miljoner i 
form av en konsert för speciellt inbjudna repre-
sentanter från näringsliv, stiftelser och privatper-
soner. Medverkade gjorde KMH-studenter från 
högskolans alla sex institutioner och BAO (Benny 
Anderssons Orkester) med Helen Sjöholm och 
Tommy Körberg. KMH är i sammanhanget myck-
et tacksamma över de redan beviljade donatio-
nerna från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 
och från Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

Vi ska självfallet inte förbise att KMH bedriver 
verksamhet i de nuvarande lokalerna, i väntan 
på vårt nya campus. Under året har ett internt 
förbättringsarbete påbörjats för att skapa en bred 
delaktighet, upprätta ett gemensamt ansvar och 
ömsesidigt förtroende bland alla medarbetare 
på KMH. För att uppnå detta har vi bl.a. arbetat 
med olika former för intern samverkan. Ytter-
ligare ett internt förändringsarbete som ligger i 
startgroparna är ett genomgripande arbete för 
att öka medvetenheten i genus- och normfrågor 
samt att förbättra jämlikheten inom alla KMH:s 
verksamheter. Arbetet med dessa viktiga frågor 
ska bedrivas intensivt under 2014.

Under hösten har högskolestyrelsen arbetat med 
en övergripande inriktning för forskning vid 
KMH; ett arbete som kommer att implementeras 
i hela högskolan under de kommande åren. Detta 
sammantaget bildar en god och stabil grund för 
att göra KMH till ett centrum för högre musikut-
bildning – en central konstnärlig, pedagogisk och 
vetenskaplig mötesplats.
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1. Inledning

1.1. KMH:s organisation 2013
Styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
(KMH) leddes fram till september av ordförande 
Kerstin Eliasson, som efterträddes i ordföran-
deskapet av Sture Carlsson. Styrelsen har t.o.m. 
april 2013 bestått av 14, och därefter utökats till 
15, ledamöter. Cecilia Rydinger Alin var myndig-
hetschef och tillförordnad rektor under våren och 
utsågs av regeringen till ordinarie rektor 5 juni 
2013. Staffan Scheja har varit prorektor under 
året.

KMH:s utbildning och forskning bedrivs av de 
sex institutionerna: Institutionen för folkmusik, 
Institutionen för jazz, Institutionen för klassisk 
musik, Institutionen för komposition, dirigering 
och musikteori, Institutionen för musik- och 
medieproduktion samt Institutionen för musik, 
pedagogik och samhälle. Utbildnings- och forsk-
ningsnämnden ansvarar för övergripande kvali-
tetsfrågor rörande utbildning och forskning.

De gemensamma stödfunktionerna i form av 
högskoleförvaltningen och högskolebiblioteket 
har letts av högskoledirektör Peter Liljenstolpe. 
Högskoleförvaltningen var under första delen av 
2013 indelad i åtta avdelningar: Rektors kansli, 
Utbildnings- och forskningsavdelningen, Studie-
administrativa avdelningen, Ekonomiavdelning-
en, Personalavdelningen, Kommunikationsavdel-
ningen, IT-avdelningen och Serviceavdelningen. 
Vid halvårsskiftet avvecklades Kommunikations-
avdelningen och i stället skapades den nya Sam-
verkansavdelningen. Fr.o.m. augusti slogs Rektors 
kansli, Ekonomiavdelningen och Personalav-
delningen ihop till en gemensam avdelning med 
namnet Avdelningen för ledningsstöd, personal 
och ekonomi. Högskoleförvaltningen bestod i och 
med detta av sex avdelningar.

1.2. Disposition av                
årsredovisning 2013
Rektors förord har övergripande presenterat det 
gångna året. I inledningen redovisas även KMH:s 
organisatoriska förutsättningar under 2013.  

I kapitel 2, under rubriken Utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå, presenteras information 
utifrån regleringsbrevets angivna återrapporte-
ringskrav. Här återfinns bl.a. en redovisning av 
helårsstudenter och helårsprestationer samt ett 
resonemang kring lärarutbildningarna. KMH:s 
särskilda åtaganden finns redovisade och studie-
avgifterna beskrivs. Därutöver finns redovisning 
enligt högskoleförordning och förordning om års-
redovisning och budgetunderlag (FÅB) rörande 
breddad rekrytering, antal utfärdade examina och 
redovisning av prestationer i enlighet med FÅB.

I tredje kapitlet, med rubriken Forskning och 
konstnärligt utvecklingsarbete, redovisas i enlig-
het med regleringsbrev samt lag och förordning 
KMH:s verksamhet och prestationer inom detta 
område.

Det fjärde kapitlet beskriver KMH:s samverkan 
med det omgivande samhället, vilket är ett över-
gripande mål som finns angivet i högskolelagen.

Redovisning av övriga övergripande mål för 
lärosätet, vilka definierats i högskolelag och 
högskoleförordning, återfinns i det femte kapitlet. 
Redovisningen rör kvalitetsarbete, internatio-
nalisering, studentinflytande och jämställdhet. 
I enlighet med FÅB redovisas här också kompe-
tensförsörjning och sjukfrånvaro.

I det sjätte kapitlet återfinns den ekonomiska re-
dovisningen. Kapitlet inleds med den finansiella 
redovisningen samt en kommentar kring det eko-
nomiska utfallet. Därefter följer i enlighet med 
FÅB, ersättningar till rektor och styrelsemedlem-
mar. Avslutningsvis återfinns tabellen Väsentliga 
uppgifter, i enlighet med regleringsbrevet, samt 
redovisning av takbeloppet.



10

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Årsredovisning 2013



11

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Årsredovisning 2013

2. Utbildning på grundnivå och  
     avancerad nivå 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) har under 2013 anordnat utbildningar inom utbildnings-
området musik på grundnivå och avancerad nivå i bl.a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, 
komposition, samt musik- och medieproduktion. KMH har även anordnat olika lärarutbildningar med 
inriktning musik, samt utbildningar inom musikpedagogik och musikterapi. 

2.1. Mål enligt KMH:s strategi 

KMH ska erbjuda utbildningar som svarar mot 
musiklivets behov. Genom aktiva rekryteringsåt-
gärder och kontinuerlig samverkan med rele-
vanta förutbildningar ska KMH nå personer med 
relevant inriktning och väcka lust och vilja att 
söka till KMH.

2.2. Utbildningsutbud
Inom musikområdet erbjuder KMH ett stort 
antal olika utbildningar, som i regel leder fram 
till någon form av examen, dels i form av utbild-
ningsprogram, dels som fristående kurser. År 
2013 erbjöd KMH 27 utbildningsprogram med 
sammanlagt 52 olika sökbara inriktningar. Flera 
av dessa är konstnärliga utbildningsprogram för 
musiker i olika musikaliska genrer, som exempel-
vis jazz, folkmusik och klassisk musik, där varje 
musikinstrument utgör ett eget anmälningsal-
ternativ och utbildningsprofil. Vid antagning till 
samtliga utbildningsprogram, förutom master-
programmet i musikpedagogik, är konstnärliga 
antagningsprov avgörande som grund för särskild 
behörighet och urval. De sökande som uppfyl-
ler de krav på förkunskaper som ställs och som 
hävdar sig i konkurrensen har ofta gått någon 
form av eftergymnasial förutbildning, exempelvis 
vid folkhögskola eller någon annan högre musik-
utbildning.

Söktrycket till utbildningarna är stabilt, vilket ty-
der på att de motsvarar studenternas efterfrågan. 

Uppgifterna avser antagning till utbildningsprogram.

Tabell 1. Antal sökande och 
antagna

2013 2012 2011
Anmälda 

Antal
Antagna Anmälda 

Antal
Antagna Anmälda 

Antal
Antagna

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Utbildningar på grundnivå 1153 124 11% 1288 120 9% 1231 136 11%

Utbildningar på avancerad nivå 606 88 15% 538 72 13% 469 69 15%

Lärarutbildning 509 49 10% 524 26 5% 630 23 4%

Summa 2268 261 12% 2350 218 9% 2330 228 10%

Endast ungefär en av tio sökande erbjuds plats 
på sökt utbildning. Antalet sökande till de nya 
ämneslärarutbildningarna i musik har varit sär-
skilt högt sedan de startade 2011, men endast en 
mindre del sökande har passerat antagningspro-
ven med godkända resultat och därmed uppfyllt 
tillträdeskraven. Se tabell 1

Genom samråd och kontinuerliga kontakter 
med företrädare för scener, musikinstitutioner 
och andra arbetsgivare inom musikområdet, har 
KMH stämt av arbetsmarknadens efterfrågan 
på specifika kompetensprofiler och behovet av 
musikhögskoleutbildning. Utbildningens använd-
barhet stäms även av i och med de relationer och 
aktiviteter som KMH utvecklar för högskolans 
alumner, exempelvis den årliga alumnidagen.

Med utgångspunkt i studenternas efterfrågan 
och arbetsmarknadens behov kompletterar KMH 
utbudet av utbildningsprogram med fristående 
kurser. 2013 erbjöd KMH totalt 32 fristående 
kurser. Kurserna varierar i omfattning, nivå och 
innehåll. Exempelvis har KMH på grundnivå 
erbjudit fristående kurser i folksångensemble, 
grundläggande högskoleorientering i musik, 
musik och hälsa, kammarkör, musikproduktion, 
European Master Classes samt på avancerad nivå 
musikpedagogiskt arbete i studier av musikalisk 
kunskapsbildning och lärande.

Den utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
som KMH ordnade 2013 hade följande omfatt-
ning. Se tabell 2.
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Den utbildning som anordnades 2013 var i hu-
vudsak utbildning inom det konstnärliga huvud-
området Musik, samt i viss mån utbildning inom 
det vetenskapliga huvudområdet Musikpedago-
gik. Av utbildning på grundnivå var 90% kurser 
som redovisas inom utbildningsområdet Musik, 
8% inom Undervisning och 2% inom Verksam-
hetsförlagd utbildning. Av utbildning på avan-
cerad nivå var 84% kurser som redovisas inom ut-
bildningsområdet Musik, 15% inom Undervisning 
och 1% inom Verksamhetsförlagd utbildning. 

2.3. Rekrytering av studenter
Genom olika samarbeten med musikhögskole-
förberedande utbildningar, exempelvis estetiska 
gymnasieutbildningar, folkhögskolor och efter-
gymnasiala spetsutbildningar inom musikområ-
det, har KMH etablerat kontakt med presumtiva 
studenter och informerat om utbildningsutbudet. 
KMH har även deltagit i utbildningsmässor med 
information om utbildningarna. 

KMH har vidare, för att informera om utbildning-
arna och anmälningsförfarandet, samarbetat med 
Universitets- och högskolerådet (UHR) och mu-
sikinstitutioner vid svenska universitet. En sam-
ordnad antagningsomgång ordnades särskilt för 
musikutbildningar i det nationella antagningssys-
temet NyA. Information om KMH:s utbildningar 
fanns publicerad på såväl egna webbsidor, som på 
UHR:s nationella sidor för högskoleutbildning.

För KMH är socioekonomisk snedrekrytering ett 
tydligt problem. Ett skäl är att det för de flesta 
krävs mångårig skolning för att framgångsrikt 
konkurrera i antagningsproven till KMH. Den 
undervisning i musik som ges i grundskolan är 
inte tillräcklig, och den som erbjuds i musik- och 
kulturskolorna utgör inte ett tillräckligt komple-
ment. En följd av detta är att barn från resurs-
starka familjer får ett försprång.

Tillsammans med bl.a. Kulturförvaltningen 
i Stockholms Stad deltar KMH i projektet El 
Sistema Stockholm, som är en modell för kör- 
och orkesterskola. Projektets syfte är att ge fler 
barn i utsatta områden möjlighet att växa genom 
musiken. Genom att förstärka KMH:s synlighet 

bland grupper av ungdomar som är musikaliskt 
begåvade och aktiva men som hittills inte har haft 
musikhögskoleutbildning som framtida mål, kan 
rekryteringen breddas på sikt.

2.4. Lärarutbildning
KMH fortsatte 2013 att bygga upp de nya äm-
neslärarutbildningarna med inriktning mot 
grundskolans år 7–9 och med inriktning mot 
gymnasieskolan. I utbildningarna ingår utbild-
ningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd 
utbildning samt ämnesstudier i två eller tre äm-
nen. Utbildningarnas ingångsämne vid KMH är 
musik med didaktisk inriktning. För de studenter 
med inriktning mot gymnasieskolan vars andra 
ämne är fördjupning inom ämnesområdet musik 
läses hela utbildningsprogrammet vid KMH. 
Det andra ämnet kan även läsas vid Stockholms 
universitet. Studenter med inriktning mot grund-
skolans år 7–9 läser sitt andra och tredje ämne vid 
universitetet.

Ämneslärarutbildningen är planerad i samråd 
med regionens skolhuvudmän och Stockholms 
universitet, så att studenternas möjliga ämnes-
kombinationer skapar kompetensprofiler som 
motsvarar efterfrågan och därmed ger så god 
anställningsbarhet som möjligt. KMH samarbe-
tar vidare med regionens övriga lärosäten med 
examenstillstånd för lärarexamen och Kommun-
förbundet i Stockholms län. Detta sker i och med 
den årliga regionala samverkanskonferensen för 
samråd om lärarutbildningarnas dimensionering 
och för samordning av de olika lärarutbildningar-
nas verksamhetsförlagda delar.

KMH samverkar även nationellt för att inom 
ämneslärarutbildningen kunna utbilda de 
kvalificerade specialister inom ämnesområdet 
musik som behövs för undervisning med särskild 
musikalisk spets och profil. Sådan specialistkom-
petens behövs exempelvis för undervisning inom 
olika musikinstrument, sång, musikensembler 
och musikteori. KMH har därför under året även 
haft samråd kring musiklärarutbildningarna med 
estetiska gymnasieutbildningar, folkhögskolor 
och eftergymnasiala spetsutbildningar inom 
musikområdet, samt med Sveriges Musik- och 

Tabell 2. Omfattning och fördelning av utbildning på olika nivåer 2013 2012 2011
Grundnivå, helårsstudenter 481 485 378

Grundnivå, helårsprestationer 459 475 297

Avancerad nivå, helårsstudenter 153 154 114

Avancerad nivå, helårsprestationer 149 148 81

Uppgifterna avser utbildning som finansieras av regleringsbrevets anslag för grundutbildning (2:61, ap.1). I uppgifterna ingår decemberprestationer. 
I uppgifterna för år 2011 ingår inte lärarutbildning, vars sammanlagda omfattning för grundnivå och avancerad nivå var 102 helårsstudenter och 68 
helårsprestationer.
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Kulturskoleråd (SMoK). KMH samverkar natio-
nellt med övriga lärosäten i landet som har lärar-
examenstillstånd. Särskild samverkan sker med 
universitet med musikinstitutioner (exempelvis 
Göteborgs universitet och Lunds universitet).

KMH har i samarbete med utbildningens avnä-
mare 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 och ämneskombi-
nationer inom de nya ämneslärarutbildningarna 
har KMH sammanställt information om möj-
liga ämneskombinationer som har publicerats 
tillsammans med övrig utbildningsinformation. 
KMH har vid individuella studievägledningssam-
tal samt på utbildningsmässor informerat om hur 
skolämnet musik med fördel kan kombineras med 
andra skolämnen.

För att fler verksamma musiklärare ska er-
hålla behörighetsgivande examen och kunna få 
lärarlegitimation har KMH under 2013 erbju-
dit studenter med oavslutade studier på äldre 
lärarutbildningar studievägledning och möjlighet 
att avsluta sina studier. KMH har även samver-
kat med Skolverket genom att, med anledning 
av Skolverkets handläggning av ansökningar om 
lärarlegitimation, besvara frågor om KMH:s äldre 
utbildningar och examina för musiklärare.

KMH har även erbjudit kompletterande pedago-
gisk utbildning (KPU). Det är ett utbildningspro-
gram särskilt utformat för musiklärare som inte 
har någon lärarexamen, men som arbetar inom 
gymnasieskola eller annan skolform, och som vill 
komplettera till en lärarexamen.  

2.5. Särskilda åtaganden
Enligt de särskilda åtaganden som framgår av 
regleringsbrevet har KMH anordnat utbildning 
av pianostämmare, samt dirigentutbildning och 
utbildning i elektroakustisk komposition. Utbild-
ningarna ingår i den utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå som finansieras inom reglerings-
brevets anslag för grundutbildning (2:61, ap.1).

2.5.1. Pianostämmarutbildning
KMH har anordnat pianostämmarutbildning för 
följande antal studenter. Se tabell 3.

Tabell 3.                                
Pianostämmarutbild-
ning

2013 2012 2011

Antal studenter (individer) 9 9 9

DI = dirigering, KN = komposition, S:A = summa

Tabell 4. Dirigentutbildning och kompositionsutbild-
ning

2013 2012 2011

DI KN S:A DI KN S:A DI KN S:A

Helårsstudenter 13 33 46 11 33 44 10 28 38

Helårsprestationer 14 30 44 8 27 35 11 26 37

Uppgifterna avser antalet individer som deltog i 
utbildningen.

Pianostämmarutbildningen anordnas som del-
tidsstudier (halvfart) och omfattar 60 högskole-
poäng på två år. 

2.5.2. Dirigentutbildning och  
utbildning i elektroakustisk  
komposition
KMH har anordnat dirigentutbildning och 
utbildning i elektroakustisk komposition med 
följande omfattning. Se tabell 4.

Uppgifterna om helårsstudenter och prestatio-
ner avser utbildningsprogram med hemvist vid 
Institutionen för komposition, dirigering och 
musikteori. 
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Tabell 5. Examina 2013 2012 2011
Konstnärlig masterexamen i musik, 120 hp 13 21 16

Filosofie masterexamen i musikpedagogik, 120 hp 1 2 0

Filosofie magisterexamen i musikpedagogik, 60 hp 10 5 2

Lärarexamen, 270 hp 13 8 0

Summa examina på avancerad nivå 37 36 18

Konstnärlig kandidatexamen i musik, 180 hp 57 77 30

Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik, 180 hp 0 0 1

Summa examina på grundnivå 57 77 31

Filosofie magisterexamen i musikpedagogik, 160 p 0 0 1

Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik, 120 p 0 2 0

Konstnärlig högskoleexamen i musik, 80-160 p 11 9 23

Organistexamen, 160 p 0 3 2

Lärarexamen, 180 p 3 8 28

Musiklärarexamen, 160 p 9 0 0

Summa examina enligt äldre bestämmelser 23 22 54

Summa utfärdade examina 117 135 103

Uppgifterna avser antal utfärdade examina t.o.m. 31 december 2013. Uppgifterna för 2011 och 2012 har justerats sedan föregående årsredovisning. 
KMH daterar, likt flera andra högskolor, examensbevis med den dag då ansökan inkommit. Antalet utfärdade examensbevis för 2013 kommer därför att 
öka under de första månaderna 2014, i och med att de examensärenden som inkom före årsskiftet avslutas. 

Examenstillstånd för Musiklärarexamen enligt 1993 års examensordning upphörde 30 juni 2008. Enligt regeringens förordning (2011:689) får äldre 
behörighetsgivande lärarexamina för legitimation som lärare (Musiklärarexamen, 160 p) återigen utfärdas fram till 30 juni 2018.

2.6. Antal utfärdade examina
KMH har utfärdat följande antal examina. Se 
tabell 5.

Efter att den nya utbildnings- och examensstruk-
turen infördes 2007, med nya konstnärliga exa-
mina på grundnivå och avancerad nivå, har det 
årliga antalet utfärdade examina ökat på KMH. 
De examina som utfärdas enligt äldre bestämmel-
ser har minskat och ersätts successivt av de nya.

2.7. Studenter som inte tar 
poäng
Universitet och högskolor ska enligt reglerings-
brevet redovisa studenter som inte tar poäng. Vid 
KMH var det totalt 20 helårsstudenter som var 
registrerade på kurser under höstterminen 2012 
och som inte tog några poäng på dessa under 
höstterminen 2012 och vårterminen 2013.

2.8. Studieavgifter
KMH har anordnat studieavgiftsfinansierad ut-
bildning med följande omfattning. Se tabell 6.

Tabell 6. 
Studieavgifts-
finansierad 
utbildning

2013 2012 2011

Helårsstudenter 2.1 1.9 0.4

Helårspresta-
tioner

2.1 1.3 0

Den studieavgiftsfinansierade verksamheten har 
sedan den infördes medfört administrativa mer-
kostnader för KMH:s förvaltning. Därutöver har 
lärosätets verksamhet inte påverkats nämnvärt.

Inga tredjelandsstudenter har deltagit i utbild-
ning inom utbytesavtal och inga förändringar har 
skett i utbytesavtalsverksamheten under året.

Det samarbete med Migrationsverket som är nöd-
vändigt för lärosätet i samband med antagningen 
av studieavgiftsskyldiga studenter har fungerat 
väl.
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Tabell 7. Redovisning av prestationer och kostnad för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå.

2013 2012 2011

Antal helårsstudenter 634 638 604

Antal helårsprestationer 609 623 467

Kostnad (tkr) 141 864 148 317 151 315

Kostnad per HST 224 232 251

Kostnad per HPR 233 238 324

2.9. Redovisning av presta-
tioner och kostnad för utbild-
ning på grundnivå och avan-
cerad nivå
KMH ska i enlighet med FÅB redovisa presta-
tioner samt kostnader förknippade med dessa. 
Nedan redovisas prestationer och kostnader inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå som 
finansieras av regleringsbrevets anslag för grund-
utbildning (2:61, ap.1). Se tabell 7.

KMH har minskat produktionen jämfört med 
föregående år. Samtidigt har kostnaderna sjun-
kit. Detta har medfört minskade kostnader per 
prestation. Rörande kostnader och produktion, se 
vidare under kapitel 6.1 och 6.9.

Uppgifterna om helårsprestationer är inklusive decemberprestationer. 
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3.1. Mål enligt KMH:s forsk-
ningsstrategier
KMH befinner sig idag ännu i en konsoliderings-
fas inför ett nytt uppbyggnadsskede av forsk-
ning i musik, vilket har beskrivits i dokumentet 
Forskningsstrategier för Kungl. Musikhögskolan 
i Stockholm 2012-2014. Högskolestyrelsen har 
övergripande diskuterat inriktningen för forsk-
ningen vid KMH och då ringat in fyra områden 
för forskning:

•	 Musik som konstnärlig gestaltning

•	 Musik, lärande och hälsa

•	 Musik och teknik

•	 Musik och entreprenörskap.

Målsättningen är att i nära samarbete med andra 
lärosäten/institutioner skapa och formera tvär-
vetenskaplig kunskapsutveckling med musik som 
gemensam nämnare. Detta arbete har påbör-
jats under hösten 2013, då uppstarten för en ny 
forskningsstrategi ägt rum, och kommer att fortgå 
under 2014. 

3.2. Konstnärlig och             
vetenskaplig forskning
Forskningen har en betydande utvecklingspoten-
tial liksom goda förutsättningar att stärka utbild-
ningen i olika avseenden både på kort och lång 
sikt. En bred och djup kollektiv kompetens finns 
representerad bland lärarna inom olika kunskaps-
fält. Musik är ett stort och brett ämnesområde, 
både konstnärligt och vetenskapligt, med bäring 
på hälsa, fysiologi/neurologi, psykologi, lärande, 
kultur, sociala relationer, teknik, ekonomi etc. 
KMH vill verka som ett litet, fokuserat lärosäte, 
såsom företrädare för detta stora ämnesområde.

Under 2013 har KMH tillsammans med Kungl. 
Konsthögskolan och Stockholms universitets 
Data- och systemvetenskapliga institution bildat 
konsortiet CATS (Center of Artistic Technolo-
gies) med syfte att skapa grund för gemensamma 
forskningsprojekt, utbildning på avancerad nivå 
samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte för lärare 
i utbildnings- och forskningsverksamhet.

KMH har under året varit värd för 2013 års natio-
nella konferens Musikforskning idag i samarbete 
med Svenska samfundet för musikforskning. En 
rad tvärvetenskapliga teman presenterades och 
diskuterades.

3.3. Utbildning på forskarnivå
Idag har KMH ett antal doktorander knutna till 
sig genom olika arrangemang med Lunds univer-
sitets konstnärliga fakultet samt med Pedagogiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Två 
av doktoranderna är knutna till den nationella 
konstnärliga forskarskolan med säte vid Lunds 
universitet, fem (varav en som s.k. industridokto-
rand genom avtal med Värmlands läns landsting) 
är involverade i ett bilateralt samarbete i musik-
pedagogik – också det med Lunds universitet. De 
doktorander med bas vid KMH som är antagna 
vid Stockholms universitet arbetar utifrån ett 
äldre samarbete och förhoppningen är att de ska 
disputera inom det närmaste året.

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 dokto-
rander som har sin bas vid KMH.

3. Forskning och konstnärligt                      
utvecklingsarbete

Vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) bedrivs konstnärlig och vetenskaplig forskning i 
musik. I fokus för forskningen står frågeställningar kring musikens skapande- och lärandeprocesser. 
På senare år har synergier medvetet sökt skapas mellan expertis i forskning både på konstnärlig och 
vetenskaplig grund, för att generera ett mervärde för hela lärosätet. Detta arbete ska intensifieras inför 
framtidens utmaningar, för att samla och koncentrera resurser med syfte att uppnå tydliga och för hela 
verksamheten märkbara resultat. Därmed stärks hela högskolan och dess position visavi omvärlden.
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3.4. Konstnärligt utvecklings-
arbete
Under åren 1987-2011 har en lång rad forsknings- 
och utvecklingsprojekt genomförts inom ramen 
för KMH:s verksamhet på uppdrag av KMH:s 
utbildnings- och forskningsnämnder/motsv. Pro-
jekten kan grovt indelas i följande kategorier:

1. Musicerande och utveckling av musicerande

2. Utbildning i musik/spelande -                        
musikpedagogik

3. Utforskning av verk och stilar/genrer

4. Musik och utveckling av musik med och 
genom teknik

Sammantaget bildar dessa projekt en gedigen 
grund för fortsatt kunskapsbildning och forsk-
ning i musik. Erfarenheterna och dokumentatio-
nen av dessa projekt kommer att utgöra ett solitt 
underlag för arbetet med en ny forskningsstra-
tegi. 

3.5. Forskningsanknytningen 
till utbildningarna 
Det pågår kontinuerligt musikpedagogisk och 
konstnärlig forskning i nära samarbete med 
utbildningarna till gagn för såväl lärares som 
studenters kunskapssökande och kritiska förhåll-
ningssätt. Ett flertal lärare bedriver egen forsk-
ning i anslutning till sin undervisning inom sina 
respektive specialistområden.

Utvecklingen av den konstnärliga forskningen i 
landet följs med intresse av studenter och lärare. 
En stor del av det konstnärliga utvecklingsarbetet 
vid KMH görs inom ramen för läraranställningar 
vilket ger en självklar och naturlig koppling till 
undervisning och studentarbeten på olika nivåer. 

3.6. Redovisning av prestatio-
ner och kostnad för forskning
KMH ska i enlighet med FÅB redovisa presta-
tioner samt kostnader förknippade med dessa. 
Nedan redovisas prestationer inom forskningen.

En indikation på hur KMH uppfyller regeringens 
mål att universitet och högskolor ska bedriva 
internationellt konkurrenskraftig forskning är 
utvecklingen av antalet refereegranskade pu-
blikationer. I tabell 8 anges antal publikationer 
samt kostnader för dessa. Kostnaden motsvarar 
den totala kostnaden för forskning, konstnärligt 

utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå.

Som konstnärlig högskola ligger KMH:s tyngd-
punkt på konstnärlig produktion, konstnärlig 
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. 
Ett intensivt arbete pågår på många lärosäten för 
att utveckla metoder och kriterier för att kunna 
bedöma denna produktion på likvärdigt sätt som 
traditionell vetenskaplig produktion, vilken be-
döms med bibliometriska metoder. Några gemen-
samma kriterier för sådan bedömning av huru-
vida den konstnärliga kunskapsproduktionen är 
internationellt konkurrenskraftig finns emellertid 
inte idag. I nedanstående tabell anges antal refe-
reegranskade vetenskapliga publikationer, men 
de utgör alltså endast en mycket begränsad del 
av KMH:s sammanlagda forskningsproduktion. 
De redovisade kostnaderna och kostnaderna per 
publikation blir därför till viss del missvisande.

Antalet publikationer håller enligt tabellen en 
relativt jämn nivå över tid. Kostnaderna varie-
rar, vilket medför en variation av kostnaden per 
publikation. Se vidare rörande kostnader under 
kapitel 6.1.

Tabell 8.          
Prestationer 
inom forsk-
ning

2013 2012 2011

Antal refere-
egranskade 
publikationer

13 11 11

Kostnad (tkr) 7 338 7 409 10 720

Kostnad per pu-
blikation (tkr)

565 674 975
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4. Samverkan med det omgivande  
samhället 
Samverkan med det omgivande samhället är en central och integrerad del i all högre konstnärlig ut-
bildning, i synnerhet inom musik.

4.1. Mål enligt KMH:s strategi
KMH ska etablera samverkan med bl.a. skolor, 
kultur- och folkhögskolor, alumner och allmän-
het samt ha en aktiv webbnärvaro med ett rikt 
digitalt material på egen och andras webbplatser 
samt i sociala medier.

4.2. Översikt
För musiker-, dirigent- och kompositionsstu-
denter vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
(KMH) är samverkan med det omgivande 
samhället en lika betydande del av utbildningen 
som de musikaliska färdigheterna. Under hela 
utbildningstiden interagerar studenterna vid 
dessa utbildningar med publik genom konserter, 
festivaler och turnéer. De bidrar till att KMH är 
en av landets största konsertarrangörer.

Samverkan är en förutsättning för att utveckla 
musikerstudenternas möten med publiken. Detta 
gäller på motsvarande sätt för lärarprogrammens 
verksamhetsförlagda utbildning, för utvecklingen 
av internationella utbytesprogram för studenter 
och lärare, liksom för forskning och utbildning på 
forskarnivå.

KMH samverkar regelbundet med andra läro-
säten, i Sverige och internationellt, inom hela 
utbildningsprogram (t.ex. utbildningen på fors-
karnivå, lärarprogrammen och internationella 
s.k. joint master-program) liksom inom enskilda 
kurser och projekt samt i utvecklingsfrågor. 
Sådana former av samverkan inom utbildnings-
sektorn redovisas huvudsakligen i kapitel 3 och 
5. Detta avsnitt fokuserar i stället på samverkan 
med aktörer inom andra sektorer i samhället.

Behovet av en nära och daglig interaktion med 
omvärlden speglas i behovet av anställningsfor-
mer, som skiljer sig från många andra högskolor. 
KMH har ett stort antal deltidsanställda respek-
tive timavlönade lärare med en stor del av sin 
verksamhet utanför högskolan. Detta är en för-
utsättning för att kunna tillgodose dels behovet 
av specialisering inom många genre- och instru-
mentområden, dels behovet av en nära samverkan 
med yrkeslivet inom utövande, pedagogik och 

forskning på musikens område. Vidare rörande 
detta, se kapitel 5.5.

4.3. Organisation
På den högskolegemensamma nivån stöds sam-
verkansaktiviteterna idag av tre enheter inom 
högskoleförvaltningen: Samverkansavdelningen, 
Serviceavdelningen och Utbildnings- och forsk-
ningsavdelningen.

Under 2013 skapades en ny samverkansorganisa-
tion inom högskoleförvaltningen, i avsikt att möj-
liggöra en mer samlad strategisk planering och 
operativ handläggning av de externa samverkans-
aktiviteterna. I den nya Samverkansavdelningen 
kommer tre samverkansledare i samråd med 
rektor och institutioner att driva olika former av 
extern samverkan, vid sidan av ett allmänt ansvar 
för högskolegemensam kommunikation och 
marknadsföring.

Den samverkansform som sannolikt ger störst 
genomslag gentemot allmänheten och andra 
målgrupper utanför utbildningssektorn är KMH:s 
konserter och andra publika evenemang. För att 
stödja denna verksamhet finns en särskild kon-
sertproduktionsfunktion vid Samverkansavdel-
ningen, som även ansvarar för marknadsföring in-
klusive formgivning och publicering i såväl tryckt 
som digital media. Serviceavdelningen ansvarar 
för infrastrukturellt stöd i form av ljussättning, 
dukning/möblering/scenografi, ljudteknik och 
konsertvärdar.

På institutionsnivå är det huvudsakligen prefek-
ter, studierektorer och studiehandläggare som 
ansvarar för extern samverkan inom bl.a. rekryte-
ring, verksamhetsförlagd utbildning, konsertpro-
duktion och forskningsprojekt. Därutöver finns 
vissa specialiserade funktioner, såsom orkester-
producenter m.m.
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4.4. Exempel på samverkans-
aktiviteter 2013
Nedan redovisas ett urval av de samverkansakti-
viteter KMH arrangerat och/eller deltagit i under 
2013.

Nytt campus 2016
Byggprojektet innebär på flera plan en utökad 
samverkan med det omgivande samhället. Ett 
symboliskt första spadtag för ett nytt campus 
togs 5 november 2013 av KMH:s rektor Cecilia 
Rydinger Alin, KMH:s studentkårs ordförande 
Cecilia Eriksson, utbildningsminister Jan Björk-
lund, hovsångerska och KMH-alumn Anne Sofie 
von Otter, Akademiska Hus regiondirektör Sten 
Wetterblad och VD för NCC Construction Sve-
rige AB Svante Hagman.

Musik för miljoner
KMH:s kampanjarbete syftar både till en ökad 
extern finansiering av inredning och utrustning i 
ett nytt campus och andra långsiktiga relationer 
med näringsliv och organisationer. Det har redan 
genererat generösa anslag från Knut och Alice 
Wallenbergs Stiftelse och Familjen Erling-Pers-
sons Stiftelse. Kampanjen offentliggjordes vid 
en presskonferens 13 juni under medverkan av 
kompositören Benny Andersson och ordföranden 
i KMH:s rådgivande grupp Ingemar Eliasson. Ett 
uppstarts-evenemang anordnades i form av en 
konsert för särskilt inbjudna, där KMH:s studen-
ter framträdde tillsammans med Benny Anders-
sons Orkester (BAO).

Arty Business 
2013 lanserades ett nytt koncept, där KMH i sam-
verkan med andra aktörer fokuserar på entrepre-
nörskap inom de kreativa näringarna. Aktiviteter 
under 2013 har bl.a. inkluderat: en temadag 30 
januari (med bl.a. pianisten, kapellmästaren och 
entreprenören Robert Wells, professorn i entre-
prenörskap vid KMH Niclas Adler och tidigare 
VD:n för Absolut Vodka, Göran Lundqvist); 
vidare Almedalsseminariet Hur skapar musik och 
utbildning affärsnytta (med bl.a. produktchefen 
på Alecta, Pehr Östberg, och näringspolitiska 
experten på Almega, Fredrik Voltaire), seminariet 
Musikbranschen 2.0 (med grundaren av Academy 
of Music and Business, Andreas Carlsson), samt 
frukostseminariet Det nya medielandskapet och 
framtidens mediekonsumtion (med tidigare svens-
ka VD:n för Google, Stina Honkamaa Bergfors).

”Att iscensätta barockmusik och 
belysa tidlösa genusfrågor”
KMH:s nya tvärdisciplinära forskningsprojekt 
med stöd av Vetenskapsrådet innebär också en 
viktig samverkansaktivitet. Det initierades inom 
Arty Business-konceptet (se ovan) och innebär 
ett av KMH:s hittills få forskningsprojekt som 
direkt behandlar frågor som integrerar ett konst-
närligt utforskande arbete med ett kommersiellt 
entreprenörsperspektiv. 

Kulturinkubator Transit
KMH har fortsatt sitt samarbete med Kulturin-
kubator Transit, en verksamhet som fokuserar 
på att stödja och metodutveckla affärsrådgivning 
till verksamma konstnärer. Deltagare är SITE, 
Konstfack Alumni och Filmbasen i Botkyrka 
kommun. Syftet med kulturinkubatorsnätverket 
är att utveckla och långsiktigt etablera stöd till 
både befintliga och blivande kreatörs- och kultur-
företagare i Stockholms län. KMH har under 2013 
också varit en partner i det interregionala entre-
prenörskapsprojektet Access Creativity, se vidare 
under kapitel 5.2.2. Access Creativity har många 
beröringspunkter med KMH:s engagemang i 
Kulturinkubator Transit och har bidragit till mer 
fördjupat arbete inom Kulturinkubatorn.

Samverkan med orkestrar och kon-
sertarrangörer 
KMH har sedan länge ett väl utvecklat samarbete 
med ett antal externa orkestrar och konsertar-
rangörer. Produktionerna är väl integrerade med 
utbildningsaktiviteter och examinationer på både 
grundnivå och avancerad nivå, och innebär att 
KMH:s dirigent-, musiker- och kompositions-
studenter får arbeta i ett realistiskt sammanhang 
med professionella musiker, producenter och i 
förekommande fall regissörer, under handledning 
av såväl KMH:s lärare som representanter för 
värdinstitutionen. Bland dessa samverkanspart-
ners under 2013 kan nämnas Gävle Symfoniorkes-
ter, Norrköpings Symfoniorkester, Musica Vitae, 
Sveriges Radios Symfoniorkester, Radiokören och 
Norrbotten Big Band, liksom övriga konstnärliga 
högskolor (Operahögskolan, Stockholms drama-
tiska högskola m.fl.) samt konsertgivande institu-
tioner såsom Berwaldhallen, kyrkor i Stockholms 
stift, jazzklubben Fasching, Uppsala Konsert & 
Kongress, Teaterstudio Lederman, Kulturhuset i 
Ytterjärna m.fl.
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Kompositionsstudenter möter pro-
fessionella specialistensembler
Det fortsatta samarbetet mellan KMH, ensemble 
recherche i Freiburg och Hochschule für Musik 
Carl Maria von Weber i Dresden innebar under 
2013 gemensamma kompositionsworkshops och 
konserter i Freiburg och Stockholm, under led-
ning av professor Karin Rehnqvist och den tyske 
tonsättaren Fabio Nieder. Ett motsvarande sam-
arbete mellan KMH:s kompositionsstudenter och 
en professionell specialiserad ensemble innebär 
återkommande projektsamarbeten med Norrbot-
ten Neo i Piteå.

Jan Wallanderpriset
2013 delade Handelsbanken och KMH för fjärde 
året ut Jan Wallanderpriset. En student på avan-
cerad nivå vid någon av Sveriges högre musikut-
bildningar får under en längre tid disponera ett 
förnämligt äldre musikinstrument, som anskaffas 
av Handelsbanken till samlingen Handelsbanken 
Classic Instruments. Tävlingen projektleds av 
KMH och avgörs av en internationell jury. Priset 
delas ut av Prinsessan Christina, fru Magnuson 
vid en stor galaföreställning där pristagaren fram-
träder tillsammans med nuvarande och tidigare 
KMH-studenter och gästartister. 2013 års instru-
ment, en violoncell från 1741, innebär att samling-
en numera utgör en unik kvartett av instrument, 
byggda av den legendariska Gaglianofamiljen i 
Neapel, som alla disponeras av nuvarande eller 
tidigare KMH-studenter. Pristagare 2013 blev 
cellisten Tomas Lundström.

Aurora Chamber Music
Institutionen för klassisk musik är engagerad i ett 
flerårigt samarbete med den ideella föreningen 
Aurora Chamber Music i Vänersborg/Trollhättan. 
KMH erbjuder genom Aurora Chamber Music 
fristående kurser i ensemblespel på hög nivå, där 
KMH:s lärare samverkar med framstående gästlä-
rare från hela världen. Kurserna anordnas delvis 
i anslutning till föreningens festivaler med fokus 
på klassisk kammar- och orkestermusik, i samar-
bete med Vänersborgs och Trollhättans kommu-
ner, Kulturrådet och Region Västra Götaland.

KMH:s alumnidag
Den årliga temadag som Institutionen för jazz 
arrangerar i samverkan med föreningen Mer Jazz 
i Sverige, Musikalliansen, IMPRA, Föreningen 
svenska jazzmusiker och svensk jazz, innehöll 
2013 bl.a. seminarier kring kreativitet och kom-
mersialisering, sociala medier, begreppet ”fram-
gångsrik” som mål för KMH:s utbildningar, samt 
om förutsättningarna för att skapa och sprida 
kunskap om Ökenfestivalen i Mali. Inför 2014 
utvidgas alumnidagen till att bli en genreöver-
skridande KMH-gemensam mötesplats.

Utbildningsradion (UR)
Sedan ca tio år tillbaka har Institutionen för mu-
sik- och medieproduktion ett samarbete med UR. 
Inom kursen Musik i pedagogisk medieproduk-
tion får ett tiotal studenter varje år möjlighet att 
arbeta med komposition, musikproduktion och 
ljudläggning för radioprogram där UR är bestäl-
lare. År 2013 resulterade detta bl.a. i ljudläggning 
och musik till radioserien Radioskrivarklubben 
på nordsamiska.

FoU Seniorum
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle 
ansvarar för verksamhet i samverkan med FoU 
Seniorum, ett forsknings- och utvecklingscen-
trum för sex kommuner i norra Storstockholm. 
Det har dels gällt ett utbildningsuppdrag inom en 
pilotstudie av en barnkör som sjunger på äldrebo-
enden, dels en kurs för vård- och omsorgsperso-
nal inom äldreomsorg.
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4.5. Prestationer och kostna-
der för KMH:s konsertproduk-
tion
Genom sin integrerade och många gånger infor-
mella karaktär är KMH:s totala samverkansak-
tiviteter svåra att särredovisa kvantitativt. Ett 
område som går att kvantifiera, och därmed följa 
upp över tid, är KMH:s egna konserter och andra 
offentliga evenemang som publiceras på KMH:s 
webbplats och i form av s.k. säsongsprogram. 
Dessa konserter utgör en mycket viktig kon-
taktyta med det omgivande samhället och utgör 
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.

Konserterna initieras och genomförs på alla 
nivåer inom KMH, av enskilda studenter och/el-
ler lärare, av institutioner (delvis i form av fasta 
ensembler/orkestrar, såsom återkommande festi-
valer med särskild organisation) eller på uppdrag 
av rektor. De utgör i vissa fall det formella exami-
nationstillfället för en kurs, men består också av 
projekt som genomförs som fria utbildningsakti-
viteter eller helt utanför kurserna.

Evenemangen produceras och marknadsförs till 
stor del centralt genom Samverkansavdelningen, 
via KMH:s webbplats, annonsering och utskick 
av gemensamma säsongsprogram. En stor del av 
kommunikationen kring evenemangen sker också 
via sociala media, externa evenemangskataloger 
samt andra webbtjänster och målgruppsspecifika 
nätverk, med eller utan dynamisk koppling till 
KMH:s egen webbplats.

Konserter och evenemang som marknadsförs 
via webbplatsen och genom säsongsprogram 
utgör grund för beräkningen av prestationer och 
kostnader för samverkan i KMH:s årsredovisning 
fr.o.m. 2011. Dessa evenemang gör inte anspråk på 
att omfatta samtliga samverkansaktiviteter, men 
är relativt lättdefinierade vad gäller såväl antal 
evenemang som kostnaderna för dessa.

En tidsserieanalys låter sig inte göras av redovi-
sad kostnad per evenemang. Det kan emellertid 
konstateras att en relativt liten andel av KMH:s 
ekonomiska omslutning resulterar i ett stort antal 
konserttillfällen som kommer KMH:s studenter 
och lärare men även det omgivande samhället till 
gagn. Se tabell 9.
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 1 Totala lönekostnader för personal särskilt anställd för konsertproduktion.

2Uppskattade lönekostnader för anställda vilka inom sin tjänst som lärare eller administratör har specifikt ansvar och arbetsuppgifter för konsertpro-
duktion, utöver de pedagogiska, administrativa och tekniska resurser som krävts för andra, rent interna redovisningsformer.

3Avser hyra och drift för KMH:s Stora och Lilla konsertsal, baserat på beräkningen att konserter står för 81% av lokalernas nyttjande. (De används 
också för interna seminarier, föreläsningar och möten utanför redovisat belopp.)

 4 Omfattar annonsering, trycksaksproduktion, i förekommande fall hyror för externa lokaler, transporter, hyra av instrument och/eller ljus/ljud enligt 
leverantörsfakturor, liksom löner/arvoden till konsertvärdar, konsertamanuenser, extra vaktmästare etc.

5 Omfattar offentliga konsertevenemang med KMH som huvudarrangör, annonserade i KMH:s säsongsprogram och huvudsakligen förlagda till KMH:s 
egna konsertlokaler. Enskilda programpunkter inom festivaler har räknats som ett evenemang vardera ( för jazzfestivalen New Sound Made och Ac-
cordeonfestivalen har varje festivaldag räknats som ett evenemang).

Tabell 9. Genomförda egna konsertproduktioner (tkr) 2013 2012 2011
Direkta lönekostnader 1 957 854 965

Indirekta lönekostnader 2 1 415 950 717

Lokalkostnad egna konsertlokaler 3 793 597 699

Övriga drift-/produktionskostnader 4 1 462 1 227 1 041

Summa kostnader 4 627 3 628 3 421

Antalet genomförda evenemang 5 266 285 244

Genomsnittskostnad per evenemang 17 13 14
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5. Övrigt gemensamt för högskolan 

5.1. Kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet vid Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm (KMH) omfattar 
kvalitetsutveckling, kvalitetsuppföljning och 
kvalitetssäkring, och utgör en integrerad del av 
den allmänna planeringen och uppföljningen av 
KMH:s verksamhet.

5.1.1. Mål enligt KMH:s strategi
KMH ska revidera och komplettera sina proces-
ser, styrdokument, regelverk och rutinbeskriv-
ningar inom utbildning, forskning och förvalt-
ning. Arbetet utgår från följande perspektiv: 
tydlighet, samordning, effektivisering, ökad 
medvetenhet hos personal och studenter, uppfölj-
ning och utvärdering.

KMH:s kurser ska vara relevanta, kvalitetssäk-
rade utifrån interna och externa krav och sam-
verka med varandra. Andelen lärare med doktors-
examen eller lektorskompetens ökar löpande. I 
undervisningen sker en löpande utvärdering samt 
en utveckling av de pedagogiska metoderna.

5.1.2. Åtgärder för att säkerställa  
examensmålen
En översyn och genomlysning av samtliga utbild-
ningsprogram har fortsatt under 2013. Det har 
skapat en bra grund för att kvaliteten i utbild-
ningarna ska vara så hög att målen i examens-
beskrivningarna nås.

Under hösten 2013 har KMH arbetat med att 
skriva självvärderingar i samband med Univer-
sitetskanslersämbetets (UK-ämbetet) nationella 
kvalitetsgranskning. UK-ämbetets utvärde-
ringsomgångar som gäller KMH omfattar dels 
konstnärlig kandidat- och masterexamen i musik, 
dels magisterexamen i musikpedagogik. Arbetet 
med UK-ämbetets utvärdering engagerade såväl 
Utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämn-
den), institutionsledningarna som lärarkåren. 
Självvärderingarna lämnades in till UK-ämbetet 
före årsskiftet. Utvärderingen kommer fortsätta 
under 2014 med lärosätesintervjuer i början av 
året, varefter UK-ämbetet fattar beslut om ett 
samlat omdöme för varje utbildning.

5.1.3. Utveckling av kursvärderings-
systemet
Under 2013 har KMH utvecklat ett nytt kursut-
värderingssystem. Våren 2013 fastställde UF-
nämnden de frågor som ingår i det nya utvär-
deringssystemet. De kurstillfällen som startade 
hösten 2013 är de första som utvärderas i det nya 
systemet.

5.1.4. Hållbar utveckling
KMH är, enligt högskolelagen, ålagd att främja en 
hälsosam och god miljö som, ur aspekten miljö 
och hållbar utveckling, redovisas nedan. En mer 
detaljerad redovisning av arbetet för hållbar 
utveckling, inklusive olika mätvärden för ener-
gianvändning, resor och upphandlingar, lämnas 
separat till Utbildningsdepartementet och Natur-
vårdsverket.

Under 2013 har KMH i sitt miljöarbete lagt fokus 
på minskade utsläpp, effektiv energianvändning, 
källsortering av avfall, återvinning och återan-
vändning. Trots denna strävan såg KMH en ökad 
energianvändning under året. Detta kommer av 
att elförbrukningen stiger i takt med att använ-
dandet av scenljus, förstärkt ljud samt datorise-
rad framställning av ljud ökar. Dessutom innebär 
KMH:s internationella engagemang att resandet 
med flyg, och därpå följande utsläpp, har kvar-
stått.

De nya byggnaderna som började anläggas 2013, 
som KMH flyttar in i 2016, är planerade med ut-
gångspunkt i hållbar utveckling (”Miljöbyggnad, 
silver”) vad gäller exempelvis energihushållning 
och källsortering, återvinning och återanvänd-
ning.

5.2. Internationalisering
KMH har en hög ambitionsnivå beträffande 
internationaliseringsfrågor. Denna del av verk-
samheten utförs inom olika samarbetsprojekt 
samt genom mobilitetsarbete och satsningar på 
internationella utbildningssamarbeten. Under 
det gångna året har KMH arbetat för att vidareut-
veckla och fördjupa internationaliseringsarbetet 
inom hela lärosätet.

Övrigt gemensamt för högskolan redovisar övergripande mål som har angivits i bl.a. högskolelag, hög-
skoleförordning samt FÅB.
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5.2.1. Mål enligt KMH:s strategi
KMH ska etablera nya samarbeten och rutiner för 
att långsiktigt säkra utländska studenters möjlig-
heter att studera vid KMH.

5.2.2. Deltagande i internationella 
organisationer, nätverk och större 
projekt
KMH är medlem och bidrar aktivt i flera inter-
nationella musikorganisationer och nätverk för 
högre utbildning. Bland dessa spelar Association 
Européenne des Conservatoires, Académies de 
Musique et Musikhochschulen (AEC) den mest 
centrala rollen. AEC omfattar mer än 280 med-
lemsinstitutioner i 55 länder. Inom det musik-
pedagogiska området är International Society for 
Music Education (ISME) betydande. 

Under 2013 deltog KMH i flera internationella 
samarbetsprojekt med andra utbildningsinstitu-
tioner inom och utanför Europa (rörande sam-
verkansaktiviteter utanför utbildningssektorn, se 
kapitel 4):

•	 Med stöd från Stiftelsen för internationa-
lisering av högre utbildning och forskning 
(STINT) har KMH arbetat för att möjliggöra 
och fördjupa ett strategiskt internationalise-
ringssamarbete med Kina. 

•	 Inom ramen för The Life Long Learning Eras-
mus Curriculum Development har KMH ar-
betat fram ett internationellt masterprogram 
Master in Contemporary Performance and 
Composition (CoPeCo), i samarbete med AEC 
och partnerinstitutioner i Estland, Tyskland 
och Frankrike. 

•	 KMH ingår även i ett större internationellt 
entreprenörsprojekt, Access Creativity, som 
fokuserar på att sprida kunskap om entre-
prenörskap bland studenter och alumner 
inom de s.k. kreativa näringarna. Projektet 
finansieras av Central Baltic INTERREG IV A 
Programme 2007-2013; ett europeiskt sam-
arbetsprogram som finansierar projekt över 
nationsgränserna kring Östersjön. 

•	 Institutionen för jazz driver genom EU:s 
utbildningsprogram Tempus ett projekt där 
KMH:s främsta uppgift har varit att bistå 
med sakkunskap vid uppstart av en jazz-
utbildning vid partnerhögskolorna i västra 
Balkan. 

•	 Institutionen för musik, pedagogik och sam-
hälle har ett Linnaeus-Palme-projekt rörande 
främst musikpedagogik med en partnerinsti-
tution i Sydafrika. 

•	 Nordisk Master i Folkmusik och Nordisk 
Master i Jazz är två engelskspråkiga tvååriga 
joint master-program som KMH anordnar i 
samarbete med partnerinstitutioner i Dan-
mark, Norge och Finland. 

•	 KMH medverkar sedan läsåret 2011/12 i ett 
europeiskt joint master-program, Joint Music 
Master for New Audiences and Innovative 
Practice med partnerinstitutioner i Island 
och Nederländerna.

•	 KMH är representerat inom Erasmus-nätver-
ket Polifonia.

5.2.3. Mobilitetsarbete
KMH har bedrivit mobilitetsarbete med följande 
omfattning. Se tabell 10.

Det mobilitetsarbete KMH bedriver sker inom 
ramen för utbytesprogrammen Erasmus, Nord-
plus, och Linnaeus-Palme, samt inom KMH:s bila-
terala utbytesavtal med University of North Texas 
(UNT) i USA. KMH har bilaterala utbyteskon-
trakt med 85 partnerhögskolor inom Erasmus-
programmet. Utbytesavtalen rör både student-, 
lärar- och personalutbyten. Inom Nordplus-pro-
grammet deltar KMH i fem olika musiknätverk. 
KMH var nätverkskoordinator för jazznätverket 
Nordpuls med 28 nordiska och baltiska partner-
högskolor t.o.m. sommaren 2013. KMH deltar 
sedan 2008 även i stipendieprogrammet Minor 
Field Studies, och tilldelades fyra stipendier för 
studenter 2013.

Tabell 10. Student-, lärar- och personalutbyten 2013 2012 2011
Antal inresande utbytesstudenter 63 40 21

Antal utresande utbytesstudenter 33 22 31

Antal inresande utbyteslärare och personal 12 14 11

Antal utresande utbyteslärare och personal 19 24 20

Tabellen visar antalet registrerade utbytesstudenter (individer) under hela året 2013. För 2012 och 2011 visar tabellen antal individer under hösttermi-
nen för respektive år. Uppgifterna om in- och utresande utbyteslärare och personal för respektive år avser antal individer under hela året.



26

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Årsredovisning 2013

5.3. Studentinflytande
En väsentlig komponent i KMH:s kvalitetsarbete 
är studenternas aktiva deltagande i alla beslu-
tande och beredande organ inom högskolan vars 
verksamhet har betydelse för utbildningen och 
studenternas situation.

5.3.1. Mål enligt KMH:s strategi
KMH ska genomföra en utvärdering av hur stu-
denterna upplever sina möjligheter till inflytande 
när det gäller utbildning, forskning samt frågor av 
administrativ och social karaktär. Utvärderingen 
ligger till grund för ett åtgärdspaket för att öka 
studenternas inflytande.

5.3.2. Studenternas deltagande i 
beslutande och beredande organ
Det är angeläget för KMH att studenterna tar 
en aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 
kvaliteten i högskolans utbildningar. KMH kan 
konstatera att studenternas närvaro vid möten 
med förväntad studentrepresentation är god och 
ur jämställdhetssynpunkt väl balanserad. Detta 
är givetvis beroende av en aktiv och engagerad 
studentkår, som utser representanter till samtliga 
organ med studentrepresentation.

KMH noterar med glädje att studentkåren, istäl-
let för att tappa medlemmar i och med avskaf-
fandet av kårobligatoriet, ökat sitt medlemsantal. 
Detta tack vare stort engagemang och förmåga att 
ena studenterna kring ett antal centrala frågor. 

5.3.3. Stöd till studentkår
Högskolorna ska enligt högskolelagen ansvara för 
uppgifter av studiesocial karaktär, som stödjer 
studenterna i deras studiesituation eller under-
lättar övergången till arbetslivet, samt för att 
studenterna i övrigt har en god studiemiljö. Efter 
kårobligatoriets upphörande har KMH:s styrelse 
tillerkänt Kungl. Musikhögskolans Studentkår 
(KMS) ställning som studentkår vid KMH. Under 
året förlängdes KMS ställning som studentkår i 
ytterligare tre år t.o.m. 30 juni 2016.

KMH har slutit avtal med KMS om stöd för stu-
diesocial verksamhet och service till studenterna 
vid KMH. Enligt avtalet ska KMS även fortsätt-
ningsvis stödja studenterna i deras studier vid 
KMH. Detta innefattar utöver uppdraget att utse 
företrädare för studenterna:

•	 att vara en informationskanal mellan studen-
ter och KMH,

•	 att som komplement till mentorer ur KMH:s 
lärarkår och Studenthälsan lämna studiesoci-
alt stöd, bl.a. i form av rådgivning om stu-
diemedel och rådgivning rörande studierna 
vid KMH (KMH fullgör skyldigheten att ge 
tillgång till studievägledning och yrkesorien-
tering genom att ge vissa lärare dessa arbets-
uppgifter), 

•	 att främja studenternas studiesociala situa-
tion genom att anordna aktiviteter till stöd 
för friskvård och musicerande, 

•	 att tillhandahålla en organiserad form av 
stöd för studenter i form av förmedling av 
förfrågningar från allmänheten rörande 
engagemang av studenter som artister. Syftet 
är dels att förbättra studenters möjlighet till 
etablering i musiklivet, dels att marknadsföra 
KMH:s utbildning och konstnärliga utveck-
lingsarbete.

Studentkåren erhåller enligt avtalet med KMH 
maximalt 432 tkr per år för ovanstående genom-
förda uppdrag. I detta belopp ingår det särskilda 
anslag som KMH erhåller för att stödja student-
inflytande efter att kårobligatoriet avskaffats 
(anslag 2:70 inom utgiftsområde 16). Utöver 
nedan redovisade stöd har KMH ingått ett avtal 
med KMS angående kompendieförsäljning, för 
vilket särskilt ekonomiskt stöd utgår med 270 tkr 
årligen. Se tabell 11.

Tabell 11. Stöd till stu-
dentkåren vid KMH

2013 2012 2011

Kostnad (tkr) 396 432 389

Anslag/intäkt KMH (tkr) 88 65 65

5.4. Jämställdhetsarbete och 
arbete mot diskriminering
KMH ska enligt högskolelagen och diskrimi-
neringslagen aktivt verka för jämställdhet och 
motverka diskriminering. Detta utgör en av grun-
derna för en god arbetsmiljö på KMH och avser 
även att tjäna som förebild för studenterna i ett 
kommande arbetsliv.

5.4.1. Mål enligt KMH:s strategi
KMH ska rekrytera studenter och personal och 
bedriva sitt interna arbete så att andelen kvinnor 
och män inom varje del av KMH och bland såväl 
personal som studenter uppvisar en fördelning 
som årligen alltmer närmar sig ramen 40/60 
procent.
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5.4.2. Helårsarbetskrafter 2011–2013 
uppdelade på personalkategori
KMH har en miljö som är präglad av mångfald 
och har en könsfördelning totalt för myndigheten 
på 38,7% kvinnor och 61,3% män. För vissa kate-
gorier av studenter, lärare och akademiska ledare 
råder dock en ojämn könsfördelning. Arbete 
bedrivs i KMH:s jämlikhetsgrupp för att komma 
tillrätta med snedfördelningen.

Tabell 12 visar totalt antal årsarbetskrafter och 
anställda fördelade på olika personalkategorier 
samt fördelningen på kön. I december 2013 hade 
KMH 369 anställda, vilket är samma antal som 
året dessförinnan Antalet anställda är visserligen 
oförändrat men antalet årsarbetskrafter omräk-
nat till heltid har minskat från 179,7 till 166,2. Av 
dessa har andelen kvinnor har ökat marginellt 
med 0,7 procentenheter jämfört med 2012 och 
uppgår nu till 38,7%. 

Inom den undervisande personalkategorin var 
antalet årsarbetskrafter 90,5; en minskning med 
6,7 jämfört med 2012. Minskning av antalet 
årsarbetskrafter har här skett inom alla personal-
kategorier förutom adjunkter som ökat med 0,5 
årsarbetskrafter. Vad gäller andelen kvinnor så 
minskade andelen från 29,4% till 29,1%. Den tidi-
gare minskningen har därmed bromsats något.   

Antalet undervisande personer har ökat med 10 
st. från år 2012 och uppgår nu till 277 st. Ökning-
en härrör främst till kategorin timavlönade lärare 
där den ökade med 18 personer (10 kvinnor och 8 
män).

Inom den tekniska och administrativa perso-
nalkategorin var antalet årsarbetskrafter 75,7; 
en minskning med 6,8 jämfört med 2012. Inom 
denna kategori råder i stort sett jämn könsfördel-
ning och andelen kvinnor ökade något från 48,0% 
föregående år till 50,3% år 2013.

Tabell 12. Helårsar-
bets-krafter 2011-
2013

2013 2012 2011

Års-
arbets-
krafter 

Andel Antal i 
dec

Års-
arbets-
krafter 

Andel Antal i 
dec

Års-
arbets-
krafter 

Andel Antal i 
dec

Professorer 24.5 39 25.6 41 27 43

- varav kvinnor 3 12.2% 5 3.3 12.9% 5 4.3 15.9% 6

- varav män 21.5 87.8% 34 22.3 87.1% 36 22.7 84.1% 37

Lektorer 24.5 38 38 29.1 45 45 31.2 47 47

- varav kvinnor 8.2 33.5% 13 9.9 34.0% 16 10.6 34.0% 16

- varav män 16.3 66.5% 25 19.2 66.0% 29 20.6 66.0% 31

Adjunkter 33.3 65 32.8 64 34.3 65 65

- varav kvinnor 12.9 38.7% 25 13.1 40.0% 26 14.6 42.6% 28

- varav män 20.4 61.3% 40 19.7 60.0% 38 19.7 57.4% 37

Forskarassistent 0.4 1 0.5 1 1 0.6 1 1

- varav kvinnor 0 0% 0 0 0% 0 0.1 16.7% 0

- varav män 0.4 100.0% 1 0.5 100.0% 1 0.5 83.3% 1

Timavlönade lärare 7.8 134 9.2 116 10.2 165 149

- varav kvinnor 2.2 28.2% 38 2.3 25.0% 28 2.9 28.4% 37

- varav män 5.6 71.8% 96 6.9 75.0% 88 7.3 71.6% 112

Samtliga lärare 90.5 277 97.2 267 103.3 305 305

- varav kvinnor 26.3 29.1% 81 28.6 29.4% 75 32.9 31.8% 87

- varav män 64.2 70.9% 196 68.6 70.6% 192 70.4 68.2% 218

Teknisk och administra-
tiv personal

75.7 92 82.5 102 82.4 112

- varav kvinnor 38.1 50.3% 45 39.6 48.0% 50 41.7 50.6% 55

- varav män 37.6 49.7% 47 42.9 52.0% 52 40.7 49.4% 57

Samtliga anställda 166.2 369 179.7 369 185.7 431 417

- varav kvinnor 64.4 38.7% 126 68.2 38.0% 125 74.6 40.2% 142

- varav män 101.8 61.3% 243 111.5 62.0% 244 111.1 59.8% 275
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Antalet personer inom den tekniska och admi-
nistrativa personalen minskade med 10 personer 
(9,8%), från 102 st. föregående år till 92 st. år 
2013, fördelat lika mellan män och kvinnor.

5.4.3. Kvinnor och män i lednings-
funktioner
Av det totala antalet akademiska ledare (rektor, 
prorektor, prefekter, studierektorer, nämndordfö-
randen) 2013 var andelen kvinnor 20%, vilket är 
samma som föregående år. 

När det gäller chefer inom stödfunktionerna har 
andelen kvinnor ökat från 60% till 70%. Se tabell 
13.

5.4.4. Andel kvinnor och män av 
studenterna
Andelen kvinnor är lika stor som andelen män 
sett över samtliga studenter vid lärosätet. De 
senaste åren har tendensen varit att en viss ök-
ning sker av andelen kvinnor. Kvinnorna är flest 

Tabell 13. Kvinnor och män i 
ledningsfunktioner.                                

2013 2012 2011

Antal i dec Andel Antal i dec Andel Antal i dec Andel

i antal på lärarprogram och fristående kurser. På 
konstnärliga utbildningsprogram är männen i 
majoritet. Se tabell 14. 

5.4.5. Genomförda åtgärder
Det mål som inledningsvis nämns i 5.4.1. gällande 
KMH:s arbete med rekrytering av studenter och 
personal har, enligt ovan redovisade tabeller, inte 
helt kunnat uppfyllas. Den ovan visade sned-
fördelningen nödvändiggör fortsatt arbete med 
dessa frågor.

KMH arbetar systematiskt med jämställdhet ge-
nom högskolans jämlikhetsgrupp under ledning 
av rektor och därutöver bestående av represen-
tanter från Personalenheten, Studieadministra-
tiva avdelningen, personalorganisationerna och 
studentkåren. Jämlikhetsgruppen har under året 
sammanträtt vid sex tillfällen. Gruppens roll är 
att fungera som ett forum för erfarenhetsutbyte 
internt och externt i jämställdhetsfrågor. Arbetet 
ska också ske strategiskt i syfte att skapa en posi-
tiv utveckling.

*) Kolumnerna för rektor och prorektor 2012 avser andra halvåret p.g.a. ordinarie rektors bortgång i maj 2012. Den kvinnliga prorektorn 2011 blev då tf. 
rektor.

Rektor och prorektor *)

- varav kvinnor 1 50% 1 50% 1 33%

- varav män 1 50% 1 50% 2 67%

Prefekter (inkl stf och bitr)

- varav kvinnor 2 20% 2 20% 4 31%

- varav män 8 80% 8 80% 9 69%

Studierektorer

- varav kvinnor 3 19% 3 19% 4 22%

- varav män 13 81% 13 81% 14 78%

Nämndordföranden

- varav kvinnor 0 0% 0 0% 2 67%

- varav män 2 100% 2 100% 1 33%

Chefer inom stödfunktionerna

- varav kvinnor 7 70% 6 60% 6 60%

- varav män 3 30% 4 40% 4 40%
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Vid läsårsstarten hösten 2013 höll forskaren och 
jämställdhetskonsulten Fredrik Bondestam en 
föreläsning för KMH:s anställda med rubriken 
”Ojämställdhet – hur stort är problemet, vad är 
det egentligen, vad kan vi göra åt det?”.

För att ytterligare öka kunskapen kring dessa 
frågor har KMH haft återkommande dialoger 
med företrädare för andra högskolor och mu-
siklivet. Rektor för regelbundna samtal med 
personalen vid bl.a. rektors interna kollegiemöte 
samt med studenterna via KMH:s studentkårssty-
relse. KMH har för avsikt att under 2014 inleda 
ett genomgripande och långsiktigt arbete för att 
minska de skillnader beroende på könstillhö-
righet som finns inom vissa genrer och perso-
nalkategorier, samt att öka medvetenheten hos 
studenter och anställda kring genusfrågor och 
normvärdering.

Institutionerna vid KMH arbetar mycket aktivt 
med jämställdhetsfrågor t.ex. i form av semina-
rier och utbildningar inom området.

Studentkåren är initiativrik och har på ett för-
tjänstfullt sätt bidragit till ökad kunskap inom 
området bl.a. genom att bjuda in externa förelä-
sare. 

5.5. Kompetensförsörjning
KMH ska i enlighet med FÅB redovisa de åtgär-
der som har vidtagits i syfte att säkerställa att 
kompetens finns för att nå verksamhetens mål. I 
redovisningen ska det ingå en bedömning av hur 
de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit 
till att nå verksamhetens mål. 

Tabell 14. Andel kvinnor och 
män av studenterna

2013 2012 2011

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Konstnärliga utbildningsprogram 636 451 510

- varav kvinnor 258 41% 174 39% 196 38%

- varav män 378 59% 277 61% 314 62%

Lärarprogram samt musikpedagogik 224 168 198

- varav kvinnor 136 61% 106 63% 127 64%

- varav män 88 39% 62 37% 71 36%

Fristående kurser 429 284 72

- varav kvinnor 271 63% 168 59% 47 65%

- varav män 158 37% 116 41% 25 35%

Summa 1 289 903 780

- varav kvinnor 665 52% 448 50% 370 47%

- varav män 624 48% 455 50% 410 53%

Tabellen visar antal registrerade individer i utbildning på grundnivå och avancerad nivå för respektive år.  I uppgifterna ingår inte inresande utbytes-
studenter. Studenter på uppdragsutbildning eller som betalar studieavgift ingår i uppgifterna.  I uppgifter om konstnärliga utbildningsprogram ingår 
även studenter på pianostämmarutbildning.  För 2013 avser uppgifterna om antal individer hela året. För 2012 och 2011 visar tabellen antal individer 
under höstterminen för respektive år. 

KMH:s kärnverksamhet rör utbildning, forskning 
och samverkan med det omgivande samhället. 
Förmågan att fullgöra dessa uppgifter består i 
att ha kompetenta lärare samt att ge dessa goda 
arbetsförutsättningar i form av bra lokaler, god 
service och andra arbetsförhållanden.

Många av KMH:s lärare är deltidsanställda och 
ett antal av dem har en tidsbegränsad anställning. 
Högskoleförordningen ger möjlighet att tidsbe-
gränsa anställningen för lärare inom konstnärlig 
verksamhet, vilket ger ett visst mått av flexibilitet. 
KMH kan därmed anpassa kompetens och resur-
ser utifrån verksamhetens behov.

Högskolan ska därtill vara försörjd med ända-
målsenligt utbildad och kompetent personal inom 
stödfunktionerna administration och service. 

Den kommande femårsperioden fyller 32 an-
ställda (8,7%) 65 år, varav de flesta finns inom 
kärnverksamheten. Då allt fler väljer att arbeta 
till 67 år, såväl inom kärnverksamheten som inom 
stödfunktionerna, är det svårt att beräkna hur 
många som kommer att avgå med pension varje 
enskilt år. 

KMH har under året påbörjat en effektiviserings-
process med anställningsstopp och konsekvenser 
utifrån konstaterad arbetsbrist. Bedömningen är 
därför att rekryteringsbehovet inte kommer att 
vara särskilt omfattande de närmaste åren, vare 
sig gällande nyrekryteringar eller ersättningsre-
kryteringar.
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5.5.1. Personalrekrytering
KMH har en mycket kompetent lärarkår. Till-
gången på kompetens bedöms som stabil och 
KMH har inte några större svårigheter att 
nyrekrytera lärare. Antalet kvalificerade kvinnor 
som söker utannonserade läraranställningar är 
fortfarande mycket få inom vissa instrument-
grupper och genrer. Vid varje rekrytering beak-
tar prefekten möjligheterna att öka andelen av 
det underrepresenterade könet, bl.a. genom att 
uppmuntra individer ur det underrepresenterade 
könet att söka anställning. Även gällande befor-
dran ska prefekten uppmuntra lämpliga personer 
av underrepresenterat kön att söka. Vid utveck-
lingssamtal ska prefekten påtala kriterier för 
befordran, så att läraren har möjlighet att mäta 
sina möjligheter mot dessa. 

Vad gäller undervisande personal med månadslön 
skedde följande förändringar: Antalet professorer 
minskade med två personer totalt (båda män) 
genom pensionsavgångar. Under året har inte 
någon professor rekryterats eller befordrats. Om-
fattningen av tjänstgöringen bland återstående 
professorer har dock förändrats så att den pro-
centuella andelen kvinnor har minskat med 0,7 
procentenheter i jämförelse med 2012. En lektor 
rekryterades under året, men det totala antalet 
lektorer minskade med totalt sju. En lektor gick 
i pension och övriga var personer vars tidsbe-
gränsade anställningar upphörde. Tre adjunkter 
rekryterades under året. Totalt sett har antalet 
adjunkter ökat med en person då två slutade i 
och med att deras tidsbegränsade anställningar 
upphörde.

Rekrytering av timavlönade lärare sker i samband 
med planeringen av undervisning, för att möta 
behoven kopplade till variationerna i utbildning-
arna.

Den förändring i antal medarbetare som skett 
bland teknisk och administrativ personal inom 
förvaltningen beror bl.a. på pensionsavgångar el-
ler begäran om entledigande.

5.5.2. Intern kompetensutveckling
Olika insatser för att bredda och fördjupa chefers 
kompetens pågår kontinuerligt. Under hösten 
genomfördes t.ex. workshops för KMH:s prefek-
ter avseende arbetsmiljöfrågor. Innehållet var 
framtaget utifrån resultatet av en tidigare genom-
förd arbetsmiljöundersökning. Syftet var bl.a. att 
ge ökat stöd till ledning och respektive institution 
inför ett fortsatt förändringsarbete.

Den undervisande personalen med månadslön 
har 20% av arbetstiden att använda för kompe-

tensutveckling. Detta framgår av KMH:s avtal om 
arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för 
lärare och doktorander. 

Under hösten påbörjades en omfattande utbild-
ning för all teknisk och administrativ personal i 
bemötandefrågor och förvaltningsrätt, som fort-
sätter under våren 2014. 

5.6. Sjukfrånvaro
KMH ska i enlighet med FÅB lämna uppgift om 
de anställdas sjukfrånvaro under året.

Den inrapporterade totala sjukfrånvaron vid 
KMH är fortsatt låg även om en ökning skett 
jämfört med föregående år. Denna siffra påverkas 
av ökningen av så kallad långtidssjukfrånvaro. 
Rehabiliteringsutredningar med tillhörande upp-
följningar görs alltid. I vissa fall har arbetsuppgif-
ter och arbetsplats anpassats efter den anställdes 
behov. Se tabell 15.
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Tabell 15. Sjukfrånvaro 2013 2012 2011
Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda arbetstiden 1.6% 1.0% 1.5%

Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en sammanhängande tid 
av 60 dagar eller mer (långtidssjukfrånvaro)

49.1% 37.9% 40.4%

Sjukfrånvaron för kvinnor 1.7% 0.9% 2.1%

Sjukfrånvaron för män 1.5% 1.1% 1.0%

Sjukfrånvaron för anställda 29 år eller yngre 1.9% 0.5% 0.2%

Sjukfrånvaron för anställda 30-49 år 0.9% 0.9% 1.1%

Sjukfrånvaron för anställda 50 år eller äldre 2.0% 1.1% 1.6%
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6. Ekonomisk redovisning 
I kapitlet framförs den finansiella redovisningen inklusive redovisning av takbelopp med stöd främst i 
regleringsbrev och FÅB.

6.1. Ekonomiskt utfall
Ekonomiskt utfall för KMH år 2013 redovisas med 2012 och 2011 som jämförelse. Tabellen 
kommenteras i det följande. Se tabell 16

Tabell 16. Verk-
samhetsutfall 
(tkr)

2013 2012 2011

 Grund-
utbild-
ning

Forsk-
ning och 
konst-
närligt 
utveck-
lingsar-
bete

Summa Grund-
utbild-
ning

Forsk-
ning och 
konst-
närligt 
utveck-
lingsar-
bete

Summa Grund-
utbild-
ning

Forsk-
ning och 
konst-
närligt 
utveck-
lingsar-
bete

Summa

Verksamhetens 
intäkter

      

Intäkter av anslag 142 967 7 647 150 614 143 415 7 604 151 019 136 440 7 536 143 976

Intäkter av avgifter 
o andra ersättn

2 486 124 2 610 5 019 164 5 183 9 440 3 9 443

Intäkter av bidrag 1 112 310 1 422 3 662 243 3 905 2 292 5 539 7 831

Finansiella intäkter 306 16 322 453 22 475 943 - 943

Summa 146 871 8 097 154 968 152 549 8 033 160 582 149 061 13 078 162 139

Verksamhetens 
kostnader

    

Kostnader för 
personal

-97 618 -5 008 -102 626 -105 204 -5 034 -110 238 -108 259 -4 012 -112 271

Kostnader för 
lokaler

-21 459 -985 -22 444 -23 599 -1 156 -24 755 -29 526 - -29 526

Övriga driftskost-
nader

-18 918 -953 -19 871 -20 787 -857 -21 644 -17 134 -6 708 -23 842

Finansiella kost-
nader

-245 -13 -258 -377 -18 -395 -546 - -546

Avskrivningar -7 274 -379 -7 653 -7 067 -344 -7 411 -6 812 - -6 812

Summa kostnader -145 514 -7 338 -152 852 -157 034 -7 409 -164 443 -162 277 -10 720 -172 997

Transfereringar

Erhållna bidrag fr 
myndigheter

- - - 382 - 382 3 072 3 216 6 288

Erhållna bidrag från 
övriga

19 - 19 42 - 42 - - -

Lämnade bidrag -19 - -19 -424 - -424 -3 072 -3 216 -6 288

Summa transfere-
ringar

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapitalför-
ändring

1 357 759 2 116 -4,485 624 -3 861 -13 216 2 358 -10 858
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6.1.1. Gemensamt för utbildning och 
forskning
Nedan kommenteras övergripande KMH:s eko-
nomiska utfall. Under de följande rubrikerna re-
dovisas uppgifter specifi ka för områdena utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå respektive 
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Generellt noteras ett förbättrat resultat jämfört 
med föregående år, detta i form av ett överskott. 
Förbättringen beror i stort på en allmän åter-
hållsamhet vad gäller personalkostnader samt 
minskade lokalkostnader.

Tabell 17. Årets resultat

Årets resultat i tkr, för den senaste femårsperioden.

6.1.1.2. Intäkter
De totala intäkterna har minskat med 5 615 tkr 
mellan 2013 och 2012. Externa intäkter uppgick 
år 2012 till 9 563 tkr, men 2013 enbart till 4 354 
tkr och har således mer än halverats. 

Minskningen härrör från minskningar av avgifts- 
och bidragsintäkter, hänförliga bl.a. till den avslu-
tade caféverksamheten samt minskad omfattning 
av olika grundutbildningsprojekt. Anslagssparan-
det ger upphov till en minskning av den redovi-
sade anslagsintäkten, motsvarande 1 274 tkr. För 
ytterligare angående intäkter, se vidare nedan. 

6.1.1.1. Årets resultat
Det ekonomiska utfallet för KMH år 2013 visar 
ett överskott motsvarande 2 116 tkr. Det är en 
förbättring med 5 977 tkr jämfört med 2012 
års resultat. Förbättringen motsvarar i princip 
ökningen mellan 2012 och 2011, vilken uppgick 
till 6 997 tkr. Överskottet motsvarar nu 1,4% av 
omsättningen. 

Framförallt ger utfallet att KMH vänder trenden 
med negativa resultat, vilket visas i diagrammet 
nedan. Sett över femårsperioden har de senaste 
två åren medfört denna förändring, som dock 
först 2013 ger en ökning av myndighetskapitalet. 
Det bör i sammanhanget framhållas budgeterade 
underskott för varje år 2009-2012, kopplat till 
storleken på myndighetskapitalet, se vidare under 
kapitel 6.1.1.4. Se tabell 17.

6.1.1.3. Kostnader
De totala kostnaderna har minskat med 11 592 tkr 
eller 7% mellan 2013 och 2012. Minskningen fi nns 
fördelad över alla kostnadsposter, utom avskriv-
ningar som istället står för en ökning. I diagram-
met nedan visas förändringen under den senaste 
treårsperioden, fördelat per kostnadspost.

Det framgår i diagrammet att KMH bedriver 
en personalintensiv verksamhet, där kostnader 
för personal utgör den absolut största kostnads-
posten. År 2013 bestod kostnaderna till 67% av 
personalkostnader, vilket är samma andel som 
2012. I tkr räknat har dock kostnaderna minskat 
betydligt, motsvarande 7 612 tkr eller 7%. Se vi-
dare rörande personalkostnader inom respektive 
område i kapitel 6.1.2 och 6.1.3.

Lokalkostnaderna har minskat med 9%, dvs. 
ungefär motsvarande personalkostnadernas 
minskning. I tkr uppgår kostnadsminskningen till 
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2 311 tkr, vilken till största del består av minskade 
hyreskostnader. KMH har förtätat verksamhe-
ten, mestadels för administrativ personal, i syfte 
att sänka myndighetens kostnader. Den tidigare 
minskning, som visas i diagrammet, härrör från 
omfl yttningar vid rivning av lokaler i samband 
med byggnationen av KMH:s nya campus. Lokal-
kostnadernas andel av den totala kostnadsmassan 
är oförändrad mellan åren och uppgår till 15%.

Den tredje kostnadsposten att minska är öv-
riga driftskostnader, där minskningen jämfört 
med 2012 uppgår till 8%. Kostnadsförändringen 
fi nns därmed, vad gäller procentuell förändring, 
relativt jämnt fördelad över de stora posterna. I 
tkr gäller för driftskostnaderna 1 774 tkr, relativt 
jämnt fördelade över de olika inköpen och visar 
på en generell återhållsamhet. Se vidare rörande 
driftskostnader nedan. Naturligt nog är även de 
övriga driftskostnadernas andel av den totala 
kostnadsmassan oförändrad mellan åren och 
uppgår till 13%. 

Avskrivningskostnaderna rör till hälften kostna-
der kopplade till ombyggnationen och till hälften 
mer verksamhetsnära tillgångar som musik-
instrument eller datorutrustning. Den senare 
inte enbart för administrativt bruk, utan även i 
undervisningen vid exempelvis kurser i medie-
produktion och elektroakustisk komposition. De 

ökade kostnaderna om 242 tkr, är helt hänförliga 
till ombyggnationerna, men ska ställas mot de 
minskade lokalkostnaderna, eftersom anpass-
ningen av lokalerna har möjliggjort utfl yttningen 
och därmed minskningen av lokalkostnaderna.   
Se tabell 18.

6.1.1.4. Myndighetskapital samt oför-
brukade bidrag
Som nämnt inledningsvis innebär 2013 för första 
gången sedan 2009, en ökning av myndighetska-
pitalet. Ingående balans uppgick till 24 286 tkr, 
vilket inräknat årets resultat ger en utgående 
balans om 26 402 tkr. 

De senaste årens negativa resultat har medfört 
en relativt stor minskning av myndighetskapita-
let, vilken dock inledningsvis var nödvändig. År 
2007 överskred myndighetskapitalet det belopp 
som får sparas till följande år och en minskning 
planerades för kommande år. De ökade kostna-
derna har till stor del härrört till förberedelser 
och förtätningar inför byggnationen av ett nytt 
campus samt några särskilda projekt. 

Oförbrukade bidragsmedel uppgår vid utgången 
av 2013 till 1 521 tkr och har därmed ökat med 722 
tkr jämfört med 2012 års värde. Till största del 

Tabell 18. Kostnader

Kostnader i tkr fördelade per område, visas som en jämförelse för den senaste treårsperioden.
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består beloppet av medel kopplade till olika mo-
bilitetsprojekt, vilka följer en viss cykel läsårsvis 
med utbetalade medel i början av läsåret. Därutö-
ver finns medel för de stipendier KMH erhåller 
för transferering till avgiftsstudenterna, där det 
erhållna beloppet inte exakt matchar KMH:s 
prissättning. Mindre belopp rör även ett grund-
utbildningsprojekt, Tempus, samt donationsme-
del rörande en flygel. Sett i relation till KMH:s 
omsättning utgör de oförbrukade bidragen en 
mycket liten andel om 1%. Rörande redovisning 
av planerad förbrukning se not 16, kapitel 6.6.

6.1.1.5. Samfinansiering
Samfinansieringen uppgår 2013 till 2 152 tkr 
vilket är en ökning om 543 tkr jämfört med 2012. 
Ökningen beror av i samfinansieringen tillkom-
mande projekt, bl.a. ett internationaliserings-
samarbete med Kina som i övrigt finansieras av 
STINT. För beskrivning av projekten, se 5.2.2. Se 
även rubrik 6.1.2. nedan. Samfinansieringen rör 
enbart grundutbildningsprojekt. Andelen samfi-
nansiering av den totala finansieringen har totalt 
varit 84%.

6.1.2. Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå upp-
visar för 2013, i tabellen under 6.1., ett överskott 
om 1 357 tkr. Resultatet har förbättrats pga. över-
skott inom den högskolegemensamma verksam-
heten samt de minskade lokalkostnaderna. 

Överskottet inom grundutbildningen motsva-
rar en klar förbättring jämfört med tidigare år. 
Minskningen bland kostnaderna framträder över 
både personal- samt övriga driftskostnader. Bland 
personalkostnaderna har skett en minskning 
motsvarande 7 586 tkr, vilket stämmer överens 
med tabellen under kapitel 5.4.2. Där redovisas 
en minskning av antalet helårsarbetskrafter med 
13,6, varav hälften återfinns inom kärnverksamhe-
ten och till största delen inom grundutbildningen. 

Under året har arbete med personalkostnader på-
gått, i syfte att se över och effektivisera verksam-
heten. Detta har lett till en generell återhållsam-
het bl.a. vid återbesättningar samt vid anställning 
av timavlönade. Minskningen finns fördelad över 
flertalet institutioner och enheter samt över både 
tillsvidareanställda och timavlönade. Till viss 
del kan minskningen även hänföras till avslutad 
externfinansierad verksamhet. 

Övriga driftskostnader står för en minskning 
motsvarande 1 869 tkr. Som nämnt ovan finns 
denna fördelad över flera områden. Den största 

minskningen härrör från den avslutade café-
verksamheten, vilken även avspeglas i minskade 
externa intäkter. Ett minskat resande kan noteras 
samt en ökning av konsultkostnader där dessa i 
vissa fall använts för att täcka behov vid vakanser.

Utfallet av produktionen, se vidare under kapitel 
6.9, ger en minskning 2013 jämfört med 2012. Sett 
i relation till kostnaderna har KMH således mins-
kat både kostnader och produktion, vilket kan 
förefalla naturligt. År 2012 innebar dock också 
minskade kostnader, men samtidigt ökad produk-
tion. Ett direkt samband mellan kostnadsminsk-
ningarna på KMH och produktionen går därmed 
vid jämförelse av dessa år, inte att se. Relationen 
mellan kostnad och prestation behandlas ytterli-
gare under kapitel 2.9. Den minskade produktio-
nen ger också, som nämnt ovan en minskad intäkt 
i form av anslagssparande om 1 274 tkr, vilket ne-
gativt påverkar resultatet på grundutbildningen.

Bland de externfinansierade grundutbildnings-
projekten har under 2013 tillkommit några, 
samtidigt som några andra har avslutats. De flesta 
projekt kvarstår mellan åren, men har minskat 
något i omfattning. Projekten omsätter samlat 
606 tkr, jämfört med 1 220 tkr år 2012. Verksam-
heten består bland annat av projekt med medel 
beviljade från Tillväxtverket, STINT, ett samar-
bete med Botkyrka kommun, samt EU-projekt 
i form av Tempus, Access och CoPeCo. Mobili-
tetsprojekten utgör därutöver en betydande del, 
men finns inte inräknade i beloppet ovan. Projek-
ten beskrivs utförligare under kapitlen 4.4. och 
5.2.2. Dessa projekt engagerar till stor del redan 
anställd personal och bidrar därför, åtminstone 
på kort sikt, till finansieringen på totalen. KMH 
arbetar aktivt för att ytterligare öka projektverk-
samheten. 

Avgiftsintäkterna uppgår till 2 486 tkr och har 
minskat med 2 533 tkr jämfört med 2012. De 
rör bl.a. studieavgifter för tredjelandsstudenter, 
uthyrning av lokaler, vidareuthyrning av stu-
dentbostäder, försäljning av instrument samt 
samarbete med en kommun i projektet Musik i 
vården. Minskningen härrör bl.a. till den avslu-
tade caféverksamheten samt en viss minskning 
av intäkterna från studieavgifter, där dock antalet 
HST och HPR ökat, se kapitel 2.6. 

Uppdragsutbildning bedrivs i liten omfattning, 
om 40 tkr, vilket motsvarar 2012 års nivå. Utbild-
ningen bär namnet Seniorkultur. 

6.1.3. Forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete
Den anslagsfinansierade forskningen och fors-
karutbildningen visar i tabellen under 6.1. ett 
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överskott motsvarande 759 tkr. Överskottet är 
dock till största del hänförbart till den högskole-
gemensamma verksamheten samt de minskade 
lokalkostnaderna. Ett mindre överskott finns även 
inom den rena forskningen. Detta i sin tur bero-
ende på tillfälliga ledigheter bland anställda inom 
forskarutbildningen. Personalkostnaderna består 
till övervägande del av kostnader för doktorander. 
Övriga driftskostnader inom forskningen utgörs 
av ett mindre belopp och rör främst kostnader 
förknippade med doktorandernas resor, en dispu-
tation m.m. 

Den externfinansierade forskningen och forskar-
utbildningen omsätter 223 tkr år 2013, borträknat 
de andelar som fördelats via högskoleförvaltning-
en. Verksamheten rör främst deltagande i den 
nationella konstnärliga forskarskolan med bas i 
Lunds universitet samt ett mindre projekt. Mer 
rörande forskarskolan, se kapitel 3.3.

Bidragsintäkterna inom forskningen har ökat nå-
got jämfört med tidigare år, till största del enbart 
hänförligt till faktureringen kring den konstnär-
liga forskarskolan, där det skett en förskjutning 
mellan åren. 

Tabell 19. Avgiftsbelagd verksamhet
Verksamhet Över-/

underskott 
tom 2011

Över-/
underskott 
2012

Intäkter 
2013

Kostnader 
2013

Över-/un-
derskott 
2013

Ackumule-
rat över-/
underskott 
utgående 
2013

Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Beställd utbildning 856 0 0 0 0 856

Uppdragsutbildning 20 0 40 -40 0 20

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studen-
ter

0 0 514 -514 0 0

Caféverksamhet -733 -144 0 0 0 -877

Biljettintäkter - SMASK -166 0 0 0 -166

Summa -23 -144 554 -554 0 -1

Verksamhet där krav på full kostnadstäck-
ning inte gäller

Upplåtande av bostadslägenhet
-utbytesprogram och gästforskare

-265 -36 758 -810 -52 -353

Summa -265 -36 758 -810 -52 -353

6.1.4. Avgiftsfinansierad verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten finns 
beskriven i tabell 19. Noteras kan att KMH under 
2012 tecknade avtal med en extern leverantör 
som från och med 2013 har drivit caféverksamhet 
i KMH:s lokaler. Det särskilda tillstånd att driva 
caféverksamhet, som 2013 finns angivet i KMH:s 
regleringsbrev är inte längre nödvändigt och är 
därför borttaget till 2014 års regleringsbrev. 

Underskottet inom caféverksamheten täcks, en-
ligt särskilt tillstånd i regleringsbrev, med grund-
utbildningsanslaget. Biljettintäkter för SMASK 
förekommer inte längre i KMH:s verksamhet. 
Underskottet om 166 tkr täcks av grundutbild-
ningsanslaget.

KMH förmedlar studentbostäder till inresande 
utbytesstudenter. Under 2013 har 25 bostäder 
funnits tillgängliga och förmedlats med god be-
läggning. Underskottet för verksamheten uppgick 
2013 till 52 tkr, vilket är en liten ökning jämfört 
med tidigare år. De allra flesta inresande utbytes-
studenter som anmälde intresse för att hyra en 
studentbostad kunde erbjudas hyreskontrakt. 
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6.2. Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (TKR)
Not 2013 2012

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 150 614 151,019

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 2 610 5 183

Intäkter av bidrag 2 1 422 3 904

Finansiella intäkter 3 322 476

Summa 154 968 160 582

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -102 626 -110 238

Kostnader för lokaler 5 -22 444 -24 755

Övriga driftskostnader -19 871 -21 644

Finansiella kostnader 3 -258 -395

Avskrivningar och nedskrivningar -7 653 -7 411

Summa -152 852 -164 443

Verksamhetsutfall 2 116 -3 861

Transfereringar

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 0 382

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 19 42

Lämnade bidrag -19 -424

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 6 2 116 -3 861
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6.3. Balansräkning

BALANSRÄKNING (TKR) TILLGÅNGAR
Not 12/31/2013 12/31/2012

Materiella anläggningstillgångar 7

Förbättringsutgifter på annans fastighet 14 105 10 867

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 203 13 259

Pågående nyanläggningar 28 539

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 294 0

Summa 25 630 24 665

Fordringar  

Kundfordringar 287 347

Fordringar hos andra myndigheter 2 267 2 309

Övriga fordringar 8 80 4 465

Summa 2 634 7 121

Periodavgränsningsposter 9

Förutbetalda kostnader 5 645 7 165

Upplupna bidragsintäkter 177 1 959

Övriga upplupna intäkter 128 309

Summa 5 950 9 433

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 10 -1 274 0

Summa -1 274 0

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 11 34 579 23 432

Summa 34 579 23 432

Summa tillgångar 67 519 64 681



39

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Årsredovisning 2013

BALANSRÄKNING (TKR)
KAPITAL OCH  SKULDER Not 12/31/2013 12/31/2012

Myndighetskapital 12

Balanserad kapitalförändring 24 286 28 147

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 6 2 116 -3 861

Summa 26 402 24 286

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 13 1 409 1 205

Summa 1 409 1 205

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 14 24 147 23 897

Skulder till andra myndigheter 2 893 2 966

Leverantörsskulder 4 038 3 402

Övriga skulder 15 2 491 2 938

Depositioner 114 100

Summa 33 683 33 303

Periodavgränsningsposter 16

Upplupna kostnader 4 469 4 993

Oförbrukade bidrag 1 521 799

Övriga förutbetalda intäkter 35 65

Summa 6 025 5 857

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 67 519 64 651

ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga
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6.4. Anslagsredovisning

ANSLAGSREDOVIS-
NING (tkr)
Redovisning mot anslag, 
utgiftsområde 16

Anslag Benämning Ingående 
överförings- 
belopp

Årets tilldelning 
enligt reglerings-
brev

Totalt 
disponibelt 
belopp

Utgifter Utgå-
ende 
överfö-
rings-
belopp

Grundutbildning

2:61 ap. 1 Takbelopp (ram) 0 119 275 119 275 -118 001 1 274

Forskning och konstnär-
ligt utvecklingsarbete 
vid vissa högskolor

2:62 ap. 1 Forskning och konstnär-
ligt utvecklingsarbete 
(ram)  

0 7 647 7 647 -7 647 0

Särskilda åtaganden 
för universitet och 
högskolor 

2:71 ap. 34 Dirigentutbildning och 
utbildning i 

 

elektroakustisk komposi-
tion (ram)

0 3 766 3 766 -3 766 0

2:71 ap. 35 Utvecklingsmedel (ram) 0 18 260 18 260 -18 260 0

2:71 ap. 36 Lokalkostnader (ram) 0 2 940 2 940 -2 940 0

Summa 0 151 888 151 888 -150 614 1 274
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6.5. Redovisnings- och värde-
ringsprinciper 
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 redovis-
ningssed i enlighet med förordningen (2000:606) 
om myndigheters bokföring.

Upplysning om avvikelser från gene-
rella ekonomiadministrativa regler
För universitet och högskolor görs i reglerings-
brevet undantag från bestämmelserna om avräk-
ning enligt anslagsförordningen (1996:1189). 
Avräkning mot anslag och anslagsposter skall ske 
i samband med de månatliga utbetalningarna till 
respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskon-
toret.

Enligt regleringsbrevet undantas universitet och 
högskolor från redovisning av väsentliga upp-
gifter enligt förordningen (2000:605) om årsre-
dovisning och budgetunderlag. I stället lämnas 
uppgifter enligt regleringsbrevets bilaga 39.

Intäkter av avgifter
Kungl. Musikhögskolan har enligt regleringsbre-
vets bilaga 4 rätt att ta ut avgifter för ett student-
organiserat evenemang, SMASK, 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
Större bidrag som kräver redovisning mot bi-
dragsgivaren redovisas under egen aktivitetskod. 
Medel, vilka inte utnyttjats vid årets slut, redovi-
sas som oförbrukade bidrag.

Indirekta kostnader
Indirekta kostnader debiteras från och med 2012 
i enlighet riktlinjer med SUHF-modellen.

Samfinansiering
Samfinansiering är generellt en förutsättning för 
många externfinansierade projekt och förekom-
mer på KMH för utvalda projekt. Projekten 
samfinansieras i varierande grad utifrån förut-
sättningarna i avtalen. På KMH har samfinan-
siering 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 periodi-
sering av kostnader har under året varit ett halvt 
prisbasbelopp, dvs 21 400 kr.

Anläggningstillgångar
Tillgångar med en bedömd ekonomisk livslängd 
på över tre år och ett anskaffningsvärde över 
gränsvärdet har klassificerats som anläggnings-
tillgång. 

Ett gränsvärde på ett halvt prisbasbelopp har gällt 
för aktivering av maskiner och inventarier.

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  3 - 10 år

Musikinstrument  7 - 25 år

Datorer och kringutrustning        3 år

Övrig utrustning   3 - 10 år

Under året har avskrivningstiden för investe-
ringar finansierade med utvecklingsmedel satts 
till 4 - 5 år.
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NOTER 
(tkr)

2013 2012

Not 1 Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen och 6 kap 1§ kapitalförsörj-
ningsförordningen

Intäkter enl 4 § avgiftsförordningen

Avgiftsintäkter 1 014 801

1 014 801

Avgifter enligt tillstånd i Regleringsbrev

Caféverksamhet 0 1 344

Uppdragsutbildning 40 60

Beställd utbildning 0 301

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 514 765

Studenthyror 758 818

1 312 3 288

Övriga avgiftsintäkter

Övriga avgiftsintäkter 284 1 094

284 1 094

Summa 2 610 5 183

Varav tjänsteexport 

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 514 765

Not 2 Intäkter av bidrag

Statliga myndigheter 759 2 236

Övriga bidragsgivare 663 1 668

Summa 1 422 3 904

Större inomstatliga bidrag härrör sig från Universitets- och högskolerå-
det för bl.a. Erasmus I och III (660 tkr)

Not 3 Finansiella poster

Ränteintäkter

Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 310 441

Övriga finansiella intäkter 12 36

Summa 322 477

Räntekostnader

Räntekostnad lån Riksgäldskontoret 239 384

Övriga finansiella kostnader 19 11

Summa 258 395

Not 4 Kostnader för personal                       102 626 110 238

-varav lönekostnader exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremieroch 
andra avgifter enligt lag och avtal

69 962 73 949

Not 5 Kostnader för lokaler 22 444 24 755

Den viktigaste förklaringen till att lokalkostnaderna är lägre än 2012 är 
att lokalytorna har minskat.

Not 6 Årets kapitalförändring  

Grundutbildning

-anslagsfinansierad verksamhet 1 357 -4 485

-avgiftsfinansierad verksamhet 0 0

Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 759 624

Summa 2 116 -3 861

6.6. Noter
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Not 7 Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 20 665 17 481

Årets anskaffningar 280 4 318

Årets pågående förbättringsutgifter 7 416 1 104

Korrigering föregående års periodiserade anskaffning 0 -2 157

Årets försäljning/utrangering 0 -81

Utgående anskaffningsvärde 28 361 20 665

Ingående avskrivningar -9 798 -6 021

Årets avskrivningar -4 458 -3 850

Årets försäljning/utrangering 0 73

Ackumulerat avskrivningsvärde -14 256 -9 798

Bokfört värde förbättringsutgifter på annans fastighet 14 105 10 867

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 43 863 44 004

Årets anskaffningar 1 454 1 531

Korrigering föregående års periodiserade anskaffning - -

Årets försäljning/utrangering -839 -1 672

Utgående anskaffningsvärde 44 478 43 863

Ingående ackumulerade avskrivningar -30 604 -28 631

Årets avskrivningar -3 195 -3 560

Årets försäljning/utrangering 818 1 587

Utgående ackumulerade avskrivningar -32 981 -30 604

Bokfört värde maskiner, inventarier, installationer m.m. 11 497 13 259

Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärde 538 238

Årets anskaffning 0 538

Färdigställda anläggningar -510 -238

Utgående pågående nyanläggningar 28 538

Bokfört värde pågående nyanläggningar 28 538

Summa  25 630 24 664

Not 8 Övriga fordringar

Fordringar på hyresvärd - erhållen kreditfaktura 0 4 375

Fordringar på personal 80 85

Övrigt 0 5

Summa 80 4 465

Viktigaste förklaringen till att posten har minskat sedan 2012 är att en 
fordran avseende för mycket debiterade hyror av hyresvärden, Bovei, 
har reglerats under året.

Not 9 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda hyreskostnader 5 182 6 892

Övriga förutbetalda kostnader 463 273

Upplupna bidragsintäkter 177 1 959

Övriga upplupna intäkter 128 309

Summa 5 950 9 433
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Not 10 Avräkning med statsverket

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 150 614 151 019

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -151 888 -151 019

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde -1 274 0

Summa  -1 274 0

Not 11 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 34 579 23 432

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

-beviljad 14 000 14 000

-under året maximalt utnyttjad - -

Not 12 Myndighetskapital

Kapitalförändring per område

Verksamhet Balanserad 
kapitalför-

ändring (A)

Årets ka-
pitalför-
ändring 

(B)

Summa        
(A + B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 17 679 1 357 19 036

Uppdragsverksamhet 38 0 38

Summa 17 717 1 357 19 074

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/utbildning på forskar-
nivå

Utbildning på forskarnivå och forskning 6 569 759 7 328

Uppdragsforskning - - -

Summa 6 569 759 7 328

Total summa 24 286 2 116 26 402

Not 13 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättningar för deltidspensioner

Ingående avsättning 468 533

Årets pensionskostnad -7 256

Årets pensionsutbetalningar -173 -321

Utgående avsättning 288 468

Särskild pensionsersättning

Ingående avsättning 576 0

Årets pensionskostnad 531 576

Årets pensionsutbetalningar -354 0

Utgående avsättning 753 576

Övriga avsättningar   

Medel för kompetensväxling

Ingående avsättning medel för kompetensväxling 161 192

Årets avsättning 207 217

Årets förbrukning 0 -248

Utgående avsättning 368 161

Summa 1 409 1 205
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Not 14 Lån i Riksgäldskontoret

Ingående låneskuld 23 897 26 222

Under året nyupptagna lån 8 030 5 318

Årets amorteringar -7 779 -7 643

Summa 24 147 23 897

Låneram i Riksgäldskontoret

-beviljad 32 000 32 000

-utnyttjad vid årets slut 24 147 23 897

Not 15 Övriga skulder

Personalens källskatt 1 793 1 745

Stipendiefonder 693 810

Nordplus jazznätverk I och II 0 381

Övrigt 5 3

Summa 2 491 2 939 

Not 16 Periodavgränsningsposter

Upplupen lön inklusive sociala avgifter 830 1,664

Upplupen semesterlön inklusive sociala avgifter 3 136 3 169

Övriga upplupna kostnader 503 160

Oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet 1 116 657

Oförbrukade bidrag från utomstatliga 405 141

Övriga förutbetalda intäkter 35 66

Summa 6 025 5 857

Förbrukningstakt inomstatliga bidragsmedel 

Universitets- och högskolerådet

Projekt Erasmus I inom 3-12 
månader

262  

Projekt MFS III inom 3-12 
månader

75

Projekt L-P I inom 3-12 
månader

101

Projekt L-P III inom 3-12 
månader

32

Stipendier tredjeland inom 13-36 
månader

528

Lunds Universitet

Projekt Konstnärlig forskarskola inom 13-36 
månader

118

Summa 1116
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6.7. Ersättningar 
Ersättningar och andra förmåner till rektor och styrelseledamöter (exkl. sociala avgifter) enligt förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Styrelseledamöter    tkr  Andra styrelseuppdrag
Cecilia Rydinger Alin    857  Rydinger Alin Musik AB

Utsedda av Regeringen  
Lise-Lotte Axelsson    6  -
t.o.m. april 2013

Sture Carlsson     22  Vara Konserthus

        Statens Musikråd

        Oslos Filharmoniska Orkester

Kerstin Eliasson     22  Rådet för forskningens infrastrukturer
t.o.m. augusti 2013

Magnus Eriksson    6  -
t.o.m. april 2013

Curt Källströmer    18  Sveriges Bostadsrättscentrum AB

        Stockholmsmässan AB

        Mässfastigheter AB

        Wåhlin Fastigheter AB

Ingela Lindh     12  -
fr.o.m. maj 2013

Lena Nordholm     17  -

Eric Sjöström     11  Kungliga Dramatiska Teatern AB
fr.o.m. maj 2013       Astrid Lindgrens Näs AB

Fredrik Ullén     6  -
fr.o.m. september 2013

Helena Wessman    11  Svensk Scenkonst
fr.o.m. maj 2013       Vara Konserthus

        Bergens Filharmoniska orkester

        Statens Musikverk

Lena Willemark     17  Lena Willemark AB

Utsedda av lärarkåren  
Ambjörn Hugardt    447  -

Mattias Sköld     245  -

Katarina Ström Harg    448  -
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Utsedda av studentkåren  
Cecilia Eriksson     24  -

Anna Johansson     30  -
t.o.m. december 2013

Johan Mörk     24  -

Johan Söllscher       0  -
fr.o.m. 2014
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6.8. Väsentliga uppgifter 

Tabell 20. Väsentliga uppgifter 2013 2012 2011 2010 2009
Utbildning och forskning 

Totalt antal helårsstudenter1 634,6 638,2 603,8 667,7 639

Kostnad per helårsstudent (tkr) 224 245 251 218 205

Totalt antal helårsprestationer 1 608,6 603,4 466,7 585 557

Kostnad per helårsprestation (tkr) 233 260 324 249 235

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 2,1 1,9 0,4 - -

Totalt antal nyantagna doktorander - - - - -

– andel kvinnor - - - - -

– andel män - - - - -

Totalt antal doktorander med någon aktivitet 2 - - - - -

– andel kvinnor - - - - -

– andel män - - - - -

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 publika-
tioner

13 11 11 14 11

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 565 674 975 376 533

Personal

Totalt antal årsarbetskrafter 166,1 179,7 185,7 186,7 180,1

Medelantal anställda 402 373 412 457 445

Totalt antal lärare (årsarb.) 3 90,5 97,2 103,3 107,2 104,1

– andel kvinnor 29,1 29,4 31,8 31,9 31,3

– andel män 70,9 70,6 68,2 68,1 68,7

Antal disputerade lärare (årsarb.) 9,5 7,4 8,2 8,9 8,7

– andel kvinnor 42,9 33,8 41,7 41,6 44,5

– andel män 57,1 66,2 58,3 58,4 55,5

Antal professorer (årsarb.) 24,5 25,6 27 28,1 29,1

– andel kvinnor 12,2 12,9 15,9 16,4 14,7

– andel män 87,8 87,1 84,1 83,6 85,3

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 155 160,6 162,1 160,8 155,4

utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 146,9 152,5 149,1 153,3 148,1

– andel anslag (%) 97,3 94 91,5 88,9 89

– andel externa intäkter (%) 2,7 6 8,5 11,1 11

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 8,1 8 13,1 7,5 7,3

–andel anslag (%) 94,4 94,7 57,6 100 72,5

–andel externa intäkter (%) 5,4 5,3 42,4 0 27,5

Kostnader totalt (mnkr) 152,9 164,4 173 168 152,8

–andel personal 67,1 67 64,9 64,9 65,6

–andel lokaler 14,7 15,1 17,1 15,4 14,5
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Tabell 21. Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)
HST HPR Utfall

 Utfall Utfall Ersättn. Ersättn. total

Utb.omr. HST HPR (tkr) (tkr) ersättning

Samhällsvetenskapligt 0,5 0,5 14 10 24

Undervisning 62,8 60,9 2 007 2 294 4 301

Verksamhetsförlagd utbildning 9,7 9 409 446 855

Musik 561,5 532,3 69 156 41 448 110 604

Summa 634,5 602,7 71 586 44 197 115 784

Takbelopp (tkr) 119 275

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 3 491

6.9. Redovisning av  
takbelopp
KMH ska i enlighet med regleringsbrev redovisa 
utnyttjandet av det angivna takbeloppet. Detta 
sker genom redovisning av helårsstudenter och 
helårsprestationer samt beräkning av anslagsspa-
rande alternativt överproduktion. 

6.9.1. Redovisning av antal helårs-
studenter (HST) och helårspresta-
tioner (HPR) avseende perioden           
2013-01 01 - 2013-12-31

KMH avräknar helårsstudenter och helårspresta-
tioner inom utbildningsområdena Undervisning, 
Verksamhetsförlagd utbildning, Samhällsveten-
skap, samt till största del, Musik. Tabellen visar 
en produktion motsvarande 115 784 tkr, vilket är 
en minskning jämfört med 2012, och liksom 2012 
en produktion under takbeloppet, se vidare under 
6.9.2 och 6.9.3.

6.9.2. Beräkning av anslagssparande 
och överproduktion
KMH har enligt tabell 21 presterat under det 
angivna takbeloppet. I tabellserie 22 anges konse-
kvenserna av detta. Tidigare års överproduktion 
uppgår till 1 800 tkr och kom under 2013 KMH 
till del med hela beloppet som i och med detta 
förbrukas. Underprestationen om 3 491 tkr ger 
därmed upphov till ett anslagssparande om 1 274 
tkr. Se tabell 22.

6.9.3. Utnyttjande av takbelopp som 
jämförelse över tiden
Tabell 23 visar en överproduktion för åren 2009-
2010, vilken medförde att de sparade presta-
tionerna översteg det maximala värdet som får 
sparas. 2011-2013 har KMH presterat under 
takbeloppet och utnyttjat dessa tidigare års över-
produktion. 

Till 2012 fick KMH ett utökat takbelopp motsva-
rande 5 745 tkr exklusive pris- och löneomräk-
ning. Produktionsökningen från 2011 till 2012 
gav en ökning av det producerade beloppet till en 
nivå långt över 2011 års takbelopp. Tiden var dock 

Lokalkostnader 4 per kvm (kr) 1 450 1 473 1 435 1 341 1 219

Balansomslutning (mnkr) 67,5 64,7 71,2 91,1 105,7

– varav oförbrukade bidrag 1,5 0,8 0,8 12,5 21,6

– varav årets kapitalförändring 2,1 -3,9 -10,9 -7,2 2,6

– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalföränd-
ring)

26,4 24,3 28,1 39 46,2

 1Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. Inkl. decemberprestationer.

2KMH bedriver utbildning på forskarnivå men doktoranderna är antagna av och examineras vid Lunds universitet.

 3Personalantal avseende 2009 har korrigerats.

 4Enligt resultaträkningen.
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Tabell 22. Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)
A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 119 275

 + Ev. ingående anslagssparande

Summa (A) 119 275

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår  417

Utfall total ersättning enligt tabell 21 115 784

 + Ev. utnyttjande av tidigare överproduktion 1 800

Summa (B) 118 001

Summa (A-B) 1 1 274

Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 1 274

 - Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2

Utgående anslagssparande 1 274

Överpro-
duktion

Total utgående överproduktion 0

 - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2

Utgående överproduktion 0

inte tillräcklig för att helt utöka produktionen till 
det nya takbeloppets omfattning, varför en liten 
underproduktion 2012 blev fallet. Noteras bör att 
produktionsökningen mellan 2011 och 2012, som 
uppgår till 15 255 tkr, är den absolut största under 
den redovisade perioden. 

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

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

Tabell 23. Utnyttjande av takbelopp som jäm-
förelse över tiden 

2013 2012 2011 2010 2009

Takbelopp (tkr) 119 275 118 592 111,839 111 685 108 086

Helårsstudenter (HST) 634,5 638,2 603,8 667,7 639

Helårsprestationer (HPR) 602,7 603,4 466,7 585,4 557,2

Decemberprestationer (HPR) 5,9 19,3 - - -

Berättigad ersättning om tak ej fanns (tkr) 118 159  102 904 120 740 110 445

116 201

”Överproduktion” (tkr) - - - 9 055 2 359

”Underproduktion” (tkr) 3 074 433 8 935 - -

Värde överstigande 10% av takbeloppet 1  (tkr) - - 1 613 -

- 

Utgående värde av sparade prestationer 2 (tkr) 1800 2233 11 168 3 726

0

Anslagssparande 3 1 274 - - - -

1 Värde överstigande 10% av takbeloppet får inte sparas. 

2 Kan uppgå till högst 10% av takbeloppet.

3 Om värdet överskrider 10% av takbeloppet sker återbetalning till statskassan.

Resultatet för 2013 har fortfarande överskridit 
2011 års nivå, men placerar produktionen 

1 958 tkr under 2012 års nivå, samt 3 074 tkr 
under takbeloppet. Till 2014 har interna uppdrag 
omfördelats för att motverka fortsatt underpro-
duktion. 
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7. Styrelsens intygande
Vi intygar att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2013 (dnr. 14/17) ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska         
ställning.

Stockholm 2014-02-14

Styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Sture Carlsson

Styrelseordförande

Ambjörn Hugardt

Ingela Lindh

Mattias Sköld

Fredrik Ullén

Cecilia Rydinger Alin

Rektor

Anna Johansson

Lena Nordholm

Katarina Ström-Harg

Helena Wessman

Cecilia Eriksson

Curt Källströmer

Eric Sjöström

Johan Söllscher

Lena Willemark
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