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Rektors förord

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är 
landets enda fristående musikhögskola. KMH 
erbjuder utbildningar på grund- och avan-
cerad nivå till musiker, ämneslärare i musik, 
dirigenter, kompositörer och pianostämmare. 
Utbildningarna är efterfrågade, söktrycket högt 
och våra alumner är framgångsrika på arbets-
marknaden. KMH är ett nationellt ledande 
och internationellt framstående lärosäte inom 
musik, inklusive musikpedagogik.

KMH:s styrka ligger i förmågan att kombinera 
konstnärlig, pedagogisk och vetenskaplig musi-
kalisk kompetens – i såväl utbildning som forsk-
ning. Detta avspeglas bl.a. i höga betyg i Univer-
sitetskanslersämbetets kvalitetsutvärderingar. 
Just denna, vår unika styrka har vi under året 
arbetat med att ta tillvara i KMH:s nya visions- 
och strategidokument. Där slår vi fast att:

KMH ska vara ett framstående internationellt 
centrum för utbildning av musiker och musik-

lärare av högsta kvalitet.

Visionen manifesteras genom 15 strategiska 
mål som tjänar till att utveckla vår verksamhet 
inom utbildning, forskning och samverkan med 
ämnesområdet musik i fokus. 

Under året som gått har vi, i anslutning till 
Universitetskanslersämbetets utvärderingar, 
arbetat med kvalitetssäkringen av våra utbild-
ningar samt hur vi ska samordna våra resurser 
och säkra en stark position även i framtiden. 
Som ett led i detta har KMH också tagit initiativ 
till ett nätverk för lärosäten med examensrätt 
på konstnärlig grund, för att stärka konstnärlig 
forskning, utbildning och kunskapsutveckling.

Forskning och kunskapsutveckling är strate-
giskt för framtiden. KMH arbetar med att ut-
veckla en stark interdisciplinär forskningsmiljö, 
med musik och musikalisk kunskapsbildning i 
fokus. Forskningsanknytningen i utbildningen 
ska ge såväl djup som höjd åt nästa generations 
musiker.

Medvetenheten i genus- och normfrågor be-
höver öka, och jämlikheten inom alla KMH:s 
verksamheter ska förbättras. Arbetet med dessa 
viktiga frågor kommer därför att bedrivas inten-
sivt även under 2015.

Vi blickar framåt mot vårt nya campus där exte-
riören på de nya byggnaderna är i stort sett klar 
och arbetet med installationer och inredning 
pågår för fullt. För att finansiera den infrastruk-
tur som krävs för att nå KMH:s högt ställda mål 
pågår insamlingsprojektet ”Musik för miljo-
ner” som hittills samlat in närmare 60 miljoner 
kronor. 

Som rektor för ett lärosäte med musik i fokus, 
har jag ett inspirerande arbete. Med stolthet går 
jag till KMH varje dag. Det är få förunnat att ha 
direkt och nära kontakt med de mest framstå-
ende av dagens musiker och pedagoger – i form 
av vår fantastiska lärarkår  – och att samtidigt få 
möta framtidens musiker i våra studenter.

KMH har en rik och stolt tradition att förvalta. 
Samtidigt ska vi fortsatt vara en kraftfull motor 
i det svenska musiklivet och verka på högsta in-
ternationella nivå. Musik berör och det är svårt 
att tänka sig ett samhälle utan musik. Musik 
är avgörande för välmående och utveckling i 
samhället. 

    Cecilia Rydinger Alin
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1 Inledning

1.1 Disposition av    
årsredovisning 2014

En övergripande presentation av det gångna året 
återfinns ovan i rektors förord. 

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. Särskilda 
åtaganden för Kungl. Musikhögskolan i Stock-
holm (KMH) finns redovisade och studieavgif-
terna beskrivs. Därutöver finns redovisning enligt 
högskoleförordning och förordning om årsre-
dovisning och budgetunderlag (FÅB) rörande 
breddad rekrytering, antal utfärdade examina och 
redovisning av prestationer. Här återfinns även 
redovisning rörande kvalitetsarbete, internatio-
nalisering, studentinflytande och jämställdhet 
bland studenterna. 

I tredje kapitlet, med rubriken Forskning och 
konstnärligt arbete, redovisas i enlighet 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 den s.k. 
tredje uppgiften som finns angiven i högskolela-
gen. Här presenteras exempel på samverkansakti-
viteter under 2014 samt prestation och kostnader 
för KMH:s konsertproduktion. 

Redovisning av övriga övergripande mål för 
lärosätet, vilka definierats i högskolelag och 
högskoleförordning, återfinns i det femte kapitlet, 
med rubriken Organisation och personal. Redovis-
ningen rör jämställdhet och hållbar utveckling. I 
enlighet med FÅB redovisas här också organisa-
tion, kompetensförsörjning 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.
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2 Utbildning på grundnivå och      
avancerad nivå

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) har under 2014 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 samt 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 examen, dels i form av utbildningsprogram, 
dels som fristående kurser. År 2014 erbjöd KMH 
30 utbildningsprogram med sammanlagt 54 
olika sökbara inriktningar. Flertalet av dessa är 
konstnärliga utbildningsprogram för musiker i 
olika musikaliska genrer, som exempelvis jazz, 
folkmusik och klassisk musik, där varje musik-
instrument utgör ett eget anmälningsalternativ 
och utbildningsprofil. Vid antagning till samtliga 
utbildningsprogram, förutom masterprogrammet 
i musikpedagogik, är konstnärliga antagnings-
prov avgörande som grund för särskild behörig-
het och urval. De sökande som uppfyller de krav 

på förkunskaper som ställs och som hävdar sig i 
konkurrensen har ofta gått någon form av efter-
gymnasial förutbildning, exempelvis vid någon 
folkhögskola.

Söktrycket till utbildningarna på grundnivå 
är stabilt, något som tyder på att de motsvarar 
studenternas efterfrågan. Den marginella minsk-
ningen av antalet anmälda till utbildningarna 
år 2014 beror på att KMH år 2013 beslutade att 
upphöra med de s.k. gäststudentprogrammen. 
Till utbildningsprogrammen på grundnivå är det 
endast ungefär en av tio anmälda som erbjuds 
plats på sökt utbildning. Se tabell 1.

Antalet sökande till de nya ämneslärarutbildning-
arna i musik har varit särskilt högt, men endast 
en mindre del sökande har passerat antagnings-
proven med godkända resultat och därmed 
uppfyllt tillträdeskraven. Det senaste året har 
det skett en betydande ökning av antal antagna 
till lärarutbildningarna, vilket beror på att KMH 
började erbjuda s.k. kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) från och med höstterminen 
2013. Under år 2014 startade den utbildningen vid 
två tillfällen, vårterminen 2014 och höstterminen 
2014. Se tabell 1.

Uppgifterna avser antagning till KMH:s utbildningsprogram. I uppgifterna om antal antagna till lärarutbildning för år 2013 och 
2014  ingår även KPU som leder till ämneslärarexamen. Samtliga utbildningsprogram och fristående kurser gavs på campus. KMH 
gav ingen distansutbildning under år 2014.

Tabell 1. 
Antal sökande 
och antagna

2014 2013 2012

Anmälda 
Antal

Antagna Anmälda 
Antal

Antagna Anmälda 
Antal

Antagna

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Utbildningar på 
grundnivå

1 134 119 10% 1 153 124 11% 1 288 120 9%

Utbildningar på 
avancerad nivå

591 83 14% 606 88 15% 538 72 13%

Lärarutbildning 490 82 17% 509 49 10% 524 26 5%

Summa 2 215 284 13% 2 268 261 12% 2 350 218 9%
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Genom dialog med företrädare för scener, mu-
sikinstitutioner och andra arbetsgivare inom 
musikområdet, har KMH stämt av arbetsmarkna-
dens efterfrågan på specifika kompetensprofiler 
och behovet av musikutbildning på högskolenivå. 
Utbildningens användbarhet stäms även av i och 
med de relationer och aktiviteter som KMH ut-
vecklar för högskolans alumner, exempelvis den 
årliga alumndagen.

Med utgångspunkt i studenternas efterfrågan 
och arbetsmarknadens behov kompletterar KMH 
utbudet av utbildningsprogram med fristående 
kurser. År 2014 erbjöd KMH totalt 29 fristående 
kurser. Kurserna varierar i omfattning, nivå och 
innehåll. Exempelvis har KMH på grundnivå 
erbjudit fristående kurser i kulning, folksång-
ensemble, musiklära, gehör, rytmik, musik och 
hälsa, kammarkör, musikproduktion, filmmusik, 
European Master Classes and Orchestra och 
European Chamber Music Course, samt på av-
ancerad nivå ensemblespel och ensembleledning 
för gymnasieskolan och komposition för jazzor-
kester.

Den utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
som KMH ordnade år 2014 hade följande omfatt-
ning. Se tabell 2.

informerat om utbildningsutbudet. KMH har 
även deltagit i utbildningsmässor med informa-
tion om utbildningarna. 

För att informera om utbildningar och anmäl-
ningsförfarande har KMH dessutom samarbetat 
med Universitets- och högskolerådet (UHR) samt 
musikinstitutioner vid svenska universitet. En 
särskild nationell antagningsomgång för musikut-
bildningar, med sista anmälningsdag den 15 janu-
ari, ordnades i det nationella antagningssystemet. 
Information om KMH:s utbildningar var under 
året 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 framgångs-
rikt konkurrera i antagningsproven till KMH:s 
utbildningar. Den undervisning i musik som ges 
i grundskolan är inte tillräcklig, och den som 
erbjuds i musik- och kulturskolorna utgör inte ett 
tillräckligt komplement. En följd av detta är att 
barn från resursstarka familjer får ett försprång. 
Tillsammans med bl.a. Kulturförvaltningen i 
Stockholms Stad deltar KMH därför i projektet 
El Sistema Stockholm, som är en modell för kör- 
och orkesterskola. Projektets syfte är att ge fler 
barn möjlighet att växa genom musiken. Genom 
att förstärka KMH:s synlighet bland grupper av 
ungdomar som är musikaliskt begåvade och ak-
tiva men som hittills inte har haft musikhögsko-
leutbildning som framtida mål, kan rekryteringen 
breddas på sikt.

2.4 Lärarutbildning
KMH fortsatte 2014 att bygga upp den nya 
ämneslärarutbildningen med inriktning mot 
gymnasieskolan. I utbildningen ingår utbild-
ningsvetenskaplig kärna och verksamhetsför-
lagd utbildning samt ämnesstudier i två eller tre 
ämnen. Utbildningens 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. 
Andra fördjupningsämnen än musik kan läsas vid 
Stockholms universitet. 

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 samarbetar 
vidare med regionens övriga lärosäten med exa-
menstillstånd för lärarexamen samt med Kom-

Tabell 2. 
Omfattning och fördeln-
ing av utbildning på olika 
nivåer

2014 2013 2012

Grundnivå, helårsstudenter 491 481 485

Grundnivå, 
helårsprestationer

453 459 475

Avancerad nivå, 
helårsstudenter

169 153 154

Avancerad nivå, helårspresta-
tioner

151 149 148

2.3 Rekrytering av studenter

Genom aktiviteter för musikhögskoleförberedan-
de utbildningar, exempelvis estetiska gymnasie-
utbildningar, folkhögskolor och eftergymnasiala 
spetsutbildningar inom musikområdet, har KMH 
etablerat kontakt med presumtiva studenter och 

Uppgifterna avser utbildning som finansieras av regleringsbre-
vets anslag för grundutbildning. Uppgifterna om grundnivå är 
inkl. oklassificerade kurser. Uppgifterna om helårsprestationer 
är inklusive decemberprestationer. Av studenterna var följande 
på fristående kurser; på grundnivå 59,0 helårsstudenter och 55,3 
helårsprestationzer, samt på avancerad nivå 3,8 helårsstudenter 
och 3,7 helårsprestationer. Samtliga utbildningsprogram och 
fristående kurser gavs på campus. KMH gav ingen distansut-
bildning under år 2014.
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munförbundet i Stockholms län. Detta sker i och 
med den årliga regionala samverkanskonferensen 
för samråd om lärarutbildningarnas dimensione-
ring och för samordning av de olika lärarutbild-
ningarnas 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 
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 erhålla 
behörighetsgivande examen och kunna få lärarle-
gitimation har KMH under 2014 erbjudit studen-
ter, med oavslutade studier på äldre lärarutbild-
ningar, studievägledning och möjlighet att avsluta 
sina studier. 

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. 

2.5.1  Pianostämmarutbildning

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

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.

2.6 Internationalisering
KMH:s arbete med att vidareutveckla och för-
djupa internationaliseringsarbetet har fortgått 
under år 2014 och ambitionsnivån är fortsatt hög. 
Kontaktytorna med internationella aktörer såväl 

Tabell 4. 
Dirigentutbildning och 
kompositionsutbildning

2014 2013 2012

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

Helårsstudenter 15 32 47 13 33 46 11 33 44

Helårsprestationer 11 35 46 14 30 44 8 27 35

Tabell 3. 
Pianostämmarutbildning

2014 2013 2012

Antal studenter (individer) 9 9 9

DI = dirigering, KN = komposition, S:A = summa
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inom som utanför Europas gränser har utökats. 
Delar av högskoleledningen genomförde ett 
veckolångt besök i Kina, vilket resulterat i fördju-
pade kontakter mellan KMH:s musikpedagogiska 
forskning och olika intressenter i Kina.

2.6.1 Mål enligt KMH:s strategi

KMH ska etablera nya samarbeten och rutiner för 
att långsiktigt säkra utländska studenters möjlig-
heter att studera vid KMH.

2.6.2 Deltagande i internationella organi-
sationer, 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 musikpe-
dagogiska området är International Society for 
Music Education (ISME) betydande. 

Under år 2014 deltog KMH i följande interna-
tionella sammanhang med bäring på utbildning, 
forskning och samverkan.

•	 Det av Stiftelsen för internationalisering av 
högre utbildning och forskning (STINT) 
finansierade projekt som KMH arbetat med 
även under 2013, slutfördes under hösten 
2014. Slutrapport till STINT skickades in 
under november månad.

•	 Institutionen för jazz har under år 2014 
avslutat sin insats i det Tempus-projekt som 
bestått i att bistå med sakkunskap vid etable-
ring av en jazzutbildning i Belgrad.

•	 Institutionen för musik, pedagogik och 
samhälle slutredovisade ett Linnaeus-Palme-
projekt rörande främst musikpedagogik med 
en partnerinstitution i Sydafrika. 

•	 Nordisk master i folkmusik, Nordisk master i 
jazz, Joint Music Master for New Audiences 
and Innovative Practice samt Master in 
Contemporary Performance and Composi-
tion är exempel på joint-master-program som 
KMH anordnar i samarbete med partner-
institutioner i Danmark, England, Estland, 
Finland, Frankrike, Holland, Island, Norge 
och Tyskland. 

•	 KMH har under ett antal år varit aktiv part-
ner inom Erasmus-nätverket Polifonia. Inom 
Polifonia III finns fem olika arbetsgrupper, 
där KMH varit aktiv i grupp 1 – Assessment 
Criteria and Standards. Arbetet har slutförts 
under år 2014 och kommer att redovisas i 
form av en Guide Book publicerad på Polifo-
nias webbplats.

2.6.3 Mobilitetsarbete

KMH har bedrivit mobilitetsarbete med följande 
omfattning. Se tabell 5.

Tabell 5. 
Student-, lärar- och 
personalutbyten

2014 2013 2012

Antal inresande 
utbytesstudenter

46 63 40

Antal utresande 
utbytesstudenter

26 33 22

Antal inresande 
utbyteslärare och personal

11 12 14

Antal utresande 
utbyteslärare och personal

21 19 24

Det mobilitetsarbete som KMH bedriver sker 
inom ramen för utbytesprogrammen Erasmus+, 
Nordplus, och Linnaeus-Palme, samt inom KMH:s 
bilaterala utbytesavtal med University of North 
Texas (UNT) i USA. 

År 2014 startade en ny sexårig programperiod 
för Erasmus+. Det innebar att samtliga Erasmus-
avtal med lärosäten i Europa upphörde att gälla. 
KMH har under året arbetat med att införa nya 
rutiner för mobilitetsverksamheten i enlighet 
med de nya regler som gäller för Erasmus+ från 
och med 2014. Vid årets slut hade KMH tecknat 
42 nya utbytesavtal och arbetade med att hand-
lägga ytterligare 35 nya avtal, vilket kan jämföras 
med de 85 partneravtal som KMH hade inom det 
äldre ErasmusLLP-programmet fram till och med 
år 2013. Utbytesavtalen rör både student-, lärar- 
och personalutbyten och det specifika behovet 
av olika internationella kontakter, samarbeten 
och utbytesavtal speglar den mångfald av genrer, 
musikinstrument och fördjupningsområden som 
finns representerad vid KMH:s institutioner och 
rika flora av utbildningar. 

Tabellen visar antalet registrerade utbytesstudenter (individer) 
för hela året 2013 och 2014. För 2012 visar tabellen antal indivi-
der under höstterminen. Uppgifterna om in- och utresande ut-
byteslärare och personal för respektive år avser antal individer 
under hela året. 
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Utbildnings- och forskningsnämnden har under 
år 2014 lyft frågan kring hur KMH ska kunna bli 
ett ännu mer attraktivt val för utländska studen-
ter och initierade under året en genomlysning av 
KMH:s utbildningsutbud, där ett av syftena är att 
se över åtgärder för att stärka förutsättningarna 
för studentmobilitet. 

2.7 Kvalitetsarbete
Det systematiska kvalitetsarbetet vid KMH, som 
omfattar kvalitetsutveckling, kvalitetsuppföljning 
och kvalitetssäkring, utgör en integrerad del av 
den allmänna planeringen och uppföljningen av 
KMH:s verksamhet.

2.7.1 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, kvalitetssäkra-
de utifrån interna och externa krav och samverka 
med varandra. Andelen lärare med doktorsexa-
men eller lektorskompetens ökar löpande. I un-
dervisningen sker kontinuerlig utvärdering samt 
utveckling av de pedagogiska metoderna.

2.7.2 Åtgärder för att säkerställa   
examensmålen

Under slutet av år 2013 intensifierades arbetet 
med att skriva fram självvärderingar av KMH:s 
utbildningar inom ramen för den kvalitetsgransk-
ning som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
arbetat med de senaste åren. När självvärdering-
arna var inlämnade under början av 2014 vidtog 
de lärosätesintervjuer som också spelade en 
viktig roll i UKÄ:s granskning.

UKÄ:s beslut gällande KMH:s utbildningsutbud 
blev följande:

Konstnärlig kandidatexamen – hög kvalitet

Konstnärlig masterexamen – mycket hög kvalitet

Magisterexamen i musikpedagogik med   
inriktning musikterapi – hög kvalitet

Resultatet var glädjande då KMH därmed fick ett 
kvitto på att det kvalitetsarbete som pågår inom 
högskolan har gett resultat. KMH:s arbete med 
att fokusera på kvalitetsfrågor inom utbildnings-
program och kurser har tagit avstamp i UKÄ:s 
beslut och har initierat en mängd delprojekt för 
att ytterligare stärka kvaliteten på högskolan. 
Utbildnings- och forskningsnämndens ledamö-
ter har under hösten närläst besluten och haft 
heldagsdiskussioner och workshops om vad som 
ytterligera kan förbättras eller justeras så att 
samtliga utbildningsprogram på högskolan kan 
anses hålla högsta kvalitet.

2.7.3 Utveckling av kursvärderings-  
systemet

Kursvärderingssystemet på KMH är i gång sedan 
år 2013, men det kan konstateras att det fortfaran-
de finns en del områden som bör förbättras, vilket 
kan utläsas i låg svarsfrekvens. En stor del av det 
låga deltagande kan härledas till att studenterna 
och lärarna inte alldeles självklart ser den, för 
högskolan mycket vanliga undervisningsformen 
lektionssituation med en lärare och en student, 
som en högskolekurs där det frågebatteri som 
fastställts kan upplevas att vara på en för generell 
nivå i förhållande till den relativt ”privata” un-
dervisningssituation som en-till-en-undervisning 
innebär. Under hösten har därför KMH träffat 
studentkårspresidiet för att tillsammans hitta 
former för att dels förklara hur viktigt det är att 
studenterna svarar på enkäten, dels diskutera 
fram lösningsförslag på hur utvärderingssystemet 
ska kunna optimeras till den konstnärliga utbild-
ningssituationen.

2.8 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.

2.8.1 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.
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vid KMH. Enligt avtalet ska KMS även fortsätt-
ningsvis stödja studenterna i deras studier vid 
KMH. 

Studentkåren erhåller enligt avtalet med KMH 
maximalt 432 tkr per år. I detta belopp ingår 
det särskilda anslag som KMH erhåller för att 
stödja studentinflytande efter att kårobligatoriet 
avskaffats (anslag 2:64 inom utgiftsområde 16).  
Se tabell 6. 

2.8.2 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, efter att kårobligato-
riet avskaffades, över ett par års tid sett en ökning 
av sitt medlemsantal. Detta tack vare stort enga-
gemang och förmåga att ena studenterna kring ett 
antal centrala frågor.

2.8.3 Stöd till studentkår

Högskolorna ska enligt högskoleförordningen 
ansvara för uppgifter av studiesocial karaktär, 
som stödjer studenterna i deras studiesituation 
eller underlättar övergången till arbetslivet samt 
för att studenterna i övrigt har en god studie-
miljö. Efter kårobligatoriets upphörande har 
KMH:s styrelse tillerkänt Kungl. Musikhögsko-
lans Studentkår (KMS) ställning som studentkår 
vid KMH. 

KMH har slutit avtal med KMS om stöd för stu-
diesocial verksamhet och service till studenterna 

Tabell 7. 
Andel kvinnor och män 
av studenterna

2014 2013 2012

Antal Andel Antal Andel Antal Andel

Konstnärliga utbildningsprogram 671 636 451

- varav kvinnor
- varav män

272
399

41%
59%

258
378

41%
59%

174
277

39%
61%

Lärarprogram samt 
musikpedagogik

260 224 168

- varav kvinnor
- varav män

140
120

54%
46%

136
88

61%
39%

106
62

63%
37%

Fristående kurser 399 429 284

- varav kvinnor
- varav män

240
159

60%
40%

271
158

63%
37%

168
116

59%
41%

Summa 1 330 1 289 903

- varav kvinnor
- varav män

652
678

49%
51%

665
624

52%
48%

448
455

50%
50%

Tabellen visar antal registrerade individer i utbildning på grundnivå och avancerad nivå för respektive år. För år 2013 och 2014 
avser uppgifterna om antal individer hela året. För år 2012 visar tabellen antal individer under höstterminen. 
- I uppgifterna ingår inte inresande utbytesstudenter.
- Studenter på uppdragsutbildning eller som betalar studieavgift ingår i uppgifterna.
- I uppgifter om konstnärliga utbildningsprogram ingår även studenter på pianostämmarutbildning. 

Tabell 6. 
Stöd till studentkåren 
vid KMH

2014 2013 2012

Kostnad (tkr) 468 * 396 432

Anslag/intäkt KMH (tkr) 61 88 65

 * Ersättning för december 2013 betalades ut i januari 2014. 

Utöver nedan redovisade stöd har KMH ingått ett 
avtal med KMS angående kompendieförsäljning, 
för vilket särskilt ekonomiskt stöd utgår med 270 
tkr årligen.

2.9 Jämställdhetsarbete
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.
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Uppgifterna avser antal utfärdade examina t.o.m. 31 december 2014. Uppgifterna för år 2012 och 2013 har justerats sedan föregåen-
de årsredovisning. KMH daterar, likt flertalet andra högskolor, examensbevis med den dag då ansökan inkommit. Antalet utfärdade 
examensbevis för 2014 kommer därför att öka under början av 2015, i och med att de examensärenden som inkom före årsskiftet 
avslutas. Vid årsskiftet pågick handläggning av 35 examensärenden. Av dessa gällde 21 ansökan om konstnärlig kandidatexamen i 
musik 180 hp, 3 ansökan om konstnärlig masterexamen i musik 120 hp, 7 ansökan om lärarexamen 270 hp samt 4 ansökan om vissa 
andra examina enligt äldre bestämmelser. 

2.9.1 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.

2.9.2 Andel kvinnor och män av  
studenterna

Vid KMH var följande antal och andel av studen-
terna kvinnor respektive män. Se tabell 7.

För studenterna är samtliga nyckeltal inom den 
ram om 40/60 procent som angivits i KMH:s 
strategi. Andelen kvinnor är lika stor som andelen 
män sett över samtliga studenter vid KMH. Un-
der år 2014 skedde en viss minskning av andelen 
kvinnor inom lärarprogrammen, vilket beror på 
en högre andel män inom det nya utbildningspro-
grammet KPU. Även inom fristående kurser var 
andelen män under året högre än den var under 
närmast föregående år.

KMH:s jämställdhetsarbete för studenter och 
personal beskrivs vidare nedan. Se kapitel 5.2. 
Jämställdhetsarbete.

2.10 Antal utfärdade examina
KMH har utfärdat följande antal examina.  
Se tabell 8.

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. 

2.11 Studenter som inte tar 
poäng
KMH har i likhet med landets övriga universitet 
och högskolor fått i uppdrag att redovisa antalet 
helårsstudenter som varit registrerade på kurser 
under höstterminen 2013 och som inte har tagit 
några poäng på dessa kurser under höstterminen 
2013 och vårterminen 2014.

Tabell 8. 
Examina

2014 2013 2012

Konstnärlig masterexamen i musik, 120 hp 17 16 21

Filosofie masterexamen i musikpedagogik, 120 hp 0 1 2

Filosofie magisterexamen i musikpedagogik, 60 hp 3 11 5

Lärarexamen, 270 hp 19 17 9

Summa examina på avancerad nivå 39 45 37

Konstnärlig kandidatexamen i musik, 180 hp 66 74 76

Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik, 180 hp 0 0 0

Summa examina på grundnivå 66 74 76

Magisterexamen i musik, 160 p 1 0 0

Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik, 120 p 0 0 2

Konstnärlig högskoleexamen i musik, 80-160 p 7 14 9

Organistexamen, 160 p 0 0 3

Lärarexamen, 180 p 1 4 8

Musiklärarexamen, 160 p 4 11 0

Summa examina enligt äldre bestämmelser 13 29 22

Summa utfärdade examina 118 148 135
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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.

KMH har inte antagit några avgiftsskyldiga stu-
denter genom separat antagning. Den studieav-
giftsfinansierade verksamheten har sålunda inte 
påverkats av regeringens föreskrifter om saken, 
som trädde i kraft under året.

Det samarbete med Migrationsverket som är nöd-
vändigt för lärosätet i samband med antagningen 
av studieavgiftsskyldiga studenter har fungerat 
väl.

2.13 Redovisning av prestatio-
ner och kostnad för utbildning 
på grundnivå  och på avan-
cerad nivå
KMH ska i enlighet med förordning om årsre-
dovisning och budgetunderlag (FÅB) redovisa 
prestationer samt kostnader förknippade med 
dessa. Nedan redovisas prestationer och kostna-
der inom utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå som finansieras av regleringsbrevets anslag 
för grundutbildning (2:61, ap.1). Se tabell 10.

KMH har ökat produktionen jämfört med före-
gående år samtidigt som kostnaderna har mins-
kat. Detta har medfört minskade kostnader per 
prestation. Rörande kostnader och produktion, se 
vidare under kapitel 6.1 och 6.9.

Höstterminen 2013 var totalt antal registrerade 
helårsstudenter 303. Antal helårsstudenter som 
inte tagit några poäng på dessa kurser var 25. An-
tal helårsstudenter som inte tagit poäng och inte 
deltagit i examination på dessa kurser var 20.

Den första definitionen inkluderar också de stu-
denter som deltagit i examination men som inte 
lyckats med att få godkänt betyg. KMH anser att 
dessa studenter inte bör kallas inaktiva. Därför 
redovisar KMH också antalet inaktiva studenter, 
exklusive de som deltagit i examination men inte 
blivit godkända och som således lämnat ”spår” i 
studieregistret Ladok under motsvarande period. 
En jämförelse visar att antalet inaktiva studenter 
definierat på detta sätt är ungefär en femtedel 
lägre än antalet inaktiva studenter med regle-
ringsbrevets definition.

Av de kurser där studenter vid KMH inte tagit 
poäng är utbildningarnas examensarbeten en be-
tydande del. Examensarbete på KMH är en kurs 
som vanligtvis innehåller ett större konstnärligt 
projektarbete som vanligtvis pågår över två eller 
fyra terminer i följd. Att genomföra ett examina-
tionstillfälle för ett sådant projekt innebär oftast 
för institutionen och studenten ett omfattande 
och komplext arbete, med en lång förberedelsetid 
och många olika slags resurser involverade. Det 
kan exempelvis inkludera en examenskonsert 
med orkester som ges inför publik. I de fall exa-
minationstillfället av något skäl behöver skjutas 
upp kan det av praktiska, logistiska skäl dröja till 
kommande termin innan en möjlighet till ett nytt 
examinationstillfälle kan ordnas. I sådana fall har 
studenten varit aktiv utan att det har lämnat spår 
i studieregistret.

I andra fall kan det vara så att inaktiva studenter, 
exempelvis på fristående kurser, enbart studerar 
för att få den kunskap utbildningen ger utan att 
vilja ta poäng.

2.12 Studieavgifter
KMH har anordnat studieavgiftsfinansierad ut-
bildning med följande omfattning. Se tabell 9.

Den studieavgiftsfinansierade verksamheten har 
sedan den infördes medfört administrativa mer-

Tabell 9. 
Studieavgiftsfinansierad 
utbildning

2014 2013 2012

Helårsstudenter 1.9 2.1 1.9

Helårsprestationer 2.5 2.1 1.3
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Tabell 10. 
Redovisning av prestationer och kostnad för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

2014 2013 2012

Antal helårsstudenter 660 634 638

Antal helårsprestationer* 604 609 623

Kostnad (tkr) 138 213 141 864 148 317

Kostnad per HST (tkr) 209 224 232

Kostnad per HPR (tkr) 229 233 238

* Uppgifterna om helårsprestationer är inklusive decemberprestationer.
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3 Forskning och konstnärligt           
utvecklingsarbete

Vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) bedrivs konstnärlig och vetenskaplig forskning i mu-
sik. I fokus för forskningen står frågeställningar kring musikens skapande- och lärandeprocesser. På 
senare år har synergier sökts mellan expertis i forskning på såväl konstnärlig som vetenskaplig grund. 
Detta arbete ska intensifieras inför framtidens utmaningar, med syfte att uppnå tydliga och märkbara 
resultat. Därmed stärks hela högskolan och dess position visavi omvärlden liksom forskningsanknyt-
ningen i utbildningen generellt.

3.1 Mål enligt KMH:s strategi
KMH ska systematiskt förbereda en ansökan om 
examensrätt för konstnärlig doktorsexamen och 
för doktorsexamen i musikpedagogik att inläm-
nas senast 2016 samt öka sitt anslag för forskning 
och forskarutbildning för att möjliggöra finansie-
ring av fler doktorander.

3.1.1 Utveckling av ny forskningsstrategi

Under 2014 har ett nytt strategi- och visionsdoku-
ment utformats. Lärdomar har gjorts utifrån stra-
tegin för perioden 2012 – 2014 samt Forsknings-
strategier för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
2012-2014. Det kan konstateras att ambitionen 
delvis varit för högt ställd när det gällde att få 
examensrätt för utbildning på forskarnivå redan 
till 2016, men att arbetet med utveckling av forsk-
ningsmiljön fortgått och varit fruktsamt. Mål-
sättningen att i samarbete med andra lärosäten/
institutioner skapa och formera tvärvetenskaplig 
kunskapsutveckling med musik som gemensam 
nämnare har varit betydligt mer framgångsrik. 

KMH har länge haft forskningsverksamhet på 
fältet musikpedagogik men måste ändå sägas 
vara i uppbyggnadsskedet av forskning i musik 
generellt, i likhet med andra konstnärliga forsk-
ningsinriktningar.

Utgångspunkten för utarbetandet av en ny 
strategi för forskning har bl.a. varit det konstnär-
liga utvecklingsarbete som tidigare bedrivits på 
KMH, vilket redovisades i 2013 års årsredovis-
ning. Då gjordes en grundlig genomgång av vad 
som producerats dittills. Det kan summeras i 
följande områden:

1. Musicerande och utveckling av musicerande

2. Utbildning i musik/spelande – musikpeda-

gogik

3. Utforskning av verk och stilar/genrer

4. Musik och utveckling av musik med och 
genom teknik

Detta konstnärliga utvecklingsarbete bildar till-
sammans med KMH:s strategi en gedigen grund 
att bygga på i fortsatt kunskapsbildning och 
forskning i musik. 

I nedanstående avsnitt redogörs för KMH:s håll-
ning till forskning i musik på konstnärlig och 
vetenskaplig grund samt verksamhetens former 
under 2014.

3.2 Konstnärlig och   
vetenskaplig forskning samt 
konstnärligt utvecklingsarbete

Musik är ett stort och brett ämnesområde, både 
konstnärligt och vetenskapligt, som har anknyt-
ning till många andra fält som hälsa, fysiologi/
neurologi, psykologi, lärande, kultur, sociala 
relationer, teknik, ekonomi etc. KMH:s ambi-
tion är att vara ett nav och centrum för all slags 
forskning i musik och forskning med koppling till 
musik.

Konstnärligt utvecklingsarbete representerar ett 
brett register av metoder för att kunna svara på 
eller undersöka olika typer av frågeställningar, 
med såväl konstnärlig som allmän samhällelig 
relevans. Självklart kan även konstnärligt ut-
vecklingsarbete bedrivas, utifrån mycket hög 
konstnärlig kompetens och nivå, helt utan att 
definieras som forskning – utan just som konst-
närligt utvecklingsarbete. Då är utgångspunkten 
inte en fråga som ska besvaras utan snarare en 
känsla eller viljeriktning, vars resultat eventuellt 
kan sluta i en fråga och därmed kanske bli en 
forskningsfråga i ett nästa steg. Distinktionerna 
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kring forskning och konstnärligt utvecklings-
arbete har gjorts mot bakgrund av en önskan 
att inte mystifiera varken forskningen eller det 
konstnärliga utövandet utan att knyta an till ett 
allmängiltigt språkbruk. Med denna distinktion 
förenklas samarbete kring forskning med andra 
ämnen och institutioner med vetenskaplig tradi-
tion betydligt.

Vidare har KMH för att tillvarata den breda och 
djupa kollektiva kompetens som finns represen-
terad bland lärarna, inom olika kunskapsfält, 
genomfört och sammanställt en inventering av 
forskningsintressen och -aktiviteter. Dessa kan 
sammanfattas i följande områden:

•	 Teknisk färdighet (i relation till instrument, 
muskelanvändning, ergonomi etc.)

•	 Inlärningsprocesser/undervisningsmetodik

•	 Improvisation

•	 Musiken i samhället (filosofi, historia, epoker, 
bildningsperspektiv)

•	 Rytm, harmoni och melodi

•	 Musik i interaktion med andra konstarter

•	 Sång och röst

•	 Musikproduktion – tekniker och media

•	 Musikern (flow, publikkontakt, närvaro, 
fokus)

•	 Epokgörande konstnärskap – tidsepoker i 
musiken

KMH har under året planerat för starten av ett 
institutionsövergripande forskningsseminarium 
kallat KMH:s högre seminarium. Målgruppen 
för denna verksamhet är seniora lärare (lektorer 
och professorer) samt doktorander, eventuella 
postdoc-anställda etc. Seminariet beräknas starta 
under vårterminen 2015 i mindre skala för att 
under hösten bli helt etablerat som en löpande 
aktivitet varannan vecka.

Under 2013 inledde KMH tillsammans med 
Kungl. Konsthögskolan och Stockholms univer-
sitets Data- och systemvetenskapliga institu-
tion ett samarbete i form av konsortiet Center 
of Artistic Technologies (CATS) med syfte att 
skapa grund för gemensamma forskningsprojekt, 
utbildning på avancerad nivå samt ge möjlighet 
till erfarenhetsutbyte för lärare i utbildnings- och 
forskningsverksamhet. Inom ramen för CATS har 

två forskningsseminarier ägt rum under 2014 och 
förhoppningen är att få till stånd finansiering för 
gemensamma forskningsprojekt. Det finns också 
ett intresse för att samarbeta kring forskarutbild-
ning.

På temat improvisation hölls även ett seminarium 
tillsammans med forskare i neurovetenskap vid 
Karolinska Institutet. Utgångspunkten här är 
att skapa samarbeten rörande såväl konstnärliga 
som vetenskapliga frågeställningar relaterade till 
kognition, minnesfunktioner och inlärning m.m. 
Följande frågor bedömdes vara av intresse för 
utveckling av gemensamt arbete, kanske främst 
inom fälten musikterapi och musiklärarutbild-
ning.

•	 Vad händer när man tränar improvisation? 
Vad händer i hjärnan kopplat till en emotio-
nell psykologisk process? Och vad händer när 
det inte blev som man tänkt?

•	 Musik som medel för att öka förmågan till 
socialt samspel med och för autistiska barn.

•	 Vad händer när man övar och prövar? Hur 
ser det ut då? Och vad är det för kompetens 
man skaffar sig egentligen?

•	 Arbetsminnet i hjärnan – hur man kan skapa 
mönster för att möjliggöra musikaliska mö-
ten.

•	 Vägar till kreativa processer: En fri associa-
tiv förmåga och en envishetsförmåga – båda 
dessa kan vara kvalitativt kreativa.

I april var KMH värd för forskningskonferensen 
Nordisk Nettverk for Musikkpedagogisk Forsk-
ning (NNMPF). Forskare från hela Norden deltog 
under tre dagar. 

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, fyra är involverade i ett bilateralt 
samarbete i musikpedagogik – också det med 
Lunds universitet. De doktorander med bas vid 
KMH som är antagna vid Stockholms universitet 
arbetar utifrån ett äldre samarbete och förhopp-
ningen är att de ska disputera inom det närmaste 
året.
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En doktorand knuten till Stockholms universitet 
har under året disputerat i musikpedagogik – 
Anna Backman Bister på avhandlingen Spelets 
regler. En studie av ensembleundervisning i klass. 

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.

3.4 Redovisning av    
prestationer och kostnad  
för forskning

KMH ska i enlighet med förordning om årsredo-
visning och budgetunderlag (FÅB) redovisa pre-
stationer 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 11 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 för att utveckla metoder 
och kriterier för att kunna bedöma denna pro-
duktion på likvärdigt sätt som traditionell veten-
skaplig produktion och KMH deltar aktivt i detta 
arbete bl.a. inom ramen för Konstex (Nätverk för 
lärosäten med examensrätt på konstnärlig grund). 
Några gemensamma kriterier för sådan bedöm-
ning av huruvida den konstnärliga kunskapspro-
duktionen är internationellt konkurrenskraftig 
finns emellertid inte idag. I nedanstående tabell 
anges antal refereegranskade vetenskapliga pu-
blikationer, men de utgör alltså endast en mycket 
begränsad del av KMH:s sammanlagda forsk-
ningsproduktion. De redovisade kostnaderna och 
kostnaderna per publikation blir därför till viss 
del missvisande.

Antalet publikationer har minskat något från fö-
regående år men håller en relativt jämn nivå över 
tid. Även kostnaderna har minskat från föregåen-
de år, men då även antalet publikationer minskat 
är kostnaden per publikation högre år 2014 än 
föregående år. Se vidare rörande kostnader under 
kapitel 6.1.

Tabell 11. 
Prestationer inom utbildning på forskarnivå

2014 2013 2012

Antal refereegranskade publikationer 10 13 11

Kostnad (tkr) 8 592 7 338 7 409

Kostnad per publikation (tkr) 859 565 674
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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 
utbildning, 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 kur-
ser och projekt samt i utvecklingsfrågor. Sådana 
former av samverkan inom utbildningssektorn 
redovisas huvudsakligen i kapitel 2. 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 5.3.

4.3 Interna resurser för  
samverkan 
Den samverkansform som sannolikt ger störst 
genomslag gentemot allmänheten och andra 
målgrupper utanför utbildningssektorn är KMH:s 
konserter och andra publika evenemang. 

KMH har resurser för marknadsföring av konser-
ter inklusive formgivning och publicering i såväl 
tryckt som digital media, och det finns även en 
särskild konsertproduktionsfunktion som arbetar 
för att stödja konsertverksamheten. Därutöver 
finns kompetens för infrastrukturellt stöd i form 
av ljussättning, dukning/möblering/scenografi, 
ljudteknik och konsertvärdar.

4.4 Exempel på samverkans-
aktiviteter 2014
Samverkan pågår kontinuerligt vid alla KMH:s 
institutioner och det finns en mängd olika samar-
beten med externa parter. Nedan redovisas ett ur-
val av de samverkansaktiviteter KMH arrangerat 
och/eller deltagit i under 2014. Urvalet baseras 
till största del på institutionernas sammanställ-
ningar av formaliserade samarbeten och ska 
spegla bredden av de olika typer av samverkans-
projekt som KMH deltar i utöver den omfattande 
konsertverksamheten. 

”Musik för miljoner”: KMH:s kampanjarbete syf-
tar till att öka den externa finansieringen för att 
investera i inredning och utrustning till ett nytt 
campus, samt till att bygga långsiktiga relationer 
med näringsliv och organisationer. Det har under 
2014 genererat generösa bidrag från Stiftelsen 
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Olle Engkvist Byggmästare, Barbro Osher Pro Su-
ecia Foundation och Torsten Söderbergs Stiftelse, 
samt donationer från ett flertal privatpersoner.

Att iscensätta barockmusik – och belysa tidlösa 
genusfrågor: 2013 beviljades KMH medel från Ve-
tenskapsrådet gällande en tvärdisciplinär studie 
av det utforskande konstnärliga arbete som utförs 
av Operabyrån. Detta projekt har sitt ursprung i 
KMH:s plattform för konst och entreprenörskap, 
Arty Business, och är nu inne på sitt andra år.

Kulturinkubator Transit: KMH har fortsatt sitt 
engagemang i Kulturinkubatorn Transit, som un-
der 2014 lanserade en modell för affärsutveckling 
inom konstnärliga innovationsområden. Model-
len har fått namnet Organisk Processmodell och 
har fått stort gehör och som resulterat i work-
shops kring modellens praktiska genomförande.

Samverkan med orkestrar och konsertarrangörer: 
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 2014 kan nämnas:

•	 Gävle Symfoniorkester

•	 Norrköpings Symfoniorkester 

•	 Musica Vitae

•	 Sveriges Radios Symfoniorkester

•	 Radiokören

•	 Bohuslän Big Band och Norrbotten Big Band 

•	 Stockholms Läns Blåsarsymfoniker 

liksom övriga konstnärliga högskolor (Operahög-
skolan, Stockholms dramatiska högskola, Musik-
högskolan vid Örebro universitet m.fl.) samt kon-
sertgivande institutioner såsom Berwaldhallen, 
kyrkor i Stockholms stift, jazzklubben Nefertiti, 
Audiorama, Fylkingen m.fl.

Kompositionsstudenter möter professionella spe-
cialistensembler: Fortsatta internationella sam-
arbeten exempelvis mellan KMH och ensemble 
recherche i Freiburg under ledning av professor 

Karin Rehnqvist. Motsvarande samarbete mellan 
KMH:s kompositionsstudenter och en profes-
sionell specialiserad ensemble innebär återkom-
mande projektsamarbeten med bl.a. Norrbotten 
Neo i Piteå. 

Jan Wallanderpriset: 2014 delade Handelsbanken 
och KMH för femte året ut Jan Wallanderpriset. 
En student på avancerad nivå vid någon av Sveri-
ges högre musikutbildningar får under en längre 
tid disponera ett förnämligt musikinstrument, 
som anskaffas av Handelsbanken. Tävlingen pro-
jektleds av KMH och avgörs av en internationell 
jury. Priset delas ut av Prinsessan Christina, fru 
Magnuson vid en stor galaföreställning där pris-
tagaren framträder tillsammans med nuvarande 
och tidigare KMH-studenter och gästartister. 
2014 ändrades genren för Jan Wallanderpriset 
till jazz och instrumentet som införskaffades var 
en flygel, Steinway & Sons B-211. Pristagare 2014 
blev pianisten Joel Lyssarides.

Aurora Chamber Music: Institutionen för klas-
sisk 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 gästlärare från hela 
världen. Kurserna anordnas delvis i anslutning 
till föreningens festivaler med fokus på klassisk 
kammar- och orkestermusik, i samarbete med 
Vänersborgs och Trollhättans kommuner, Kultur-
rådet och Region Västra Götaland.

KMH:s alumndag: Den årliga alumndagen arrang-
erades av Institutionen för jazz och Institutionen 
för musik- och medieproduktion. Den innehöll 
2014 bl.a. seminarier med talare från STIM, Spo-
tify och Karolinska Institutet. Inför 2015 utvidgas 
alumndagen till att bli en genreöverskridande 
KMH-gemensam mötesplats med alla institutio-
ner representerade.

Utbildningsradion (UR): Sedan cirka tio år tillbaka 
har Institutionen för musik- och medieproduk-
tion ett samarbete med UR. Inom kursen Musik i 
pedagogisk medieproduktion får ett tiotal studen-
ter varje år möjlighet att arbeta med komposition, 
musikproduktion och ljudläggning för radiopro-
gram där UR är beställare. Samarbetet skapar 
en viktig kontakt med omvärlden och i förläng-
ningen genererar det vidare arbetstillfällen för 
studenter och alumner.

FoU Seniorium: Det forskningsprojekt som drivs 
av Seniorium, Österåkers kommun, har slutförts 
under 2014. KMH stod som värd för ett slutsemi-
narium med ett stort antal deltagare. 
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Nobel Creations: För andra året var KMH med 
och arrangerade Nobel Creations i samarbete 
med Nobelmuseet och Beckmans designhögskola. 
Studenter från Institutionen för jazz och Institu-
tionen för musik- och medieproduktion kompo-
nerade musik som reflekterade de olika nobelpri-
sen och pristagarna. Utställningen visades upp på 
Nobelmuseet under tre månader. 

Folk Voice Tradition: Institutionen för folkmu-
sik anordnade under 2014 röstkonferensen Folk 
Voice Tradition med deltagare från musikhög-
skolor inom NORDTRAD-nätverket. På program-
met stod undervisning i folksång, presentationer, 
föreläsningar, workshops och konserter. Delta-
garna som kom från Danmark, Estland, Finland, 
Lettland och Sverige reste hem med nya idéer 
och tankar både på lång och kort sikt och med nya 
gemensamma projekt som ska sjösättas. Planer 
finns på en uppföljande konferens om två år.

Oboefrossa: 17-18 maj genomfördes en intensiv-
helg i oboespel i samverkan med Länsmusiken 
i Stockholm. Syftet med initiativet var att ar-
beta för Sveriges blåsmusik i allmänhet och för 
oboeinstrumentet i synnerhet. Närmare 200 
besökare närvarade vid konserterna.

Vasamuseet vid Statens Maritima museer: Vasa-
museet arrangerar årligen en så kallad Maria 
Eleonoradag. Under 2014 gjordes detta i samver-
kan med KMH, som bidrog med både lärare, stu-
denter samt ett uruppförande av ett musikstycke 
inom elektroakustik genre. Evenemanget ägde 
rum den 5 mars. 

STHLM New Opera 2014: Detta var andra gången 
som KMH, Stockholms dramatiska högskola 
(StDH) och Operahögskolan kraftsamlade kring 
att presentera nyskriven opera. I ett samarbets-
projekt som spände över två läsår presenterades 
i månadsskiftet maj/juni uruppförandet av fyra 
kortoperor vid fyra fullsatta föreställningar. Stu-
denter från KMH komponerade och dirigerade 
och i orkesterdiket spelade en KMH-ensemble. 
StDH bidrog med librettister, scenografer, kos-
tymörer och regissörer. Operahögskolan stod för 
sångsolister, teknik och lokaler. Det konstnärliga 
resultatet var spektakulärt och det pedagogiska 
utbytet ovärderligt. De tre högskolornas stora re-
surskapital av kvalitet och talang smältes samman 
i en unik erfarenhet för alla inblandade. Projek-
tet bidrar starkt till återväxt och förnyelse inom 
svensk operakonst.

Kulturnatt Stockholm: Stockholms Stads Kul-
turförvaltnings årliga manifestation med scener 
och samarbetspartners över hela staden genom-
fördes den 26 april. Kulturhuset utgör ett hjärta 

i aktiviteterna och där syntes och hördes KMH 
på framträdande platser. På en scen vid ingången 
mot Sergels torg spelade tre grupper och i Hör-
salen presenterades två konserter. Cirka 6 000 
personer som strömmade genom huset under 
kvällen kunde lyssna till KMH-studenter från 
institutionerna för folkmusik, jazz samt komposi-
tion, dirigering och musikteori. Därtill uruppför-
des två sceniska verk, kammaroperor inom ramen 
för festivalen LjudOljud anordnad av Institutio-
nen för komposition, dirigering och musikteori, 
vid två föreställningar på och i samarbete med 
Folkoperan.

4.5 Prestationer och kostnader 
för KMH:s konsertproduktion
Genom sina integrerade och många gånger 
informella karaktär är KMH:s totala samverkans-
aktiviteter 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.

Konserterna och evenemangen produceras 
och marknadsförs till stor del centralt genom 
Samverkansavdelningen, via KMH:s webbplats, 
annonsering och utskick av gemensamma sä-
songsprogram. En stor del av kommunikationen 
kring evenemangen sker också via sociala medier, 
externa evenemangskalendrar samt andra webb-
tjänster och målgruppsspecifika nätverk.

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 
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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 12.

Tabell 12. 
Genomförda egna konsertproduktioner (tkr) 

2014 2013 2012

Direkta lönekostnader 1 663 957 854

Indirekta lönekostnader2 1 376 1 415 950

Lokalkostnad egna konsertlokaler 3 700 793 597

Övriga drift-/produktionskostnader 4 1 426 1 462 1 227

Summa kostnader 4 165 4 627 3 628

Antalet genomförda evenemang 5 291 266 285

Genomsnittskostnad per evenemang 14 17 13

1 Totala lönekostnader för personal särskilt anställd för konsertproduktion.

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

3
 Avser 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 vaktmäs-
tare etc.

5 Omfattar offentliga konsertevenemang med KMH som huvudarrangör, annonserade i KMH:s säsongsprogram och huvud-

sakligen förlagda till KMH:s egna konsertlokaler. Enskilda programpunkter inom festivaler har räknats som ett evenemang 
vardera ( för jazzfestivalen New Sound Made och Accordeonfestivalen har varje festivaldag räknats som ett evenemang).
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5.1 Organisation

Styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
(KMH) har letts av Sture Carlsson. Styrelsen har 
bestått av 15 ledamöter. Cecilia Rydinger Alin har 
varit myndighetschef och rektor under 2014. Staf-
fan 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 har varit indelad i sex 
avdelningar: Avdelningen för ledningsstöd, perso-
nal och ekonomi, Utbildnings- och forsknings-
avdelningen, Studieadministrativa avdelningen, 
Samverkansavdelningen, IT-avdelningen och 
Serviceavdelningen.

5.2 Jämställdhetsarbete 
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.

5.2.1 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.

5.2.2 Helårsarbetskrafter 2012–2014  
uppdelade på personalkategori

KMH har en miljö som är präglad av mångfald 
och har en könsfördelning totalt för myndigheten 
på 38,7 procent kvinnor och 61,3 procent män. För 
vissa kategorier av lärare och akademiska ledare 
råder dock en ojämn könsfördelning. Arbete be-
drivs i KMH:s jämlikhetsgrupp för att komma till 
rätta med snedfördelningen.

Tabell 13 visar totalt antal årsarbetskrafter och 
anställda fördelade på olika personalkategorier 
samt fördelningen utifrån kön. I december 2014 
hade KMH 297 anställda, vilket är betydligt färre 
än föregående år. Den stora skillnaden, från 369 
till 297, beror till stor del på ändrade regler för 
registrering i personaladministrativa systemet.  
Även antalet årsarbetskrafter omräknat till heltid 
har minskat, från 166,2 till 159,7. Andelen kvinnor 
och män är oförändrad från föregående år. 

Inom den undervisande personalkategorin var 
antalet årsarbetskrafter 87,5; en minskning med 
3 jämfört med 2013. Vad gäller andelen kvinnor 
så minskade andelen från 29,1 procent till 27,7 
procent. 

Antalet undervisande personer har minskat 
kraftigt, från 277 år 2013 till 204 år 2014. Minsk-
ningen beror till stor del på den ovan nämnda 
regeländringen. 

Inom den tekniska och administrativa perso-
nalkategorin var antalet årsarbetskrafter 72,2; 
en minskning med 3,5 jämfört med 2013. Inom 
denna kategori råder i stort sett jämn könsfördel-
ning och andelen kvinnor ökade något från 50,3 
procent föregående år till 52,1 procent år 2014.

Antalet personer inom den tekniska och admi-
nistrativa personalen ökade med 1 person, från 
92 föregående år till 93 år 2014. Antalet kvinnor 
ökade, medan antalet män minskade.

5 Organisation och personal
Organisation och personal redovisar övergripande mål som har angivits i bl.a. högskolelag, högskole-
förordning samt förordning om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB).
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Tabell 13, 
Helårsarbetskrafter 
2012-2014

2014 2013 2012

Års-
arbets-
krafter 

Andel* Antal i 
dec**

Års-
arbets-
krafter 

Andel Antal i 
dec

Års-
arbets-
krafter 

Andel Antal i 
dec

Professorer 24,3 35 24,5 39 25,6 41

- varav kvinnor
- varav män

3,1
21,2

12,8 %
87,2 %

3
32

3
21,5

12,2 %
87,8 %

5
34

3,3
22,3

12,9 %
87,1 %

5
36

Lektorer 23 30 24,5 38 29,1 45

- varav kvinnor
- varav män

6,7
16,3

29,1 %
70,9 %

10
20

8,2
16,3

33,5 %
66,5 %

13
25

9,9
19,2

34 %
66 %

16
29

Adjunkter 32,3 57 33,3 65 32,8 64

- varav kvinnor
- varav män

12,1
20,2

37,5 %
62,5 %

19
38

12,9
20,4

38,7 %
61,3 %

25
40

13,1
19,7

40 %
60 %

26
38

Forskarassistent 0,2 1 0,4 1 0,5 1

- varav kvinnor
- varav män

0
0,2

0 %
100 %

0
1

0
0,4

0 %
100 %

0
1

0
0,5

0 %
100 %

0
1

Timavlönade lärare 7,7 82*** 7,8 134 9,2 116

- varav kvinnor
- varav män

2,3
5,4

29,9 %
70,1 %

23
58

2,2
5,6

28,2 %
71,8 %

38
96

2,3
6,9

25 %
75 %

28
88

Samtliga lärare 87,5 204 90,5 277 97,2 267

- varav kvinnor
- varav män

24,2
63,3

27,7 %
72,3 %

55
149

26,3
64,2

29,1 %
70,9 %

81
196

28,6
68,6

29,4 %
70,6 %

75
192

Teknisk och 
administrativ personal

72,2 93 75,7 92 82,5 102

- varav kvinnor
- varav män

37,6
34,6

52,1 %
47,9 %

50
43

38,1
37,6

50,3 %
49,7 %

45
47

39,6
42,9

48 %
52 %

50
52

Samtliga anställda 159,7 297 166,2 369 179,7 369

- varav kvinnor
- varav män

61,8
97,9

38,7 %
61,3 %

105
192

64,4
101,8

38,7 %
61,3 %

126
243

68,2
111,5

38 %
62 %

125
244

* Baserat på årsarbetskrafter.

** I antalet anställda ingår såväl tjänstlediga som vikarier.
*** Byte av redovisningsprincip p.g.a. ändrade regler för registrering i det personaladministrativa systemet.
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5.2.3 Kvinnor och män i    
ledningsfunktioner

Av det totala antalet akademiska ledare (rektor, 
prorektor, prefekter, studierektorer, nämndordfö-
randen) har andelen kvinnor ökat från 20 procent 
år 2013 till 30 procent år 2014.

När det gäller chefer inom stödfunktionerna var 
fördelningen mellan kvinnor och män oförändrad 
från föregående år.

5.2.4 Genomförda åtgärder

Det mål som inledningsvis nämns i 5.2.1 gällande 
KMH:s arbete med rekrytering av personal har, 
enligt ovan redovisade tabeller, inte helt kunnat 
uppfyllas. Den ovan visade snedfördelningen 
nödvändiggör fortsatt arbete med dessa frågor. 
Vad gäller rekrytering av studenter visar tabell 7 
under 2.9.2 att arbetet ger resultat. Samtliga redo-
visade kategorier av studenter uppvisar för 2014 
en fördelning inom ramen 40/60 procent.

KMH arbetar systematiskt med jämställdhet ge-
nom högskolans jämlikhetsgrupp under ledning 
av rektor och därutöver bestående av ytterligare 
arbetsgivarrepresentanter, samt representanter 

Tabell 14. Kvinnor och 
män i ledningsfunktioner.                                

2014 2013 2012

Antal i dec Andel Antal i 
dec

Andel Antal i 
dec

Andel

Rektor och prorektor *

- varav kvinnor
- varav män

1
1

50 %
50 %

1
1

50 %
50 %

1
1

50 %
50 %

Prefekter (inkl stf och bitr)

- varav kvinnor
- varav män

1
8

11,1 %
88,9 %

2
8

20 %
80 %

2
8

20 %
80 %

Studierektorer

- varav kvinnor
- varav män

5
12

29 %
71 %

3
13

19 %
81 %

3
13

19 %
81 %

Nämndordföranden

- varav kvinnor
- varav män

0
2

0 %
100 %

0
2

0 %
100 %

0
2

0 %
100 %

Chefer inom 
stödfunktionerna

- varav kvinnor
- varav män

7
3

70 %
30 %

7
3

70 %
30 %

6
4

60 %
40 %

* 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.

från personalorganisationerna och studentkåren. 
Jämlikhetsgruppen har under året sammanträtt 
vid fem 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 positiv utveck-
ling.

Under 2014 har jämlikhetsgruppen arbetat med 
att ta fram ny strategi för jämlikhet för KMH 
samt en ny jämlikhetsplan. För att ytterligare öka 
kunskapen kring dessa frågor har KMH haft åter-
kommande dialoger med företrädare för andra 
högskolor och musiklivet. Rektor för regelbundna 
samtal med personalen vid bl.a. rektors interna 
kollegiemöte samt med studenterna via student-
kårsstyrelsen vid KMH. 

Institutionerna vid KMH arbetar mycket aktivt 
med jämställdhetsfrågor t.ex. i form av semina-
rier och utbildningar inom området, vid rekryte-
ring av både lärare och studenter och vid val av 
repertoar. Det finns även exempel på diskussions-
forum inom området för studenter och lärare.

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. 
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5.3 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. 

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

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

KMH har ett pågående arbete med personalkost-
nader i syfte att se över och effektivisera verk-
samheten. Tidigare anställningsstopp kvarstår, 
med möjlighet till avsteg vid konstaterad arbets-
brist. Bedömningen är därför att rekryteringsbe-
hovet inte kommer att vara särskilt omfattande de 
närmaste åren, vare sig det gäller nyrekryteringar 
eller ersättningsrekryteringar.

5.3.1 Personalrekrytering

KMH har en mycket kompetent lärarkår. Till-
gången på kompetens bedöms som stabil och 
KMH har inte några större svårigheter att nyrek-
rytera lärare. Rekrytering av timavlönade lärare 
sker i samband med planeringen av undervisning 
för att möta behoven kopplade till variationerna i 
utbildningarna.

Antalet kvalificerade kvinnor som söker utannon-
serade läraranställningar är fortfarande mycket 
få på vissa instrument och inom vissa genrer. Vid 
varje rekrytering beaktar prefekten möjlighe-

terna att öka andelen av det underrepresenterade 
könet genom att bland annat uppmana det under-
representerade könet att söka. Om verksamheten 
har ett behov ska prefekten uppmuntra lämpliga 
personer, särskilt av underrepresenterat kön, att 
söka befordran. 

Under 2014 har ingen ny professor rekyrterats, 
inte heller har någon befordrats till professor 
under året. Rörande återrapporteringskravet för 
rekryteringsmål för professorer finns därmed 
inget att redovisa.

Som stöd till kärnverksamheten finns personal 
inom administration och service, inte heller här 
har KMH några större svårigheter vid nyrekryte-
ring.

5.3.2 Intern kompetensutveckling

Olika insatser för att bredda och fördjupa chefers 
kompetens pågår kontinuerligt. Vad gäller den 
undervisande personalen med månadslön så har 
de, enligt villkoren i KMH:s avtal om arbetstid 
och arbetstidsberoende ersättningar för lärare 
och doktorander, 20 procent av arbetstiden att 
använda för kompetensutveckling. 

Under hösten 2013 påbörjades en utbildning för 
all TA-personal inom bemötande och förvalt-
ningskunskap som avslutades under våren 2014. 

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

Den inrapporterade sjukfrånvaron vid KMH har 
minskat något jämfört med föregående år. Reha-
biliteringsutredningar med tillhörande uppfölj-
ningar görs alltid. I vissa fall har arbetsuppgifter 
och arbetsplats anpassats efter den anställdes 
behov.

Tabell 15. 
Sjukfrånvaro

2014 2013 2012

Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda arbetstiden 1,5 % 1,6 % 1 %

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

39,2 % 49,1 % 37,9 %

Sjukfrånvaron för kvinnor 2,4 % 1,7 % 0,9 %

Sjukfrånvaron för män 0,9 % 1,5 % 1,1 %

Sjukfrånvaron för anställda 29 år eller yngre -* 1,9 % 0,5 %

Sjukfrånvaron för anställda 30-49 år 1,3 % 0,9 % 0,9 %

Sjukfrånvaron för anställda 50 år eller äldre 1,6 % 2 % 1,1 %

* Redovisas ej då antalet berörda personer understiger 10.
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5.5 Hållbar utveckling

KMH är, enligt högskolelagen, ålagd att främja en 
hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälso-
sam och god miljö som, ur aspekten miljö och 
hållbar utveckling, redovisas nedan. En mer de-
taljerad redovisning av arbetet för hållbar utveck-
ling, inklusive olika mätvärden för energianvänd-
ning, resor och upphandlingar, lämnas separat till 
Utbildningsdepartementet och Naturvårdsverket.

KMH lägger i sitt miljöarbete fokus på minskade 
utsläpp, effektiv energianvändning, källsortering 

av avfall, återvinning och återanvändning. Trots 
strävan ser KMH en ökad energianvändning. El-
förbrukningen stiger i takt med att användandet 
av ljus, förstärkt ljud samt datoriserad framställ-
ning av ljud ökar. Dessutom innebär KMH:s in-
ternationella engagemang att resandet med flyg, 
och därpå följande utsläpp, kvarstår.

De nya byggnader som KMH flyttar in i 2016 
planeras med utgångspunkt i hållbar utveckling 
(”Miljöbyggnad, silver”) vad gäller exempelvis 
energihushållning och källsortering, återvinning 
och återanvändning.
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6 Ekonomisk redovisning 
I kapitlet framförs den finansiella redovisningen inklusive redovisning av takbelopp med stöd främst i 
regleringsbrev och förordning om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). 

6.1 Ekonomiskt utfall
Ekonomiskt utfall för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) år 2014, redovisas med 2013 och 
2012 som jämförelse. Tabellen kommenteras i det följande. 

Tabell 16. 
Verksamhets-
utfall (tkr)

2014 2013 2012

 Utbildning 
på grund-
nivå och 
avancerad 
nivå

Konstnärlig 
forskning 
och forskar-
utbildning

Summa Utbildning 
på grund-
nivå och 
avancerad 
nivå

Forskning 
och 
konstnärligt 
utvecklings-
arbete

Summa Utbildning 
på grund-
nivå och 
avancerad 
nivå

Forskning 
och 
konstnärligt 
utvecklings-
arbete

Summa

Verksamhetens intäkter

Intäkter 
av anslag

148 292 8 294 156 586 142 967 7 647 150 164 143 415 7 604 151 019

Intäkter av 
avgifter och
 andra 
ersättningar

2 555 186 2 741 2 486 124 2 610 5 019 164 5 183

Intäkter 
av bidrag

1 193 1 267 2 460 1 112 310 1 422 3 662 243 3 905

Finansiella
intäkter

179 10 189 306 16 322 453 22 475

Summa 152 219 9 757 161 976 146 871 8 097 154 968 152 549 8 033 160 582

Verksamhetens kostnader

Kostnader 
för personal

-99 167 -6 600 -105 767 -97 618 -5 008 -102 626 -105 204 -5 034 -110 238

Kostnader för 
lokaler

-21 697 -996 -22 693 -21 459 -985 -22 444 -23 599 -1 156 -24 755

Övriga drifts-
kostnader

-16 781 -765 -17 546 -18 918 -953 -19 871 -20 787 -857 -21 644

Finansiella 
kostnader

-145 -7 -152 -245 -13 -258 -377 -18 -395

Avskrivningar -4 350 -224 -4 574 -7 274 -379 -7 653 -7 067 -344 -7 411

Summa 
kostnader

-142 140 -8 592 -150 732 -145 514 -7 338 -152 852 -157 034 -7 409 -164 443

Transfereringar

Erhållna bidrag 
från myn-
digheter

255 0 255 0 0 0 382 0 382

Erhållna bidrag 
från övriga

0 0 0 19 0 19 42 0 42

Lämnade bidrag -255 0 -255 -19 0 -19 -424 0 -424

Summa 
transfereringar

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets kapital-
förändring

10 079 1164 11 243 1 357 759 2 116 -4 485 624 -3 861
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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 specifika 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 av en allmän återhåll-
samhet vad gäller driftskostnader samt minskade 
lokalkostnader.

6.1.1.1 Årets resultat

Det ekonomiska utfallet för KMH år 2014 visar 
ett överskott om 11 243 tkr. Detta är en förbätt-
ring med 9 127 tkr jämfört med 2013 års resultat. 
Under den senaste femårsperioden, är det den, i 
kronor räknat, enskilt största förbättringen. Mel-
lan 2012 och 2013 ökade resultatet med 5 977 tkr. 
Överskottet motsvarar nu 7 % av omsättningen. 

I och med 2012 års resultat har KMH:s utfall år-
ligen förbättrats, vilket visas i diagrammet nedan. 
Det är dock bara de två senaste åren som förbätt-
ringen har lett till en ökning av myndighetskapi-
talet. Spännvidden från det lägsta till det högsta 
resultatet uppgår till 22 101 tkr. 

6.1.1.2 Intäkter

De totala intäkterna har ökat med 7 008 tkr, eller 
4 %, mellan 2013 och 2014. Ökningen återfinns 
inom alla poster utom finansiella intäkter, vilka 
snarast påverkas av det allmänna ränteläget. De 
externa intäkterna har sammanlagt ökat med 1 
036 tkr, till största del härrörande från bidrags-
intäkter för några forskningsprojekt. Ytterligare 
rörande intäkter, se vidare nedan. 

6.1.1.3 Kostnader

De totala kostnaderna har minskat med 2 119 tkr 
eller 1,4 % mellan 2013 och 2014. Motsvarande 
procentsats för 2012/2013 var 7 % och berörde då 
de flesta kostnadsposterna. Till 2014 har enbart 
skett en minskning rörande övriga driftskostna-
der och avskrivningar. I tabell 18 visas föränd-
ringen under den senaste treårsperioden, fördelat 
per kostnadspost.

Det framgår av tabell 18 att KMH bedriver en 
personalintensiv verksamhet, där kostnader för 
personal utgör den absolut största kostnadspos-
ten. År 2014 bestod de totala kostnaderna till  
70 % av personalkostnader, vilket är något högre 
andel än 2013 och 2012. Personalkostnaderna har 
ökat med 3 %, delvis beroende på lönerevisionen. 
Se vidare nedan rörande personalkostnader inom 
respektive område, 6.1.2 och 6.1.3.

Årets resultat i tkr, för den senaste femårsperioden.

Tabell 17. Årets resultat.
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Lokalkostnaderna har ökat med 1 %, dvs. ungefär 
motsvarande hyreshöjningen. Under 2014 har 
KMH:s lokalbestånd varit oförändrat, vilket dock 
inte har varit fallet tidigare år då KMH förtätat 
verksamheten, mestadels för administrativ per-
sonal, i syfte att sänka myndighetens kostnader. 
Denna tidigare minskning, som visas i diagram-
met, härrör även från omflyttningar vid rivning av 
lokaler i samband med byggnationen av KMH:s 
nya campus. Lokalkostnadernas andel av den 
totala kostnadsmassan är oförändrad mellan åren 
och uppgår till ca 15 %. 

De övriga driftskostnaderna har minskat med 
cirka 2 mkr per år de senaste tre åren, vilket mel-
lan 2014 och 2013 är 12 %. Det visar på en gene-
rell återhållsamhet i syfte att komma i ekonomisk 
balans. Se vidare rörande driftskostnader, nedan. 
I och med den fortsatta minskningen av drifts-
kostnaderna har även deras andel av de totala 
kostnaderna sjunkit, och uppgår nu till 12 %. 

Avskrivningskostnaderna rör till hälften kostna-
der kopplade till ombyggnationen och till hälften 
mer verksamhetsnära tillgångar som musikin-
strument eller datorutrustning. Den senare inte 
enbart använd administrativt utan även i under-
visningen vid exempelvis kurser i medieproduk-
tion och elektroakustisk komposition. I jämfö-
relse med 2013 har avskrivningskostnaderna 
minskat stort, med 3 079 tkr. Detta beror till allra 
största del på nu avslutade förbättringsutgifter 
på annans fastighet, ombyggnationer hänförliga 
till omflyttningar inför nybyggnationen. Avskriv-
ningskostnaderna uppgår nu enbart till 3 % av de 
totala kostnaderna.

Tabell 18. Kostnader

Kostnader i tkr fördelade per område, visas som en jämförelse för den senaste treårsperioden.

6.1.1.4 Myndighetskapital samt oförbrukade 
bidrag

KMH:s myndighetskapital ökar, för andra året i 
rad, i och med 2014 års resultat. Ingående balans 
uppgick till 26 402 tkr, vilket inräknat årets resul-
tat ger en utgående balans om 37 645 tkr. 

År 2010-2012 innebar en reducering av myn-
dighetskapitalet om 21 934 tkr. 2013–2014 ger 
inte en total återhämtning, men dock en sådan 
motsvarande knappa två tredjedelar eller 13 359 
tkr. Ökningen i myndighetskapital är följden av 
återhållsamheten nämnd ovan, och viktig inför 
nybyggnationen. 

Oförbrukade bidragsmedel uppgår vid utgången 
av 2014 till 8 928 tkr varav 6 993 tkr rör donatio-
ner till nybyggnationen och 1 935 tkr motsvarar 
tidigare års verksamhet. Den sistnämnda har där-
med enbart ökat med 414 tkr jämfört med 2013 
års värde. Till stor del består beloppet av medel 
kopplade till olika mobilitetsprojekt, vilka följer 
en viss cykel läsårsvis med utbetalade medel i 
början av läsåret. Därutöver finns medel för de 
stipendier KMH erhåller för transferering till 
avgiftsstudenterna, där det erhållna beloppet inte 
exakt matchar KMH:s prissättning. Ett forsk-
ningsprojekt och den konstnärliga forskarskolan 
står för en ökning. Sett i relation till KMH:s om-
sättning utgör de oförbrukade bidragen om  
1 935 tkr en mycket liten andel om 2 %. Rörande 
redovisning av planerad förbrukning se not 15. 
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6.1.1.5 Samfinansiering

Samfinansieringen uppgår 2014 till 498 tkr vilket 
är en minskning om 1 654 tkr jämfört med 2013. 
Minskningen beror främst på tre stycken avsluta-
de projekt med relativt sett hög samfinansiering. 
Samfinansieringen rör till knappt hälften grund-
utbildningsprojekt. Andelen samfinansiering av 
den totala finansieringen har totalt varit 50 %. 

6.1.2 Utbildning på grundnivå och  
avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
uppvisar för 2014, i tabellen under kapitel 6.1, ett 
överskott om 10 079 tkr. Resultatet har förbättrats 
främst pga. överskott rörande övriga driftskost-
nader samt de minskade avskrivningskostna-
derna. Därutöver bör nämnas återföringen av det 
tidigare anslagssparandet, se kapitel 6.9, som 2014 
ger ett ökat resultat.

Överskottet inom grundutbildningen motsva-
rar en klar förbättring jämfört med tidigare år. 
Rörande personalkostnaderna visas dock en 
kostnadsökning om 1 549 tkr. Denna beror delvis 
på lönerevisionen, samtidigt som ett arbete med 
personalkostnader har pågått i syfte att se över 
och effektivisera verksamheten. Arbetet har i fle-
ra fall lett till minskade personalkostnader samt 
i tillfälligt ökade omställningskostnader. Detta 
stämmer överens med tabellen under kapitel 
5.2.2. Där redovisas en minskning av antalet hel-
årsarbetskrafter med 6,5; varav hälften återfinns 
inom kärnverksamheten och till största del inom 
grundutbildningen. 

Övriga driftskostnader står för en minskning 
motsvarande 2 137 tkr. Minskningen härrör från 
en generell återhållsamhet och finns fördelad 
över flertalet poster exempelvis minskat resande 
och minskad annonsering. Den största minsk-
ningen finns bland konsultkostnader som beror 
av flera avslutade förändringsprojekt. Det kan 
dock konstateras att undervisningskonsulttjäns-
ter kvarstår på ungefär samma, dock relativt låga, 
belopp mellan åren. Inköp av musikinstrument 
följer visst intervall och står under året för en 
ökning. 

Utfallet av produktionen, se vidare under kapitel 
6.9, har ökat 2014 jämfört med 2013. Sett i relation 
till kostnaderna har KMH således minskat kost-
naderna och samtidigt ökat produktionen, vilket 
sett till tidigare års resultat är positivt. Det bör 
dock poängteras att de stora kostnadsminskning-
arna inte är direkt hänförliga till undervisningen. 
År 2013 skedde en minskning av både produk-

tion och kostnad, medan år 2012 visade samma 
mönster som 2014. Ett direkt samband mellan 
kostnadsminskningarna på KMH och produktio-
nen går därmed vid jämförelse av dessa år, inte 
att se. Relationen mellan kostnad och prestation 
behandlas ytterligare under kapitel 2.13. 

Bland de externfinansierade grundutbildnings-
projekten har under 2014 inga nya projekt 
tillkommit, dock har några avslutats. Projekten 
omsätter samlat 411 tkr, jämfört med 606 tkr år 
2013. Verksamheten består bland annat av EU-
projekt i form av Tempus, Access och CoPeCo. 
Mobilitetsprojekten utgör därutöver en betydan-
de del, men finns inte inräknade i beloppet ovan. 
Projekten beskrivs utförligare under kapitlen 4.4 
och 2.6.3. KMH arbetar aktivt för att ytterligare 
öka projektverksamheten. 

Avgiftsintäkterna inom grundutbildningen 
uppgår till 2 554 tkr och har ökat med 68 tkr 
jämfört med 2013. De rör bl.a. studieavgifter 
för tredjelandsstudenter, uthyrning av lokaler, 
vidareuthyrning av studentbostäder, anordnande 
av konferens inom musikpedagogik, försäljning 
av instrument samt samarbete med en kommun 
i projektet Musik i vården. Ökningen härrör sig 
bl.a. till en ökning av intäkter från studieavgifter, 
vilket även visas i ökningen av HST och HPR, se 
kapitel 2.12. I övrigt har det inte skett några större 
förändringar i verksamheten mellan åren. 

Uppdragsutbildning bedrivs i liten omfattning, 
om 56 tkr, vilket i princip motsvarar 2013 års nivå. 
Utbildningen skedde inom jazzområdet. 

6.1.3 Konstnärlig forskning och forskar-
utbildning

Den anslagsfinansierade forskningen och forskar-
utbildningen visar i tabell 16 ett överskott mot-
svarande 1 164 tkr. Överskottet är dock till största 
del hänförbart till de minskade avskrivningskost-
naderna. Ett mindre överskott finns även inom 
den rena forskningen. Detta i sin tur beroende på 
tillfälliga ledigheter bland anställda inom fors-
karutbildningen. 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. 

Till 2014 erhöll KMH en anslagsökning om 500 
tkr för konstnärlig forskning. Anslaget fördelades 
2014 för att i princip täcka redan pågående verk-
samhet och har till 2015 omfördelats i en satsning 
på disputerade lektorer. Den externfinansierade 



37

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Årsredovisning 2014

forskningen och forskarutbildningen omsätter 1 
259 tkr år 2014, borträknat de andelar som förde-
lats via högskoleförvaltningen. Verksamheten rör 
främst det VR-finansierade forskningsprojektet 
som beskrivs närmare under kapitel 4.4. samt 
deltagande i den nationella konstnärliga forskar-
skolan med bas i Lunds universitet. Rörande fors-
karskolan, se kapitel 3.3. Bidragsintäkterna inom 
forskningen har ökat jämfört med tidigare år, till 
största del enbart hänförligt till VR-projektet.

6.1.4 Avgiftsfinansierad verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten finns 
beskriven ovan. 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 caféverk-
samhet, som 2013 fanns angivet i KMH:s regle-
ringsbrev 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 2014 har 25 bostäder 
funnits tillgängliga och förmedlats med god be-
läggning. Underskottet för verksamheten uppgick 
2014 till 31 tkr, vilket är minskning jämfört med 
tidigare år. De allra flesta inresande utbytes-
studenter som anmälde intresse för att hyra en 
studentbostad kunde erbjudas hyreskontrakt. 

Tabell 19. 
Avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet Över-/
underskott 
t.o.m. 2012

Över-/
underskott 
2013

Intäkter 
2014

Kostnader 
2014

Över-/
under-
skott 
2014

Ackumulerat 
över-/
underskott 
utgående 
2014

Utbildning på grundnivå eller 
avancerad nivå

Beställd utbildning 856 0 104 -104 0 856

Uppdragsutbildning 20 0 56 -56 0 20

Utbildning av studieavgifts-
skyldiga studenter

0 0 765 -765 0 0

Caféverksamhet -877 0 0 0 0 -877

Biljettintäkter - SMASK -166 0 0 0 0 -166

Summa -167 0 821 -821 0 -167

Verksamhet där krav på full
 kostnadstäckning inte gäller

Upplåtande av bostadslägenhet
-utbytesprogram och gästforskare

-301 -52 804 -835 -31 -384

Summa -301 -52 804 -835 -31 -384
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6.2 Resultaträkning

RESULTATRÄKNING (TKR) Not 2014 2013

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 156 586 150 614

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 2 741 2 610

Intäkter av bidrag 2 2 460 1 422

Finansiella intäkter 3 189 322

Summa 161 976 154 968

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -105 767 -102 626

Kostnader för lokaler 5 -22 693 -22 444

Övriga driftskostnader -17 546 -19 871

Finansiella kostnader 3 -152 -258

Avskrivningar och nedskrivningar -4 574 -7 653

Summa -150 732 -152 852

Verksamhetsutfall 11 243 2 116

Transfereringar

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag 0 0

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 255 19

Lämnade bidrag -255 -19

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 6 11 243 2 116
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6.3 Balansräkning

BALANSRÄKNING 
(TKR)

TILLGÅNGAR Not 12/31/2014 12/31/2013

Materiella anläggningstillgångar 7

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20 690 14 105

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 124 11 203

Pågående nyanläggningar -802 28

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 475 294

Summa 32 487 25 630

Fordringar  

Kundfordringar 84 287

Fordringar hos andra myndigheter 2 708 2 267

Övriga fordringar 8 43 80

Summa 2 835 2 634

Periodavgränsningsposter 9

Förutbetalda kostnader 5 664 5 645

Upplupna bidragsintäkter 10 177

Övriga upplupna intäkter 0 128

Summa 5 674 5 950

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 10 -1 274

Summa 0 -1 274

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 11 51 364 34 579

Summa 51 364 34 579

Summa tillgångar 92 360 67 519
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BALANSRÄKNING 
(TKR)

KAPITAL OCH 
SKULDER

Not 12/31/2014 12/31/2013

Myndighetskapital 12

Balanserad kapitalförändring 26 402 24 286

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 6 11 243 2 116

Summa 37 645 26 402

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande 
förpliktelser

13 1 463 1 409

Summa 1 463 1 409

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 14 30 181 24 147

Skulder till andra myndigheter 3 557 2 893

Leverantörsskulder 4 375 4 038

Övriga skulder 15 2 299 2 491

Depositioner 120 114

Summa 40 532 33 683

Periodavgränsningsposter 16

Upplupna kostnader 3 698 4 469

Oförbrukade bidrag 8 928 1 521

Övriga förutbetalda intäkter 94 35

Summa 12 720 6 025

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 92 360 67 519

ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga
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6.4 Anslagsredovisning

ANSLAGSRE-
DOVISNING 
(TKR)

Redovisning 
mot anslag, ut-
giftsområde 16

Anslag Benämning Ingående 
över-
förings-
belopp

Årets 
tilldelning 
enligt 
regleringsbrev

Totalt 
disponibelt 
belopp

Utgifter Utgående 
öveförings-
belopp

Utbildning på 
grundnivå och 
avancerad nivå

2:57 ap. 1 Takbelopp
(ramanslag)

1 274 121 537 122 811 -122 811 0

Konstnärlig 
forskning och 
forskar-
utbildning vid 
vissa högskolor

2:58 ap. 1 Konstnärlig 
forskning och 
forskarutbildning
(ramanslag)  

0 8 294 8 294 -8 294 0

Särskilda medel 
till universitet 
och högskolor 
(ramanslag) 

2:65 ap. 34 Dirigentutbildning 
och utbildning i 

 

elektroakustisk 
komposition (ram)

0 3 844 3 844 -3 844 0

2:65 ap. 35 Utvecklingsmedel 
(ram)

0 18 636 18 636 -18 636 0

2:65 ap. 36 Lokalkostnader 
(ram)

0 3 001 3 001 -3 001 0

Totalt Summa 1 274 155 312 156 586 -156 586 0
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6.5 Redovisnings- och   
värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
förordningen (2000:605) om årsredovisning och 
budgetunderlag samt förordningen (1993:1153) 
om redovisning av studier m.m. vid universitet 
och högskolor. Redovisningen följer god redovis-
ningssed i enlighet med förordningen (2000:606) 
om myndigheters bokföring.

Upplysning om avvikelser från generella eko-
nomiadministrativa 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 om 
väsentliga uppgifter.

Intäkter av avgifter

KMH har enligt sitt regleringsbrev rätt att ta ut 
avgifter för ett studentorganiserat evenemang, 
SMASK, utan krav på full kostnadstäckning. 

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 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.

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 - 20 år

Musikinstrument  7 - 25 år

Datorer och kringutrustning 3 år

Övrig utrustning   3 - 10 år
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6.6 Noter

NOTER 
(tkr)

2014 2013

Not 1 Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen och 6 kap 1§ 
kapitalförsörjningsförordningen

Intäkter enl 4 § avgiftsförordningen

Avgiftsintäkter 945 1 014

945 1 014

Avgifter enligt tillstånd i Regleringsbrev

Uppdragsutbildning 56 40

Beställd utbildning 104 0

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 765 514

Studenthyror 804 758

1 729 1 312

Övriga avgiftsintäkter

Övriga avgiftsintäkter 67 284

67 284

Summa 2 741 2 610

Varav tjänsteexport 

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 765 514

Not 2 Intäkter av bidrag

Statliga myndigheter 1 941 759

Övriga bidragsgivare 519 663

Summa 2 460 1 422

Not 3 Finansiella poster

Ränteintäkter

Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 184 310

Övriga finansiella intäkter 5 12

Summa 189 322

Räntekostnader

Räntekostnad lån Riksgäldskontoret 119 239

Övriga finansiella kostnader 33 19

Summa 152 258
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Not 4 Kostnader för personal 105 767 102 626

-varav lönekostnader exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier

och andra avgifter enligt lag och avtal 70 610 69 962

Not 5 Kostnader för lokaler 22 693 22 444

Not 6 Årets kapitalförändring  

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

-anslagsfinansierad verksamhet 10 079 1 357

-avgiftsfinansierad verksamhet 0 0

Konstnärlig forskning och forskarutbildning 1 164 759

Summa 11 243 2 116

Not 7 Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 28 361 20 665

Årets anskaffningar 0 280

Årets pågående förbättringsutgifter 8 826 7 416

Korrigering föregående års periodiserade anskaffning 0 0

Årets försäljning/utrangering -231 0

Utgående anskaffningsvärde 36 957 28 361

Ingående avskrivningar -14 256 -9 798

Årets avskrivningar -2 241 -4 458

Årets försäljning/utrangering 231 0

Ackumulerat avskrivningsvärde -16 266 -14 256

Bokfört värde förbättringsutgifter på annans fastighet 20 690 14 105

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 44 184 43 863

Årets anskaffningar 2 425 1 454

Korrigering föregående års periodiserade anskaffning 830 -

Årets försäljning/utrangering -917 -839

Utgående anskaffningsvärde 46 521 44 478

Ingående ackumulerade avskrivningar -32 982 -30 604

Årets avskrivningar -2 333 -3 195

Årets försäljning/utrangering 917 818

Utgående ackumulerade avskrivningar -34 398 -32 981

Bokfört värde maskiner, inventarier, installationer m.m. 12 124 11 203
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Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärde 28 538

Årets anskaffning 0 0

Färdigställda anläggningar -830 -510

Utgående pågående nyanläggningar -802 28

Bokfört värde pågående nyanläggningar -802 28

Förskott maskiner och inventarier 475 0

Summa  32 487 25 630

Not 8 Övriga fordringar

Fordringar på personal 43 80

Summa 43 80

Not 9 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda hyreskostnader 5 172 5 182

Övriga förutbetalda kostnader 492 463

Upplupna bidragsintäkter 10 177

Övriga upplupna intäkter 0 128

Summa 5 674 5 950

Not 10 Avräkning med statsverket

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans -1 274 0

Redovisat mot anslag 156 586 150 614

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -155 312 -151 888

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

Summa  0 0

Not 11 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 51 364 34 579

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

-beviljad 14 000 14 000

-under året maximalt utnyttjad - -
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Not 12 Myndighetskapital

Kapitalförändring per område

Verksamhet Balanserad 
kapital-
förändring (A)

Årets kapital-
förändring (B)

Summa        
(A + B)

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev 19 036 10 079 29 115

Uppdragsverksamhet 38 0 38

Summa 19 074 10 079 29 153

Konstnärlig forskning och forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå och forskning 7 328 1 164 8 492

Uppdragsforskning -

Summa 7 328 1 164 8 492

Totalt 26 402 11 243 37 645

Not 13 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser

Avsättningar för deltidspensioner

Ingående avsättning 288 468

Årets pensionskostnad 0 -7

Årets pensionsutbetalningar -145 -173

Utgående avsättning 143 288

 

Särskild pensionsersättning

Ingående avsättning 753 576

Årets pensionskostnad 794 531

Årets pensionsutbetalningar -805 -354

Utgående avsättning 742 753

Övriga avsättningar   

Medel för kompetensväxling

Ingående avsättning medel för kompetensväxling 368 161

Årets avsättning 211 207

Årets förbrukning 0 0

Utgående avsättning 579 368

Summa 1 463 1 409



47

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Årsredovisning 2014

Not 14 Lån i Riksgäldskontoret

Ingående låneskuld 24 147 23 897

Under året nyupptagna lån 11 304 8 030

Årets amorteringar -5 270 -7 779

Summa 30 181 24 148

Låneram i Riksgäldskontoret

-beviljad 32 000 32 000

-utnyttjad vid årets slut 30 181 24 148

Not 15 Övriga skulder

Personalens källskatt 1 875 1 793

Utmätning lön 2 0

Stipendiefonder 425 693

Övrigt -3 5

Summa 2 299 2 491

Not 16 Periodavgränsningsposter

Upplupen lön inklusive sociala avgifter 277 830

Upplupen semesterlön inklusive sociala avgifter 3 103 3 136

Övriga upplupna kostnader 318 503

Oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet 1 935 1 116

Oförbrukade bidrag från utomstatliga 6 993 405

Övriga förutbetalda intäkter  94 35

Summa 12 720 6 025

Förbrukningstakt inomstatliga bidragsmedel 

Universitets- och högskolerådet

Projekt Erasmus I inom 3-12 
månader

94  

Erasmus+ inom 3-12 
månader

409

Projekt L-P I inom 3-12 
månader

2

Stipendier tredjeland inom 13-36 
månader

736

Vetenskapsrådet

Projekt Konstnärlig forskarskola inom 13-36 
månader

694

 

Summa 1 935
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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   905  Rydinger Alin Musik AB

Utsedda av Regeringen  

Sture Carlsson    33  Oslos Filharmoniska Orkester

       Statens Musikverk

       Vara Konserthus

Curt Källströmer   17  Mässfastigheter AB

       Stockholmsmässan AB

       Wåhlin Fastigheter AB

Ingela Lindh    17  Akademiska Hus AB

       Sustainable Innovation 

       Sweden Green Building Council

Lena Nordholm    17  -

Eric Sjöström    17  Folkspel

       Stiftelsen för bevarandet av Astrid             
       Lindgrens gärning 

       Sveriges körförbund (ordf )

Fredrik Ullén    10  -

Helena Wessman   17  Bergens Filharmoniska orkester 

       Stiftelsen El Sistema 

       Svensk Scenkonst

Lena Willemark    17  Lena Willemark AB

Utsedda av lärarkåren  

Ambjörn Hugardt   529  -

Mattias Sköld    256  -

Katarina Ström Harg   462  -



50

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Årsredovisning 2014

Utsedda av studentkåren  

Cecilia Eriksson    34  -

Anna Johansson t.o.m. augusti 2014 59  -

Johan Mörk fr.o.m. september 2014 11  -

Johan Söllscher    17  -

Tabell 20. Väsentliga uppgifter 2014 2013 2012 2011 2010

Utbildning och forskning 

Totalt antal helårsstudenter1 660,4 634,6 638,2 603,8 667,7

Kostnad per helårsstudent (tkr) 209 224 245 251 218

Totalt antal helårsprestationer1 602,5 608,6 603,4 466,7 585

Kostnad per helårsprestation (tkr) 229 233 260 324 249

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

Totalt antal nyantagna doktorander - - - - -

Totalt antal doktorander med någon aktivitet2 - - - - -

Totalt antal doktorander med doktorand- 
anställning (årsarb.)

- - - - -

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag 
(årsarb.)

- - - - -

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen - - - - -

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen - - - - -

Totalt antal doktorsexamina - - - - -

Totalt antal licentiatexamina - - - - -

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga 
publikationer

10 13 11 11 14

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig  
publikation

859 565 674 975 376

Personal

Totalt antal årsarbetskrafter 159,7 166,1 179,7 185,7 186,7

Medelantal anställda 360 402 373 412 457

Totalt antal lärare (årsarb.)3 87,5 90,5 97,2 103,3 107,2

– andel kvinnor 27,7 29,1 29,4 31,8 31,9

– andel män 72,3 70,9 70,6 68,2 68,1

Antal disputerade lärare (årsarb.) 14 9,5 7,4 8,2 8,9

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

– andel män 57,1 57,1 66,2 58,3 58,4

Antal professorer (årsarb.) 24,3 24,5 25,6 27 28,1

– andel kvinnor 12,8 12,2 12,9 15,9 16,4

– andel män 87,2 87,8 87,1 84,1 83,6

 

6.8 Väsentliga uppgifter
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1 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. Inkl. decemberprestationer.
2KMH bedriver utbildning på forskarnivå men doktoranderna är antagna av och examineras vid Lunds universitet.
3 Enligt resultaträkningen.

Tabell 21. Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR)

Utbildningsområde
Utfall
HST

Utfall
HPR

HST
Ersättn. 
(tkr)

HPR
Ersättn.
(tkr)

Utfall
total
ersättning

Samhällsvetenskapligt 0,8 0,5 22 10 31

Undervisning 44,4 34,3 1 446 1 316 2 762

Verksamhetsförlagd utbildning 12,3 9,1 527 460 987

Musik 602,9 558,6 75 680 44 335 120 015

Summa 660,4 602,5 77 675 46 121 123 797

Takbelopp (tkr) 121 537

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med (tkr) 2 260

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 161,8 156,2 160,6 162,1 160,8

utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 152,2 148,1 152,5 149,1 153,3

– andel anslag (%) 97,4 97,4 94 91,5 88,9

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

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 9,8 8,1 8 13,1 7,5

–andel anslag (%) 84,7 94,4 94,7 57,6 100

–andel externa intäkter (%) 15,3 5,4 5,3 42,4 0

Kostnader totalt (mnkr) 150,7 152,9 164,4 173 168

–andel personal 70,2 67,1 67 64,9 64,9

–andel lokaler 15,1 14,7 15,1 17,1 15,4

Lokalkostnader3 per kvm (kr) 1 463 1 450 1 473 1 435 1 341

Balansomslutning (mnkr) 92,4 68,8 64,7 71,2 91,1

– varav oförbrukade bidrag 8,9 1,5 0,8 0,8 12,5

– varav årets kapitalförändring 11,2 3,4 -3,9 -10,9 -7,2

– varav myndighetskapital (inkl. årets kapital-
förändring)

37,6 27,7 24,3 28,1 39

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 helårsstuden-
ter (HST) och helårsprestationer (HPR) 
avseende perioden 2014-01-01 -   
2014-12-31

KMH avräknar helårsstudenter och helårspresta-
tioner inom utbildningsområdena Undervisning, 
Verksamhetsförlagd utbildning, Samhällsveten-
skap, samt till största del, Musik. Tabell 21 visar 
en produktion motsvarande 123 797 tkr, vilket är 
en klar ökning jämfört med 2013, och en produk-
tion över takbeloppet, se vidare under 6.9.2 och 
6.9.3. 
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Tabell 22. Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp
 + Ev. ingående anslagssparande
Summa (A)

121 537
1 274
122 811

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december 
föregående budgetår
Utfall total ersättning enligt tabell 21
 + Ev. ingående överproduktion
Summa (B)

122
123 797
0
123 919

Summa (A-B) 1 -1 108    

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande 
(A-B)

0

 - Ev. anslagssparande över 10 % av 
takbeloppet 2

0

Utgående anslagssparande 0

Tabell. Överproduktion

Total utgående överproduktion -1 108    

 - Ev. överproduktion över 10 % av 
takbeloppet 2

0

Utgående överproduktion -1 108    

1 Positiv summa förs till tabell över anslagssparandet nedan. Negativ summa förs till tabell över överpro-
duktion nedan.

2 Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan regeringens 
godkännande.
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Tabell 23. 
Utnyttjande av takbelopp som 
jämförelse över tiden 

2014 2013 2012 2011 2010

Takbelopp (tkr) 121 537 119 275 118 592 111 839 111 685

Helårsstudenter (HST) 660,4 634,5 638,2 603,8 667,7

Helårsprestationer (HPR) 602,5 602,7 603,4 466,7 585,4

Decemberprestationer (HPR) 1,6 5,9 19,3 - -

Berättigad ersättning om tak ej fanns (tkr) 123 919 116 201 118 159  102 904 120 740

”Överproduktion” (tkr) 2 382 - - - 9 055

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

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

Utgående värde av sparade prestationer 2 (tkr) 1 108 - 1 800 2 233 11 168

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. 

6.9.2 Beräkning av anslagssparande och 
överproduktion

År 2013 gav upphov till ett anslagssparande om 1 
274 tkr, vilket dock överskrids av 2014 års över-
produktion om 2 260 tkr. Anslagssparandet elimi-
neras därmed och KMH visar istället en utgående 
överproduktion som samman med december-
prestationerna uppgår till 1 108 tkr. Se tabell 22.

6.9.3 Utnyttjande av takbelopp som jäm-
förelse över tiden

Tabell 23 visar en överproduktion för 2010, vilken 
medförde att de sparade prestationerna översteg 
det maximala värdet som får sparas. 2011-2013 
har KMH presterat under takbeloppet och ut-
nyttjat dessa tidigare års överproduktion. 

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 
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. 

Resultatet för 2013 överskred 2011 års nivå, men 
placerade produktionen 1 958 tkr under 2012 års 
nivå, samt 3 074 tkr under takbeloppet. Till 2014 
skedde viss omfördelning av interna uppdrag i 
syfte att motverka fortsatt underproduktion. 

År 2014 har medfört en ökning av produktionen 
om 26 HST, i kr räknat 7 710 tkr. Se ovan rörande 
detta. Det kan därutöver konstateras att KMH 
återigen har en viss buffert av sparade prestatio-
ner, om än något lägre än 2010-2012.
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7 Styrelsens intygande

Vi intygar att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2014 (dnr. 15/17) ger en  
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning.

Stockholm 2015-02-13

Styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm:

Sture Carlsson    Cecilia Rydinger Alin  Cecilia Eriksson

Styrelseordförande  Rektor

Ambjörn Hugardt  Curt Källströmer  Ingela Lindh

Johan Mörk   Lena Nordholm   Eric Sjöström

Mattias Sköld   Katarina Ström-Harg  Johan Söllscher

Fredrik Ullén   Helena Wessman  Lena Willemark
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