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Rektor har ordet

Rektor har ordet

I musikens ekosystem hänger allt samman. 
Elevernas framträdande på skolavslutningen och 
de stora arenakonserterna; spelmansstämmans 
buskspel och den lukrativa musikexporten; 
källarbandets spelning på den lokala puben och de  
professionella musikinstitutionernas rika utbud. 
Varhelst man vattnar och göder, gynnas hela växten. 
Rötterna är djupt förankrade i en utbildnings
tradition som utvecklats under tusen år. Ett 
omfattande reformarbete decennierna efter 
andra världskriget lade grunden för dagens 
organisering med musikundervisning i skolan 
och på gymnasiet, musik och kulturskolor, 
spetsgymnasier med musikinriktning, 
folkhögskolor och högre musikutbildning. 

KMH är landets enda fristående musikhögskola 
och utbildar för musikens hela ekosystem. Hos 
oss finns blivande musiklärare, musikterapeuter, 
musiker, musikskapare, pianostämmare och 
musikforskare. Vi erbjuder en utbildnings 
och forskningsmiljö präglad av pedagogisk, 
konstnärlig och vetenskaplig excellens och våra 
studenter och medarbetare bidrar till att stärka 
musikens position i samhället. 

Huvuddelen av KMH:s lärare har en aktiv 
musikkarriär vid sidan av läraranställningen, 
vilket är en förutsättning för att hålla 
utbildningarna ajour med en föränderlig 
arbetsmarknad och för att studenterna ska få de 
rätta verktygen för sitt framtida yrkesliv. Lärarnas 
parallella yrkesverksamheter innebär också att 
kunskap och metoder som utvecklats inom KMH 
kommer omgivande samhälle till del. 

Den arbetsmarknad KMH riktar sig till, och är 
en del av, är vittförgrenad med offentlig och 
privatfinansierade musikinstitutioner, ideella 
arrangörsnätverk, kyrkliga samfund, det fria 
musiklivet, den kommersiella musikindustrin 
samt utbildning inom förskola, skola, gymnasium, 
universitet och högskola och inom kulturskola, 
folkhögskola och studieförbund. 

Musiklivet sysselsätter ett stort antal individer 
vilka ofta verkar brett inom fältet både som 

kulturskapare, pedagoger och möjliggörare i  
ständig samverkan mellan professionella, semiproffs 
och amatörer. Egenföretagandet är utbrett och 
omsätter mångmiljardbelopp samt generar 
många arbetstillfällen. Det internationella 
utbytet är betydande, med en omfattande svensk 
musikexport inom alla genrer och ett stort inflöde 
av musiker och musikskapare. 

I musikens ekosystem hänger allt samman. Det 
professionella musiklivet, fritidsmusicerandet och 
musikutbildning på olika nivåer. De personer som  
söker sig till högre musikutbildning är rörliga och  
väljer fritt bland musikhögskolor inom och utom  
Europa. KMH verkar i en internationell kontext  
där enskilda lärares renommé, undervisningsmängd,  
utbildningarnas koppling till det professionella 
musiklivet, lokaler och lokalisering är 
konkurrensmedel. KMH är ett internationellt 
välrenommerat lärosäte och har en särställning 
inom svenskt musikliv. Vi verkar för en 
sammanhållen och högkvalitativ utbildningskedja 
på musikområdet och för att musiklivets alla 
delar ska ha goda förutsättningar att utvecklas. 

I musikens ekosystem hänger allt samman. Barns 
möjlighet att uttrycka sig genom musik och 
resultaten i skolan; ett rikt musikutbud och hög 
livskvalitet; ett fritt och brokigt musikliv och ett 
demokratiskt samhälle. Varhelst man underlåter 
att vattna och göda, påverkas hela växten. Omsorg 
om rötter och plantor ger Sverige ett blomstrande 
musikliv.  

Mångårig urholkning av takbeloppet och brister 
i utbildningskedjans alla led, i kombination 
med ett förändrat beteende hos studenterna, 
har försatt KMH i en prekär situation med en 
betydande underproduktion år 2022. Detta hotar  
verksam hetens kvalitet. KMH måste ges 
ekonomiska förutsättningar att möta den 
internationella konkurrensen inom utbildning och 
forskning. Det gynnar musikens hela ekosystem.

Helena Wessman, Rektor
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Det har varit ett minst sagt omtumlande år. 
Enligt Wikipedias definition av året 2022 var 
det ”ett normalår som började på en lördag”. Jag 
skulle vilja påstå att 2022 snarare var ett ganska 
onormalt år med tanke på alla de stora händelser 
som har inträffat. Nedan följer ett kort utdrag av 
de ”normala” händelser som skett under året:

• året inleds med hårda pandemirestriktioner
• OS i Peking 
• Drottning Elizabeth II firar 70 år på tronen
• Rysslands invasion av Ukraina
• SAS strejkar
• Almedalsdådet
• Storbritanniens premiärminister avgår
• apkoppsviruset sprids
• Drottning Elizabeth II avlider
• riksdagsval
• inflation.

Utöver denna korta resumé har dessutom  
61 personer dött i samband med skjutningar 
i Sverige, inflationstakten rusat i höjden och 
elpriset slagit rekord. 

Som ordförande i kåren under hösten 2022 har 
jag sett hur mycket dessa händelser har påverkat 
oss studenter. Det har förts oändliga diskussioner 
om arbetsmarknad för musiker, partipolitik och 
framtiden. Ett genomgående tema har varit den 
otroligt ansträngda ekonomi som vi studenter har.

I en rapport som SSCO – Stockholms studentkårers 
centralorganisation – genomförde 2022 visade  
det sig att en student i Stockholm generellt 
går 2673 kr back varje månad. Det innebär i 
realiteten att studenter inte kan vara studenter. 
Vi kan inte studera på heltid och klara oss. Vi 
måste jobba extra, giga, undervisa, vrida och 
vända på vartenda öre för att gå runt ekonomiskt. 
Utöver de 40 timmar i veckan som vi förväntas 
studera, behöver vi jobba extra minst 25 timmar i 
månaden för att gå plus minus noll. 

Dessutom presenterade regeringen en 
budgetproposition som direkt påverkar 
oss studenter negativt. Bl.a. ska räntan på 
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Kårordförande Kajsa Nilsson. Foto: William Sundman Sääf

studiemedel höjas med motiveringen att det 
ska bli mer likt ett vanligt lån. Utöver detta 
föreslås att investeringsstödet för nybyggnation 
av hyresbostäder och bostäder för studerande 
ska avvecklas. Och inga av de nödvändiga 
förändringar av bostadsbidraget för studenter 
som behöver göras kommer att göras.

Det ser tyvärr mörkt ut och jag har svårt att vara  
positiv när jag sammanfattar detta år. Men, det  
finns en sak som vi har gemensamt som aldrig 
kommer att svika oss och det är så klart musiken. 
Oavsett vad som händer i världen så kan vi 
spela, utöva, känna, lyssna, se och älska musik. 
För jag har märkt att när det varit som jobbigast 
för studenterna har de skalat bort engagemang 
efter engagemang, men musiken kan de inte 
kompromissa med. Vilket också gör att jag ser  
en ljus framtid framför mig. För så länge vi vågar 
vägra att kompromissa med vårt musikaliska 
utövande kommer kulturen att fortsätta frodas. 
Det finns inget som är en så viktig signal till hela 
samhället. Precis som KMH:s vision vill jag att 
2023 ska präglas av Musik – för människan och 
framtiden. 

Kajsa Nilsson 
Ordförande KMS
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Året som gått
2022 präglades KMH liksom samhället i övrigt 
av världsläget. Inledningsvis ledde de strikta 
pandemirestriktionerna till en begränsning 
för verksamheten. När restriktionerna släppte 
och det mesta kunde återgå till det normala 
bröt kriget ut i Ukraina vilket föranledde ett 
omfattande arbete med kontinuitetsplanering 
och förstärkt säkerhetsarbete för KMH. Detta 
har resulterat i nya riktlinjer för säkerhetsledning 
och för informationssäkerhet. 

Inflationen och de höjda elpriserna har också 
inneburit utmaningar för högskolan i ett redan tufft  
ekonomiskt läge och under året har verksamheten 
fått anpassas för att göra besparingar. Bland annat 
har planerna och investeringarna för Ridhuset, som 
färdigställdes under sommaren, fått läggas på is. 

KMH har under året haft ett stort fokus på 
kvalitetssäkringsarbetet och återrapporteringen 
till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Detta 
har resulterat i en revidering av kvalitetssystemet 
vilket bland annat inneburit förnyade 
rollbeskrivningar vid akademierna. 

Under året lämnade högskoledirektören på eget 
initiativ KMH för anställning vid ett annat lärosäte. 
En omfattande rekryteringsprocess tog därför 
vid under hösten och en ny högskoledirektör 
kommer att börja sin anställning på KMH under 
våren 2023. 

Årsredovisningens 
utformning

I årsredovisningen lämnas en redogörelse för 
verksamheten under 2022. Redovisningen har 
utformats utifrån de uppdrag och mål som 
återfinns i lagar, förordningar och regleringsbrev. 
Resultatredovisningen är indelad i ett 
utbildningsavsnitt, ett forskningsavsnitt, ett 
samverkansavsnitt och ett gemensamt avsnitt. 

Därefter följer den finansiella redovisningen 
som består av en sammanfattande text av årets 
ekonomiska utfall, redovisningsprinciper, 
resultat och balansräkning, anslagsredovisning 
samt noter. 

Enligt Förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag ska myndigheter redovisa antal 
och styckkostnad för handläggning av ärendeslag 
som omfattar ett stort antal ärenden. KMH har 
inga ärendeslag med ett stort antal ärenden och 
inte heller ärendeslag vars antal och styckkostnad 
för handläggning är väsentliga för regeringens 
bedömning. Resultatredovisningen utgår istället 
från kraven på väsentliga uppgifter som beskrivs i 
det gemensamma regleringsbrevet för universitet 
och högskolor. 

Vision och strategisk 
planering

KMH:s vision och strategi sträcker sig till 2026. 
Med visionen Musik för människan och framtiden 
vill KMH lyfta musikens kraft för en bättre värld. 
Att uttrycka sig musikaliskt ökar människors 
välmående och förbättrar mellanmänsklig 
kommunikation. 

Målet med den strategiska planen är 
att gemensamt utveckla högskolans olika 
verksamheter så att de uppsatta målen nås. I 
årliga verksamhetsplaner, som är kopplade till 
högskolans resursfördelning, lyfts strategiska 
prioriteringar fram. I verksamhetsplanerna vävs 
vision och strategi samman med långsiktiga planer 
för särskilt identifierade områden och riskanalys.

KMH vill utveckla en miljö som främjar 
konstnärskap, kunskapsutveckling och forskning 
på likvärdiga villkor. Studenter och medarbetare 
bidrar till att stärka musikens position i samhället 
med övertygelsen om att musikens inneboende 
kraft skapar en positiv samhällsutveckling. Ett 
prioriterat arbete under året har varit att stärka 
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musikens utbildningskedja och därigenom bidra 
till att säkra återväxten inom svenskt musikliv. 

Organisation 
Högskolans styrelse beslutar i frågor om 
verksamhetens övergripande inriktning och 
organisation, ger planeringsramar och beslutar 
om årsredovisning, budgetunderlag och 
verksamhetsplan. Rektor leder verksamheten, 
ingår i högskolans styrelse och är högskolans 
högsta akademiska och konstnärliga 
företrädare. Prorektor utses av styrelsen och är 
ställföreträdande om rektor inte kan fullgöra 
sina uppgifter. Prorektor har även i uppdrag att 
utveckla forskningsmiljön vid KMH.

Högskoledirektören är ansvarig för beredning 
och föredragning av ärenden som beslutas av 
rektor och högskolestyrelse. Högskoledirektören 
beslutar i frågor som rör fastigheter, inredning, 
utrustning samt den verksamhet som utförs inom 
högskoleförvaltningen och högskolebiblioteket.

Högskolans nämnder är organisatoriskt 
placerade under rektor. Utbildnings och 

forskningsnämnden har det samlade ansvaret 
för kvaliteten i KMH:s utbildning och forskning. 
Disciplinnämnden beslutar om disciplinära 
åtgärder mot studenter, Lärarförslagsnämnden 
bereder ärenden om anställningar som professor 
och lektor och Personalansvarsnämnden ska 
pröva frågor om disciplinansvar, avstängning och 
åtalsanmälan vid misstanke om tjänstefel.

Utöver högskolans nämnder finns ett antal 
rådgivande organ som har till uppgift att bevaka 
och driva utvecklingen inom särskilt identifierade 
områden. Dessa områden är forskning, samverkan, 
internationalisering, hållbarhet, likabehandling, 
högskolepedagogik och IKT samt donationer och 
sponsring. 

Vid högskolans tre akademier bedrivs utbildning 
på grund och avancerad nivå med musikalisk 
bredd och spets samt forskning med bäring på 
ett flertal ämnen och utbildning på forskarnivå 
i samarbete med andra lärosäten. Akademierna 
leds av akademichefer som utsetts av rektor 
efter hörande med respektive kollegium för en 
mandatperiod om fyra år. Akademichef ansvarar 
för personal, ekonomi och verksamhet inom sin 
akademi.  

Figur 1. KMH:s organisation 
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Vid Akademin för folkmusik, jazz och musik och  
medieproduktion bedrivs verksamhet inom svensk 
folkmusik och i folk och konstmusik från andra 
kulturer. Vid akademin bedrivs också utbildning 
inom jazz, pop, rock, latin och fri improvisation. 
Studenterna förbereds för en yrkesverksamhet 
som musiker, kompositörer/låtskrivare, 
konsert och skivproducenter, arrangörer, egna 
företagare, teater och studiomusiker, lärare på 
kulturskolor, folkhögskolor och musikhögskolor. 
Inom musik och medieproduktion erbjuds 
utbildningsprogram där tyngdpunkten vilar på 
musik i samverkan med andra medier såsom tv, 
film, dataspel och andra interaktiva medier.

Vid Akademin för musik, pedagogik och 
samhälle finns KMH:s ämneslärarutbildning 
i musik. Studenterna erbjuds fem profiler 
mot gymnasieskolans estetiska program: 
instrument/ensemble, kör, musikteori, musik 
och medieproduktion samt rytmik. Dessutom 
finns ämneslärarutbildningen musik med 
annat ämne samt kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU). Dessutom finns kurser inom 

musikpedagogik och ett kandidatprogram i 
musikterapi vid akademin. Musikterapeuter 
anställs inom bland annat medicin, vård, omsorg, 
skola och i kulturlivet. De är särskilt efterfrågade 
inom barnsjukvård och äldreomsorg. 

Akademin för klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori är KMH:s största 
akademi. Här utbildas studenterna inom sång 
och samtliga instrument i den västerländska 
klassiska traditionen, kyrkomusik, tidig musik 
och pianostämning. Vid akademin finns också 
högskoleutbildning inom komposition, dirigering 
och musikteori. Studenterna i komposition 
utbildar sig inom västerländsk konstmusik, 
elektroakustisk musik, jazz och filmmusik. 
Studenterna i dirigering profilerar sig inom 
kör respektive orkesterdirigering. Inom 
den klassiska musiken finns en struktur med 
anställningar hos orkesterinstitutioner, regional 
musik och Försvarsmakten. Inom de kyrkliga 
samfunden genereras många arbetstillfällen för 
klassiskt skolade musiker och i synnerhet för 
kyrkomusiker. 

Workshop i musikterapi.



Utbildning

 

Resultat
redovisning
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Workshop i Nathan Milsteinsalen 
med Arne Forsén.



Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 13

Utbildning

 Årsredovisning 2022
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KMH ger konstnärliga utbildningar inom 
folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, 
komposition samt musikproduktion. Utöver de 
utbildningar som leder till konstnärliga examina 
erbjuder KMH också pianostämmarutbildning, 
ämneslärarutbildning i musik samt utbildningar 
inom musikpedagogik och musikterapi. 
Utbudet av utbildning består framför allt av 
programstudier men för att nå studenter som 
vill fördjupa eller bredda sina kunskaper inom 
musikområdet anordnar KMH också fristående 
kurser på olika nivåer. 

Många av KMH:s lärare har vid sidan av 
läraranställningen också en aktiv musikkarriär. 
Det är en viktig komponent för att säkerställa 
att studenterna får de rätta verktygen för sina 
framtida karriärer. Att många lärare också 
arbetar som musiker gör att de kan ta med sig 
viktig kunskap från arbetsmarknaden direkt 
in i utbildningarna vilket blir en viktig del 
av studenternas utveckling men också för 
utbildningarna i stort.

Under pandemivåren 2021 vidtog KMH fortsatta 
åtgärder för att säkerställa att klingande moment 
i utbildningarna fortsatt kunde bedrivas på 
campus medan teoriundervisning, föreläsningar 

och seminarier fortfarande gavs distans. Inför 
starten av läsåret 21/22 tog KMH beslut om 
att låta nyantagna och andraårsstudenter ha 
all undervisning på campus medan de högre 
årskurserna fortsatte med hybridundervisning 
under den första läsperioden. Därefter återgick 
undervisningen till att i största mån vara 
campusförlagd. 

De digitala metoder och arbetssätt som utvecklades 
under pandemin används för att komplettera 
den campusförlagda undervisningen genom att 
delar av program och kurser ges på distans. Den 
digitala studiemiljön kan också ses som ett sätt att 
kunna optimera varierade undervisningsmetoder 
och ett medel för kreativitet och innovation i 
undervisning och lärande.

Antalet studenter har minskat något under 2022  
jämfört med 2021 men fördelningen mellan 
kvinnor och män ligger fortfarande på en bra nivå. 
Under 2022 var fördelningen exakt densamma 
som 2021, dvs 48 procent kvinnor och 52 procent 
män. Trenden att fler män än kvinnor studerar på 
ett utbildningsprogram och fler kvinnor än män 
studerar på fristående kurs håller i sig även under 
2022. 

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

2022 2021 2020

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Konstnärliga utbildningsprogram 649 39/61 678 39/61 671 43/57

Lärarprogram samt 
musikpedagogik 223 43/57 239 41/59 230 41/59

Fristående kurser 483 63/37 503 65/35 448 66/34

KMH totalt 1 355 48/52 1 420 48/52 1 349 50/50

Tabellen visar antal registrerade individer i utbildning på grundnivå och avancerad nivå för respektive år. 
I uppgifterna ingår inte inresande utbytesstudenter.
Studenter som betalar studieavgift ingår i uppgifterna.
I uppgifter om konstnärliga utbildningsprogram ingår även studenter på pianostämmarutbildning.
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Utbildningsutbud och 
söktryck

Under 2022 öppnade KMH 30 utbildningsalternativ 
för sökande till konstnärliga program, 12 på 
grundnivå och 18 på avancerad nivå. Utöver de  
konstnärliga alternativen öppnade KMH sex  
utbildningsalternativ för sökande till  
ämneslärarutbildning och därtill kompletterande  
pedagogisk utbildning. De 30 utbildnings
alternativen som öppnades för sökande till  
programstart hösten 2022 fördelades på tre olika  
antagningsomgångar. Förutom utbildningsprogram 
har KMH erbjudit totalt 38 fristående kurser med 
ett brett utbud på olika utbildningsnivåer.

I jämförelse med de senaste åren minskade 
antalet sökande till KMH:s utbildningsprogram 
under 2022. Nedgången noteras inom alla 
utbildningsnivåer. Antalet antagna till de 
konstnärliga utbildningsprogrammen sjönk både 
inom grundnivå och avancerad nivå. 

I spåren av pandemin noterar KMH en förändring 
i studenternas beteenden. Jämfört med tidigare år 
har fler studenter begärt studieuppehåll och fler 
än tidigare har tackat ja till sin utbildningsplats 
men sedan inte påbörjat sin utbildning. Allt fler  
studenter får tillgodoräkna sig poäng från tidigare 
utbildningar, vilket är bra för den studerande, men 
KMH kan inte avräkna registrering eller poäng för 
dessa studenter. Den politiska inriktningen med 
ökat fokus på livslångt lärande och omställning 
har resulterat i att KMH har satsat på fler 
fristående kurser än tidigare. Detta har i sin tur 
medfört att prestationsgraden totalt har sjunkit 
då studerande på fristående kurser i lägre grad 
fullföljer sina studier än programstudenter.

Samtliga utbildningar som KMH anordnar 
utgår från kreativt musikskapande och är 
anpassade till de arbetsmarknadsvillkor som 
gäller för respektive genre och yrkesgrupp. 
Utbildningsutbudets bredd täcker in över tusen 
års musikaliska uttryck, från den tidigaste 
kyrkomusiken till dagens musiktrender.

Grunden för utbildningarna är att möta 
efterfrågan på specifik spetsutbildning inom olika 
genrer. Utbildningarna ska rusta studenterna 
inför ett yrkesliv som musiker, musiklärare, 
musikskapare och forskare inom svenskt och 
internationellt musikliv.

Stort fokus läggs vid att förbereda studenterna 
på musiklivets krav och förväntningar genom att 
utveckla teknisk skicklighet, stilistiskt kunnande, 

musikalisk uttrycksförmåga samt att självständigt 
kunna driva sin egen konstnärliga utveckling i 
syfte att nå konstnärlig excellens. Den kunskaps 
och färdighetsbredd som utbildningarna ger blir 
en avgörande tillgång. I kontakt med alumner 
framkommer det att utbildning vid KMH har gett 
dem både konstnärlig excellens och förmåga till 
nyskapande viket har bidragit till deras framgång.

Beslut om KMH:s utbildningsutbud och dess  
dimensionering baseras på kunskap som inhämtas  
genom lärosätets kontakter med arbetsmarknadens 
parter, genom lärares parallella yrkesverksamheter 
och genom tillgänglig statistik från exempelvis 
UKÄ, Myndigheten för kulturanalys, 
Konstnärsnämnden och Skolverket. 

KMH har ett stort utbildningsutbud bestående av  
kandidat och masterprogram, ämneslärarprogram 
i musik, pianostämmarutbildning samt fristående 
kurser för att förbereda studenterna för det 
kommande yrkeslivet. De genreområden som 
högskolan utbildar inom är breda och avspeglar 
musiklivet i stort: 

• folkmusik (med inriktningarna svensk 
folkmusik och utomskandinavisk folkmusik/
utomeuropeisk konstmusik) 

• jazz (med inriktningarna jazz, pop och rock)
• klassisk musik (med inriktningarna dirigering, 

kyrkomusik, tidig musik samt orkester/
kammarmusik/solistiskt) 

Därtill utbildar KMH studenter genreövergripande 
genom utbildningar i musikproduktion, 
komposition, musikteori, musikterapi och inom 
ämneslärarprogrammet i musik.

Bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser 
genomförs som ett led i akademiernas 
budgetuppföljning och planeringsdialoger med 
högskolans ledning. Då utbildningsprogram 
utlyses har respektive akademichef i detalj gjort 
beräkningar utifrån presumtiva studieuppehåll 
och förväntat söktryck för att kunna fylla den för 
musikutbildningar helt avgörande ensemble, 
kör och orkesterundervisningen. För att en 
ensemble ska fungera måste alla instrument 
finnas med och de deltagande studenterna helst 
prestera på ungefär samma nivå för att utvecklas 
tillsammans. 

För att säkerställa bibehållet söktryck till 
utbildningsprogrammen samverkar KMH 
med förutbildningar på olika nivåer, då det 
ofta krävs minst tio års förberedelser för att 
klara en högskoleutbildning i musik. Således 
är både söktryck till och kvaliteten inom 
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KMH:s utbildningar beroende av en väl 
fungerande utbildningskedja från förskolans 

musikundervisning till de eftergymnasiala 
spetsutbildningarna i musik. 

Tabell 2. Omfattning och fördelning av utbildning på olika nivåer

2022 2021 2020

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Grundnivå, helårsstudenter (HST) 476 43/57 493 44/56 486 45/55

Grundnivå, helårsprestationer (HPR) 442 43/57 455 44/56 417 44/56

Avancerad nivå, helårsstudenter (HST) 172 42/58 189 44/56 185 44/56

Avancerad nivå, helårsprestationer (HPR) 155 43/57 180 43/57 162 44/56

Utresande utbytesstudenter (HST) 11 36/64 9 22/78 12 42/58

Uppgifterna avser den utbildning som finansieras av regleringsbrevets anslag för grundutbildning.
Uppgifterna om helårsprestationer är exkl. decemberprestationer.      

 

Tabell 3. Antal sökande och antagna 

2022 2021 2020
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Utbildningar på grundnivå

Kvinnor 384 28 7 498 45 9 480 54 11

Män 641 74 12 664 70 11 722 77 11

Totalt 1 025 102 10 1 162 115 10 1 202 131 11

Utbildningar på avancerad nivå

Kvinnor 216 32 15 277 33 12 228 37 16

Män 263 39 15 303 52 17 245 38 16

Totalt 479 71 15 580 85 15 473 75 16

Lärarutbildningar

Kvinnor 152 32 21 166 23 14 162 22 14

Män 212 33 16 216 40 19 208 36 17

Totalt 364 65 18 382 63 16 370 58 16

KMH totalt

Kvinnor 752 92 12 941 101 11 870 113 13

Män 1 116 146 13 1 183 162 14 1 175 151 13

Totalt 1 868 238 13 2 124 263 12 2 045 264 13

Uppgifterna om antal sökande (anmälda) och antagna avser utbildningsprogram. Sammanställningen visar utfall efter urval 2.
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Utbildningsutbudets 
anknytning till 
arbetsmarknaden
KMH utbildar för musikens hela ekosystem 
där produktion och distribution av musik 
är sammanflätat med musikutbildning på 
olika nivåer. Kommersiella, ideella och 
offentligfinansierade aktörer är ömsesidigt 
beroende av varandra och fyller viktiga 
funktioner i ett musikliv där storskaliga 
verksamheter, enmansföretag och enskilda 
frilansare verkar sida vid sida. Musiklivet 
befolkas av ett stort antal individer som ofta 
verkar brett inom fältet både som kulturskapare, 
pedagoger och möjliggörare i ständig samverkan 
mellan musiker på alla nivåer. 

Högskolans alumner har god anställningsbarhet 
som både anställda och egenföretagare 
enligt KMH:s senaste alumnundersökning. 
Den arbetsmarknad KMH riktar sig till 
omfattar bland annat offentligfinansierade 
musikinstitutioner, Försvarsmaktens orkestrar, 
ideella arrangörsnätverk med offentligt stöd, 
det fria musiklivet som vilar på musikers 
egenföretagande, festivaler, operaverksamheter 
och stämmor, kyrkliga samfund, teatrar, 
eventföretag, kommersiella produktions och 
skivbolag, film och spelindustrin, klubbar och 
restauranger samt utbildning inom förskola, skola, 
gymnasium, universitet och högskola och inom 
kulturskola, folkhögskola och studieförbund. 

KMH utbildar för musiklivets hela bredd och 
många alumner får anställning inom yrken där 
det finns stor efterfrågan på kompetens såsom 
musiklärare, kulturskolepedagog, musikterapeut, 
pianostämmare, kyrkomusiker, orkestermusiker 
och musiker inom Försvarsmakten. 

Musiker inom folkmusik, jazz, rock/pop och 
kammarmusik verkar huvudsakligen som 
frilans och egenföretagare med uppdrag hos 
offentliga musikinstitutioner och kommersiella 
aktörer. I hög grad skapar musikerna själva sin 
arbetsmarknad genom att exempelvis arrangera 
konserter och producera festivaler.

För musikproducenter och kompositörer 
finns en stor efterfrågan som anställda inom 
exempelvis den växande spel och filmindustrin, 
hos eventföretag, produktionsbolag och inom 
media. Många blir egenföretagare med stor 
verksamhetsbredd och uppdrag hos både 
offentliga och kommersiella aktörer. 

Dirigentyrket spänner över musiklivets alla fält 
och leder beroende på musikalisk inriktning 
både till anställning, egenföretagande eller en 
kombination av dessa. 

I en rapport av Myndigheten för kulturanalys 
från 20221 framgår att yrkesverksamma inom 
kulturlivet ofta har flera försörjningsgrunder. 
Av musikområdets drygt 7000 individer som 
omfattas av rapporten har 45 procent en renodlad  
anställning, medan 17 procent renodlat driver eget 
företag. Resterande 38 procent är kombinatörer, 
det vill säga både anställda och egenföretagare. 

1 Yrkesverksamma konstnärer i SCB:s register En metodstudie 
utifrån yrkes- och näringskoder 20220608, Myndigheten för 
kulturanalys

Forskningsanknuten 
utbildning

Enligt högskolelagen (1 kap 2 §) ska utbildning 
vid lärosäten vila på vetenskaplig eller konstnärlig 
grund, samt beprövad erfarenhet. Verksamheten 
ska också organiseras så att det finns ett samband 
mellan utbildning och forskning (1 kap 3 §).  
Forskningsanknytning utgör därmed ett 
viktigt perspektiv vid inrättande, planering, 
genomförande och uppföljning av utbildning.

Det ska finnas en nära koppling mellan KMH:s 
forskning och utbildning. Forskningens 
inflytande i utbildningen möjliggör att teorier 
och metoder används i olika utforskande 
processer. Forskning kan också öppna upp för 
nya frågeställningar och undersökningar inom 
utbildningen. En viktig aspekt är att studenter 
har möjlighet till fortsatta studier på avancerad 
nivå och forskarnivå. 

Inom instrumentalundervisningen bedrivs 
forskningsbaserad undervisning där aktuell 
forskning inom respektive område på ett 
tydligt sätt befruktar undervisningens innehåll 
och upplägg. Detta sker genom viktiga 
aktiviteter i form av individuella lektioner och 
ensembleundervisning samt forskningsbaserade 
seminarier, workshops och föreläsningar.

Aktuell forskning inom det konstnärliga området,  
musikpedagogik samt musik och hälsa diskuteras  
kontinuerligt inom lärosätet. KMH har regelbundet 
öppna seminarier för lärare med föreläsare och  
moderatorer från KMH såväl som externa forskare.  
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Innehåll från dessa öppna seminarier bidrar med  
kunskap och möjliggör utveckling av en forsknings
anknuten undervisning. Forskare från KMH är 
också aktiva genom forskningspresentationer  
och symposier, inom KMH såväl som vid andra  
lärosäten, med syfte att bland annat stärka 
forskningsanknytning i undervisning på 
konstnärlig och vetenskaplig grund.

Lärarutbildning
KMH erbjuder ämneslärarutbildning i musik samt 
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

I lärarutbildningen får studenterna ta del av den  
pedagogiska och konstnärliga expertis som behövs  
inom musik och det utbildningsvetenskapliga 
området. För lärarprogram med fördjupning i 
musik har KMH expertis och ansvar för hela  
programmet. För lärarprogram med fördjupning  
i annat ämne samverkar KMH med Stockholms  
universitet som har expertis för programmets 
andra ämne. KMH samverkar även med regionens  
övriga lärosäten samt med skolhuvudmännen 
och Storstockholm. Detta sker inom olika 
arbetsgrupper för samråd om lärarutbildningarnas 
dimensionering och samordning av de olika lärar
utbildningarnas verksamhetsförlagda delar (VFU)  
samt genom en gemensam VFUportal. Förutom  
samverkan regionalt är KMH representerat 
nationellt genom lärarutbildnings konventet. 

Arbete med regeringsuppdraget gällande 
övningsskolor för musikämnet och hur detta 
kan utvecklas inom Storstockholm har vissa 
utmaningar. Antalet musiklärare på en skola 
är ofta få i jämförelse med exempelvis lärare i 

ämnen som matematik eller svenska. För KMH 
innebär det att flera fysiska skolor behöver 
involveras inom en övningsskoleverksamhet. 
Arbetsnamn för detta är övningsskolenod.

Under 2022 har KMH arbetat vidare med 
utveckling av samverkan i form av noder. En 
positiv faktor för detta har varit ULF (Utbildning, 
Lärande och Forskning), en riksomspännande 
verksamhet kring praktiknära forskning som 
bedrivs på uppdrag av regeringen. Genom ULF
samverkan med några musikgymnasier med 
estetiskt program eller musikinriktning har det 
också inneburit ett ökat intresse för utveckling 
av VFU vid skolorna. Synergieffekter vid dessa 
skolor handlar bland annat om mycket aktiv 
skolledning, motiverade lärare i skolan som också 
fungerar som handledare och en tätare kontakt 
med lärosätet. Noder med övningsskolor är ett 
viktigt arbete då det även handlar om att på ett 
mer tillförlitligt sätt kunna garantera studenter 
VFUplats vilket idag såväl som tidigare år är 
utmanande. KMH är i behov av VFUplatser och 
noder med övningsskolor kan vara en framkomlig 
väg för utveckling av kvalitet och kontinuitet 
genom samverkan.

Under 2022 genomförde studenter motsvarande 
cirka fyra helårsstudenter (HST) sin VFU 
inom ovan beskrivet projekt med utveckling 
av övningsskolor/övningsskolenod. Enligt 
beräkningar motsvarar det cirka 14 procent av 
årets VFUarbete. KMH arbetar för att utöka 
antalet helårsstudenter och målsättningen är att 
spannet ska öka med 5–10 helårsstudenter. En 
faktor att ta hänsyn till för att nå detta mål är 
övningsskolornas egen lärarkapacitet, vilket kan 
innebära utmaningar. 
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För att redan verksamma musiklärare ska erhålla  
behörighetsgivande examen och kunna få  
lärarlegitimation har KMH erbjudit studenter, med 
oavslutade studier på äldre lärarutbildningar, 
studievägledning och möjlighet att avsluta sina 
studier. För perioden 2021 till 2022 har högskolan 
examinerat 84 helårsstudenter. Övergripande 
förväntas KMH för perioden 2021–2024 
examinera 165 helårsstudenter.

Efterfrågan på musiklärare hänger också ihop med  
arbetsmarknadens behov i övrigt. Välutbildade 
musiklärare är en av förutsättningarna för ett rikt 
musikliv och för att skapa starka internationella 
framgångar inom musikbranschen. Därtill bidrar  
välutbildade musiklärare till samhällets utveckling  
inom fler sektorer än musik, så som utbildnings
väsendet, kulturlivet, fritid och välbefinnande.

Ämneslärarutbildningen

Ämneslärarutbildningen är en angelägenhet för 
hela lärosätet och arbetet med att nå blivande 
studenter är prioriterat.

Under året antogs studenter för femte gången 
till det reviderade utbildningsprogrammet för 
ämneslärare mot gymnasieskolans estetiska 
program med fördjupning i musik. Intresset för 
det reviderade programmet kan beskrivas som 
stabilt och 19 studenter antogs med start hösten 
2022. Samtliga påbörjade sina studier men två har 
tagit studieuppehåll.

KMH har upplevt ett lägre söktryck till 
ämneslärarutbildningen med inriktning mot 
gymnasieskolans estetiska program med 
ämneskombinationen musik och annat ämne. 
Utbildningsplanen för inriktningen musik och 
annat ämne har reviderats i syfte att stärka 
utbildningen såväl som att väcka attraktionskraft. 
I samband med höstens antagning finns tendenser 
till ett ökat intresse. Av åtta antagna studenter 
med start hösten 2022 har sex studenter påbörjat 

sina studier. Läsåret 21/22 fick utbildningen 
ställas in på grund av för få sökande.

Arbete med att utveckla rekryteringen till  
ämneslärarutbildningarna fortgår. Musikläraryrket 
är krävande inte minst vad det gäller individens 
konstnärliga nivå och kunnande. Det innebär 
att antagningsprov som KMH anordnar är 
viktiga för att blivande studenter ska klara 
utbildningens lärandemål. Antagningsprov kan 
begränsa möjligheten att anta studenter till 
lärarutbildningen men proven bidrar sannolikt 
till den relativt höga genomströmningen.

Kvalitetsförstärkningsmedelen, i form av höjda 
ersättningsbelopp, har bland annat inneburit 
större möjlighet att knyta aktuell forskning i 
form av föreläsningar och seminarier till VFU
genomförandet. Detta har bidragit till att den 
vetenskapliga förankringen för studenterna 
stärkts då de kunnat relatera forskningen till sina 
erfarenheter i och från VFUverksamheten.

KMH har ett stort engagemang gällande 
musikämnets utveckling i grund och 
gymnasieskolan och ingår i regeringsuppdraget 
ULF. Uppsala universitet leder arbetet med 
gruppen om totalt nio lärosäten. Målet är bland 
annat att skapa långsiktigt hållbara strukturer som  
vilar på tre ben: forskning, skolverksamhet och 
lärarutbildning. Detta ligger i linje med regeringens 
målsättning att den praktiknära forskningen om 
tjugo år ska vara grunden för de professionellas 
yrkesutövning, samt att forskare och lärare i 
skolväsendet då bedriver forskning i samverkan. 
Studenterna vid KMH ska på olika sätt och i olika  
kurser bli delaktiga i de praktiknära forskarmiljöer 
som arbetats fram i ULFprojektet. KMH har 
forskare i de praktiknära forsknings miljöer som 
arbetar parallellt med handledning av studenter i 
självständigt arbete, vilket skapar en kanal mellan 
praktik, forskning och lärarutbildning. Genom 
att verksamma lärare inom skolan är med och 
formar forskningsfrågor som kommer forskare 
och studenter till del, bidrar detta till att knyta an 
praktik i skolan till aktuell forskning.

Tabell 4. Ämneslärarprogram

2022 2021 2020

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Antal programnybörjare 25 44/56 27 37/63 36 42/58

Antal helårsstudenter 117 40/60 128 40/60 128 41/59

Antal examinerade 24 50/50 22 50/50 20 50/50
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sina studier. Läsåret 21/22 fick utbildningen 
ställas in på grund av för få sökande.

Arbete med att utveckla rekryteringen till  
ämneslärarutbildningarna fortgår. Musikläraryrket 
är krävande inte minst vad det gäller individens 
konstnärliga nivå och kunnande. Det innebär 
att antagningsprov som KMH anordnar är 
viktiga för att blivande studenter ska klara 
utbildningens lärandemål. Antagningsprov kan 
begränsa möjligheten att anta studenter till 
lärarutbildningen men proven bidrar sannolikt 
till den relativt höga genomströmningen.

Kvalitetsförstärkningsmedelen, i form av höjda 
ersättningsbelopp, har bland annat inneburit 
större möjlighet att knyta aktuell forskning i 
form av föreläsningar och seminarier till VFU
genomförandet. Detta har bidragit till att den 
vetenskapliga förankringen för studenterna 
stärkts då de kunnat relatera forskningen till sina 
erfarenheter i och från VFUverksamheten.

KMH har ett stort engagemang gällande 
musikämnets utveckling i grund och 
gymnasieskolan och ingår i regeringsuppdraget 
ULF. Uppsala universitet leder arbetet med 
gruppen om totalt nio lärosäten. Målet är bland 
annat att skapa långsiktigt hållbara strukturer som  
vilar på tre ben: forskning, skolverksamhet och 
lärarutbildning. Detta ligger i linje med regeringens 
målsättning att den praktiknära forskningen om 
tjugo år ska vara grunden för de professionellas 
yrkesutövning, samt att forskare och lärare i 
skolväsendet då bedriver forskning i samverkan. 
Studenterna vid KMH ska på olika sätt och i olika  
kurser bli delaktiga i de praktiknära forskarmiljöer 
som arbetats fram i ULFprojektet. KMH har 
forskare i de praktiknära forsknings miljöer som 
arbetar parallellt med handledning av studenter i 
självständigt arbete, vilket skapar en kanal mellan 
praktik, forskning och lärarutbildning. Genom 
att verksamma lärare inom skolan är med och 
formar forskningsfrågor som kommer forskare 
och studenter till del, bidrar detta till att knyta an 
praktik i skolan till aktuell forskning.

Musiklärarstudent Jim Änglykke undervisar en övningselev i gitarr.

Kompletterande pedagogisk  
utbildning (KPU) 

Enlig Skolverket 20212 är antal obehöriga 
musiklärare 29 procent i årskurs 79 och 14 procent  
i gymnasiet. Många av dessa obehöriga lärare har  
behörighet för att antas till KPU. Utbildningsplanen 
samt kurser inom KPU har reviderats och 
hösten 2022 påbörjades det reviderade KPU
programmet, med mer nätburen undervisning. 
Detta med avsikt att fler potentiella studenter 
ska ges möjlighet till komplettering och efter 
avslutad utbildning ansöka om lärarexamen och 
legitimering. Det har skett en viss ökning av 
både sökande och antal studenter som påbörjat 
sin utbildning. En fortsatt utmaning för vissa 
individer som skulle kunna söka till KPU är deras 
egna möjligheter att genomföra studier på heltid.

2 Lärarprognos 2021. Redovisning av uppdrag att ta fram 
återkommande prognoser över behovet av förskollärare och  
olika lärarkategorier. (Dnr. 5.1.3–2020:1396, Dokumentdatum: 
2021-12-01)

I rapporten från Skolverket påvisas ett stort 
behov av examinerade lärare i musik, både 
inom årskurs 7–9 och inom gymnasieskolan. 
Under perioden 2021–2035 beräknas 
rekryteringsbehovet av antalet ämneslärare i 
musik inom årskurs 7–9 till 600 heltidstjänster 
där behovet av antalet examinerade lärare 
beräknas till 1125 personer för samma period. 
För musikämnet i gymnasieskolan uppgår 
rekryteringsbehovet till 325 heltidstjänster och 
behovet av antal examinerade lärare beräknas till 
575 personer för samma period. Rapporten har 
inte tagit hänsyn till hur behovet av lärare ser ut 
inom andra utbildningsformer inom exempelvis 
kulturskolan. Hade denna hänsyn tagits skulle 
antalet öka. Genom kontakter med KMH:s 
alumner och i dialog med Kulturskolerådet har 
KMH kunskap om att en vanlig anställningsform 
för deltidsarbetande musiker är att kombinera 
sitt musikerskap med anställning inom både 
kulturskolan, grundskolan och gymnasieskolans 
program.

Tabell 5. Kompletterande pedagogisk utbildning 

2022 2021 2020

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Antal programnybörjare 33 45/55 23 39/61 23 30/70

Antal helårsstudenter 30 33/67 29 34/66 29 41/59

Antal examinerade 18 28/72 17 47/53 15 60/40
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Särskilda åtaganden
KMH anordnar utbildning av pianostämmare 
samt dirigentutbildning och utbildning i 
elektroakustisk komposition i enlighet med 
de särskilda åtaganden som framgår av 
regleringsbrevet för KMH. Akademin för klassisk 
musik, komposition, dirigering och musikteori 
har ansvaret för samtliga av dessa utbildningar.

Pianostämmarutbildning

KMH erbjuder Sveriges enda utbildning 
till pianostämmare på högskolenivå. Under 
utbildningen får studenterna verktyg för att föra 
vidare en trehundraårig tradition av att vårda 
och trimma pianon, flyglar och andra klaver. 
Med KMH:s utbildning inhämtas grunderna i 
att stämma och justera klaverinstrument inför 
fortsatt kunskapsutveckling inom yrkesområdet. 

Pianostämmarutbildningen omfattar 60 
högskolepoäng (hp) och går på halvfart. De 
antagna studerar under två år och läser således 
30 hp per år.

Årsredovisning 2022

Dirigentutbildning

Landets enda dirigentutbildning finns på KMH. 
Dirigentutbildningen kan läsas både på kandidat 
och masternivå med inriktning mot orkester 
eller kör och riktar sig till det nationella och 
internationella musiklivet. 

Inriktning orkester: Utbildningen erbjuder 
såväl praktiskt arbete med ensembler och 
orkestrar samt gedigna kunskaper i satslära, 
formlära och instrumentation. Därtill får 
studenterna kunskaper i en rad olika aspekter 
av dirigentarbetet såsom orkesterns historia, 
repertoar, interpretation och dirigering av opera 
och amatörorkester. 

Inriktning kör: Körsång är en av landets största 
folkrörelser och utbildningen förbereder 
studenterna på ett yrkesliv som körledare, 
kördirigent, körpedagog eller körkonsulent. De 
praktiska momenten i utbildningen grundar 
sig i kördirigeringens praxis inom västerländsk 
konstmusik. Även ensembler inom jazz och 
populärmusik som inbegriper dirigering kan 
väljas till. 

Tabell 6. Pianostämmarutbildning

2022 2021 2020

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Helårsstudenter (HST) 2,8 0/100 2,7 10/90 2,3 22/78

Helårsprestationer (HPR) 2,5 0/100 1,9 30/70 1,7 15/85

KMH antog tre personer till utbildningen under 2022.
2021 och 2020 antogs tre personer per år.

Tabell 7. Dirigentutbildning

2022 2021 2020

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Helårsstudenter (HST) 17 24/76 16 31/69 14 29/71

Helårsprestationer (HPR) 16 25/75 14 36/64 13 23/77

KMH antog sex personer till utbildningarna i dirigering under 2022. 
För 2020 och 2021 antogs 11 respektive nio studenter. 
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Tabell 8. Kompositionsutbildning

2022 2021 2020

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Helårsstudenter (HST) 41 27/73 42 31/69 46 33/67

Helårsprestationer (HPR) 31 29/71 46 30/70 37 32/68

Till utbildningarna i komposition antog KMH 16 personer under 2022. 
2020 och 2021 antogs 17 respektive 21 studenter.

Utbildning i elektroakustisk 
komposition

Kompositionsutbildningarna vid KMH har fokus 
på kunskap, experimentella undersökningar och  
konstnärlig fördjupning. Utbildningen av tonsättare 
inom elektroakustisk komposition bedrivs 
i välutrustade lokaler med högtalarverk, en 

klangkupol för immersivt ljud samt ett modernt 
studiokomplex.

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

KMH:s villkorade del av det tilldelade takbeloppet 
avser särskilda satsningar på livslångt lärande samt  
på EU:s facilitet för återhämtning och resiliens 
(RRF). Återrapportering gällande dessa satsningar 
finns under respektive avsnitt nedan. Därefter 
följer en redogörelse för tidigare beslutade 
satsningar på utbildning inom bristyrken och 
utbildning på avancerad nivå och kurser som 
kan förbereda studenterna för den framtida 
arbetsmarknaden. Utöver dessa satsningar 
tilldelades KMH, inom anslagsområde 2:64, 
medel för utveckling av VFU i lärarutbildningen 
samt förstärkning av resurser för validering 
inom kompletterande pedagogisk utbildning. 
Återrapportering av dessa satsningar finns i 
avsnitt om lärarutbildning samt avsnitt om 
bedömning av reell kompetens. 

Livslångt lärande

En del av satsningen på det livslånga lärandet har 
KMH använt till fristående kurser som vänder 
sig till yrkesverksamma musiker, tonsättare och 
dirigenter. Några kurser har fokus på att utveckla 
entreprenöriella kunskaper, andra på fortbildning 
eller breddning av tidigare utbildning eller 
yrkeskompetens. Livslångt lärande inom musik 
kan handla om att bredda sina kunskaper genom 
studier av ett nytt musikaliskt fält eller genom 
fördjupning inom det egna musikaliska fältet. 

Exempel på fristående kurser inom det livslånga 
lärandet är kurser inom musikteori, musik 
och entreprenörskap, komposition, dirigering, 
musik och hälsa, musik och medicin, digitala 
verktyg och hållbart yrkesliv i musik. Flertalet 
av kurserna ges på distans och på halvfart vilket 
underlättar för yrkesverksamma att kunna 
kombinera studier med arbete. 

EU:s facilitet för återhämtning och 
resiliens (RRF)

Den del av anslaget som hänförs till EU:s 
facilitet för återhämtning och resiliens 
(RRF) har KMH disponerat för utbildningar 
inom områden där det råder stor brist på 
arbetsmarknaden. Medlen har finansierat en del 

av den kompletterande pedagogiska utbildningen 
och ämneslärarutbildningen i syfte att minska 
lärarbristen i samhället. 

Bristyrkesutbildningar

Enligt Skolverkets lärarprognos 2021 kommer 
det att råda fortsatt brist på behöriga lärare och 
förskollärare en tid framöver. För att motverka 
bristen på musiklärare har KMH utvecklat den 
kompletterande pedagogiska utbildningen. 
Flexibla undervisningsformer i utbildningen 
skapar förutsättningar för yrkesverksamma 
musiker i hela landet att få en lärarexamen 
med tillhörande lärarlegitimation. I den 
kompletterande pedagogiska utbildningen 
varvas campusförlagd undervisning med digitala 
undervisningstillfällen i syfte att underlätta för 
yrkesverksamma att ta del av utbildningen.

För att motverka bristen på kompetens inom 
musikterapiområdet har KMH startat ett 
kandidatprogram i ämnet. Musikterapi är en 
etablerad terapiform baserad på omfattande 
forskning. Arbetsmarknaden är både nationell 
och internationell och finns i såväl privat som 
offentlig sektor. KMH är det enda lärosätet i 
Sverige som erbjuder musikterapiutbildning. 
I november arrangerades för första gången en 
musikterapivecka på KMH i samarbete med 
Karolinska Institutet och Kungl. Musikaliska 
Akademien för att belysa musikterapin som 
område. Musikbojen, Förbundet för musikterapi 
i Sverige inklusive Sveriges akademiska 
musikterapeuter och Riksföreningen för 
funktionsinriktad musikterapi var aktörer 
som deltog under veckan. Veckan innehöll en 
mängd olika aktiviteter riktade till allmänhet, 
presumtiva studenter, aktiva musikterapeuter 
och forskarsamhället.

Utbyggnad av utbildningar  
på avancerad nivå

Utbildning på avancerad nivå vänder sig både  
till de som vill fördjupa sin musikaliska 
kompetens och till de som vill bredda sin 
kunskap. Masterutbildningar inom jazz, 
folkmusik, musik och medieproduktion, klassisk 
konstmusik och komposition lockar studenter 
som behöver fördjupad kompetens eller annan 
inriktning för att öka sin anställningsbarhet.
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Under 2019 erbjöd KMH tre kurser på avancerad 
nivå som genererade ca fyra helårsstudenter. 
Under åren fram till 2022 har utbudet ökat till nio 
helårsstudenter. Under denna tid har kursutbudet 
utvecklats och antalet kurser på avancerad nivå 
har fördubblats. 

Artistic Interdisciplinary Master (AIM) – 2021 
startade AIM, ett projekt som ska utveckla en ny 
tvärvetenskaplig konstnärlig masterutbildning  
i musik och teknik med finansiering från  
KKstiftelsen, med planerad programstart under 
2024. Programmet utvecklas i nära samarbete 
med Mälardalens universitet och Högskolan 
i Skövde samt näringslivspartner. Projektet 
stärker KMH:s förutsättningar att vara drivande 
i framtidens utbildning i allmänhet och i det 
tvärdisciplinära och gränsöverskridande fält 
som utvecklas i gränslandet mellan musik och 
ny teknik i synnerhet. I det nya programmet 
kommer musiker och kompositörer med olika 
bakgrund att studera tillsammans.

Prestationer och kostnader 
KMH:s utbildningsproduktion har minskat 
jämfört med åren innan såväl mätt i antal 
helårsstudenter som i antal helårsprestationer 
och takbeloppet uppnås inte. Fler studenter än 
tidigare begär studieavbrott och fler väljer att inte 
påbörja sin utbildning trots erbjuden plats. En 
tidigare populär inriktning inom lärarutbildning 
har ställts in på grund av för få sökande.

Antalet helårsstudenter och helårsprestationer 
hämtas från studiedokumentationssystemet 
Ladok. Antalet ställs i relation till de totala 
kostnaderna för utbildningsverksamheten. 
Den minskade utbildningsproduktionen får till 
resultat att kostnaden per helårsstudent och 
helårsprestation har ökat viket indikerar att 
kostnader för utbildning vid KMH överstiger de 
ersättningsbelopp som kan avräknas.

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

2022 2021 2020

Antal helårsstudenter 
(HST) 660 694 687

Antal helårs
prestationer (HPR) 608 659 607

Andel kvinnor  
(% av HST) 43 44 45

Andel män  
(% av HST) 57 56 55

Kostnad (tkr) 192 716 185 849 178 146

Kostnad per 
helårsstudent (HST) 292 268 259

Kostnad per 
helårsprestation (HPR) 317 282 294

Uppgifter om helårsstudenter och helårsprestationer är  
inkl. decemberprestationer och särskilda uppdrag.
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Antal utfärdade examina
KMH utfärdar digitala examensbevis sedan 
januari 2021, som ett led i digitaliseringen 
av administrativa processer och som en del 
av högskolans hållbarhetsarbete. Beslut om 
utfärdande av examina fattas som förut i Ladok, 
men bevis ges inte längre på papper utan skickas 
som PDFfil med verifierbara digitala signaturer. 

Det pågår ett lärosätesövergripande arbete inom 
Ladokkonsortiet med en gemensam hantering av 
digitala examina och enligt plan kommer det att 
tas i bruk under 2023.

Under 2022 har KMH utfärdat examina enligt 
tabell 10. Sammanlagt 168 examina har utfärdats, 
varav 101 på grundnivå, 57 på avancerad nivå, och 
10 examina enligt äldre bestämmelser.

Tabell 10. Utfärdade examina

2022 2021 2020

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Examina på grundnivå

Kandidatexamen     1 0/100    

Konstnärlig kandidatexamen 83 37/63 86 43/57 80 42/58

Ämneslärarexamen, grundnivå 18 28/72 17 47/53 15 60/40

Summa examina på grundnivå 101 36/64 104 43/57 95 45/55

Examina på avancerad nivå

Magisterexamen     2 50/50 1 100/0

Konstnärlig masterexamen 33 48/52 43 37/63 41 46/54

Ämneslärarexamen, avancerad nivå 24 50/50 22 50/50 20 50/50

Summa examina på avancerad 
nivå 57 49/51 67 42/58 62 48/52

Examina enligt äldre 
bestämmelser

Konstnärlig högskoleexamen  
(120 hp – 240 hp) 6 50/50 3 67/33 5 20/80

Lärarexamen, avancerad nivå 2 50/50    

Musiklärarexamen 2 50/50 1 0/100 1 0/100

Kandidatexamen        

Summa examina enligt äldre 
bestämmelser 10 50/50 4 50/50 6 17/83

SUMMA UTFÄRDADE 
EXAMINA 168 41/59 175 43/57 163 45/55

Uppgifterna avser antal utfärdade examina t.o.m. 31 december 2022. 
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Tabell 11. Studieavgiftsfinansierad utbildning

2022 2021 2020

Helårsstudenter (HST) 2,3 2,7 2,2

Helårsprestationer (HPR) 2,1 2,3 1,7

Studieavgifter
Inför hösten 2022 hade KMH 88 sökande som 
var markerade som avgiftsskyldiga efter sista 
betalningsdag. Av de 88 sökande var åtta personer 
anmälningsavgiftsbefriade och 31 sökande hade 
betalat anmälningsavgiften i tid. 49 av de 88 sökande 
hade inte betalat anmälningsavgiften i tid.

Sex av de avgiftsskyldiga sökande blev antagna 
och fick information om det stipendium KMH 
hade att fördela. Fem svarade och efter beslut av 
rektor påbörjade en av dessa studenter utbildning 
på masternivå. Förutom denna student finns 
ytterligare tre avgiftsskyldiga studenter i årskurs 
två på masternivå. De avgiftsskyldiga studenterna 
berikar KMH:s studiemiljö och risken för negativ 
påverkan på utbildningarna och övrig verksamhet 
bedöms som obefintlig.

Kontakten med Migrationsverket har fungerat väl 
och arbetet både för studenterna och KMH har 
kunnat ske utan fördröjning eller andra problem. 
Omfattningen och prestationsgraden för de 
avgiftsskyldiga studenterna redovisas i tabell 11.

Bedömning av reell 
kompetens 

Ansökan om validering av reell kompetens är 
en möjlighet för den sökande att bli antagen 
även om inte den formella behörigheten finns. 
Svårigheten med validering av reell kompetens 
är att den oftast ser olika ut från person till 
person beroende på vad som gjorts tidigare under 
livet. I och med det är det också svårare att ge 
vägledning om vad och på viket sätt den sökande 
ska visa upp sina kunskaper.

För att bedömning av reell kompetens ska 
bli rättssäker och behandlas utifrån ett 
likabehandlingsperspektiv har KMH utvecklat 
informationen på webbplatsen för att göra 
den tydlig, lättbegriplig och informativ. När 
en ansökan inkommer gör KMH en samlad 
bedömning och beslutar om den sökande kan 
anses behörig eller inte. Vid oklarheter kontaktar 

KMH den sökande för mer dokumentation och/
eller intervju.

Med hjälp av de medel som KMH fått för 
validering inom KPU har en satsning gjorts för 
att få fler sökande och antagna studenter. Inför 
antagning till program eller kurs med start 
under 2022 ansökte 19 personer om validering 
av reell kompetens. Det är några fler än förra 
året, men fortfarande en låg nivå. 16 av dessa 
bedömdes som obehöriga och tre bedömdes som 
behöriga. Av de tre behöriga antogs en till KPU, 
en till fristående kurs och en blev reservplacerad 
men lämnade återbud. KMH:s bedömning är 
att de som antagits genom validering av reell 
kompetens under de senaste åren klarar sin 
utbildning med samma resultat som personer 
som antagits via formella meriter. Validering av 
reell kompetens kan också användas vid ansökan 
om tillgodoräknande av hel kurs och/eller modul 
inom kurs. På KMH är det framför allt i ansökan 
vid tillträde till högskolan som validering av reell 
kompetens används.

Internationalisering
Internationella nätverk

KMH deltar i ett flertal olika internationella 
nätverk, bland annat bland annat AEC (Association 
Européenne des Conservatoires, Académies de 
Musique et Musikhochschulen), EUA (European 
University Association), ELIA (European League 
of Institutes of the Arts), NUAS (Det Nordiska 
Universitets Administratörs Samarbetet) samt 
Nordplusfinansierade nätverk som ANMA 
(Association of Nordic Music Academies) som 
samlar flera undernätverk för olika genrer 
som till exempel: NordClassics, NordTrad, 
Nordplus och Crossing Keyboards. Alla ovan 
nämnda nätverk är av stor vikt för KMH och 
bidrar i hög grad till lärosätets utveckling och 
positionering på den internationella arenan. Ett 
flertal medarbetare har under året deltagit vid 
internationella konferenser anordnade av dessa 
nätverk. 

KMH har under 2022 fortsatt att samverka 
internationellt inom de två stora projekt som 
bedrivs av beviljade medel för Erasmus+.

Eurythmics in Education & Artistic Practice 
(EEAP) – är ett strategiskt partnerskap som har 
fått medel från EU genom Erasmus+programmet. 
Partnerskapet är ett projekt ihop med Universität 
für Musik und darstellende Kunst i Wien, Österrike, 
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Universität der Künste i Berlin, Tyskland samt The 
Karol Szymanowski Academy of Music i Katowice,  
Polen. Dessutom är Haute École de Musique de 
Genève i Schweiz med som associerad partner.

ARTHEWE-projektet (Multiform Pedagogy in 
Arts, Health and Wellbeing Education) – har under 
året utvärderat olika pedagogiska tillvägagångssätt 
och konstbaserade metoder där musikens roll 
för hälsoutveckling synliggjorts. Resultaten har 
bidragit till tvärprofessionella kunskapsutbyten 
inom och genom konst och musikområdet och  
utveckling av en digital hälsoplattform: HeArtS  
(HealthArtsSustainability) bestående av  
videoinspelade kunskapsfilmer för internationell 
spridning. Projektet presenterar kärnkompetenser 
som yrkesverksamma behöver för att kunna arbeta  
hållbart inom området musik. Insamling och analys 
av data från KMH:s master och kandidatprogram 
har genererat vetenskapliga publikationer vilka 
presenterats vid internationella konferenser. 
Kunskap från projektet har även implementerats 

vid lärosäten i Finland, England, Grekland och 
Irland.

Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen har  
genom föreläsningar skapat bred dialog kring  
berikande lärmiljö, förkroppsligad lärandeaktivitet, 
inre och yttre hållbarhet och kreativitet med våra  
internationella partners och studenter. Tillsammans 
med Centrum för social hållbarhet (CSS), vid 
Karolinska Institutet, fortskrider ett internationellt 
samarbete kring ”inre hållbarhetsfaktorer” av 
betydelse för de yttre hållbarhetsmålen. 

Under året genomfördes också flera fristående 
kurser på KMH där huvuddelen av studenterna 
utgörs av musikstuderande från andra länder i 
Europa. Som tidigare år genomförs dessa kurser 
i samverkan med Kammarmusikens Vänner. 
Förutom att merparten av studenterna kommer 
från andra länder än Sverige har även en stor 
del av lärarna vid dessa fristående kurser en 
internationell bakgrund.

Lektion i kammarmusik med professor Mats Zetterqvist på campus Edsbergs slott.
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Tabell 12. Internationell mobilitet

2022 2021 2020

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Inresande studenter 51 60/40 49 67/33 47 66/34

Utresande studenter 28 40/60 22 32/68 30 40/60

Inresande personal 18 34/66 1 100/0 2 0/100

Utresande personal 31 39/61 7 75/25 8 38/62

Inresande (In): studenter 51 utbyten / 50 individer, lärare och personal 18 utbyten / 18 individer. 
Utresande (Ut): studenter 28 utbyten / 25 individer, lärare och personal 31 utbyten / 26 individer.

Internationell mobilitet

Under året har den internationella mobiliteten 
återgått till i stort sett samma omfattning som 
innan pandemin. I jämförelse med 2021 så ses 
den stora ökningen bland personalutbyten. 

De flesta utbyten som sker på studentnivå sker 
inom Erasmus+, men utbyten sker också inom 
Nordplus. Under 2022 har även utbytet inom 
LinneausPalmeprogrammet med Sydafrika 
återupptagits efter att det varit helt inställt på 
grund av pandemin. Även de bilaterala utbyten 
KMH har med USA har öppnat igen men där har 
inget utbyte skett.

KMH har under 2022 fortsatt varit koordinerande 
lärosäte för folkmusiknätverket NordTrad inom 
Nordplusprogrammet.

I och med det nya Erasmus+programmet 2021–
2027 har digitaliseringen blivit mer utvecklad och 
det innebär att avtalshanteringen har behövt ses 
över och förnyas där behov har funnits.

KMH genomförde en internationaliseringsdag 
under hösten med informationsmöten för 
studenter och lärare, i syfte att informera om 
vilka avtal som finns och hur utbytesstudier och 
personalmobilitet fungerar. Årets inresande 
utbytesstudenter deltog i mötet och delade med 
sig av sina erfarenheter.

De lärarutbyten och utbyten med övrig personal 
som har kunnat genomföras har i huvudsak 
finansierats av medel från Erasmus+. När det 
gäller lärarutbyten är det oftast lärare som blir 
inbjudna att undervisa medan övrig personal 
åker i väg för att få erfarenhetsutbyten eller 
fortbildning. Fortbildningen i engelska vid 
University of Cambridge som startades under 
2019 har återupptagits och en grupp bestående 

av tolv personer, sex från akademierna och sex 
från förvaltningen, åkte i september 2022 för en 
veckas kurs i engelska språket.

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

Studentinflytande
Kungl. Musikhögskolans Studentkår (KMS) är 
en viktig aktör vid KMH och visar stort intresse 
och engagemang för KMH:s utveckling. Enligt 
avtal ersätter KMH studentkåren för studiesocial 
verksamhet och service. I ersättningsbeloppet 
ingår det särskilda anslag som KMH erhåller 
för att stödja studentinflytande. Avtal har också 
slutits gällande särskild ersättning för försäljning 
av kursmaterial. I samverkan mellan KMH och 
studentkåren ingår möjlighet att disponera 
KMH:s lokaler för särskilda studentevenemang 
ett antal gånger per läsår.

I nyligen upprättade Riktlinjer för student-
representation har KMH tydliggjort och utarbetat  
en struktur för deltagandet i olika fora där 
studenterna har möjlighet att vara representerade. 
Av riktlinjerna framgår också studenters möjlighet 
att yttra sig inför beslut av enskilda beslutsfattare 
och i olika grupper. För att underlätta studenters 
representation och inflytande schemaläggs 
numera rektors och högskoledirektörens 
beslutsmöten i anslutning till varandra.

Riktlinjer för hantering av frågor och synpunkter 
från studenter har tillkommit under året för att 
synliggöra studenters möjlighet att anonymt 
föra fram synpunkter på sin studiesituation. Som 
tillägg till den formella studentrepresentationen 
i beslutande organ, möts rektor, högskoledirektör 
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och studentkårens styrelse informellt några gånger  
per termin. Studentkåren bjuds även kontinuerligt  
in till möten med högskoleförvaltningen för  
dialog med ansvariga personer kring olika frågor  
initierade av både KMS och högskoleförvaltningens 
personal. Även inom akademierna finns 
studentrepresentanter närvarande vid beslut i 
övergripande frågor. 

Högskolan har under året jobbat aktivt med att  
få fler studenter att besvara de kursvärderingar 
som görs efter kursers avslut. Svarsfrekvensen  
är fortfarande relativt låg och ytterligare  
insatser kommer att göras i syfte att höja 
svarsfrekvensen. 

Under året har Riktlinjer för utvärdering 
av utbildningsprogram samt Riktlinjer för 
programuppföljning tagits fram med anledning 
av kritik framförd i UKÄ:s utvärdering av 
KMH:s kvalitetssäkringsarbete 2021. Samtliga 
utbildningsprogram ska årligen i enlighet med 
Riktlinjer för programuppföljning, följas upp via 
studentenkäter och studentdialoger. Syftet är att 
på ett systematiskt och transparent sätt samla 
in underlag för utvecklingsbeslut i programråd 
och andra organ. Enligt Riktlinjer för utvärdering 
av utbildningsprogram kommer även samtliga 
utbildningsprogram att utvärderas kontinuerligt 
enligt en sexårscykel med både externa 
bedömare och studenter representerade i en 
särskild bedömargrupp. Därmed säkerställs  
systematiken kring studenternas möjligheter 
att lämna synpunkter på högskolans 
utbildningsprogram.

KMH:s avtal med Studenthälsan i Stockholm 
är en del av lärosätets studentservice. De extra 
medel för studenthälsovård som KMH erhållit 
enligt regleringsbrevet har även 2022 använts 
till samverkan med Studenthälsan i Stockholm i 
arbetet med att främja fysisk hälsa och motverka 
psykisk ohälsa. Ambitionen är att genom fler 
gruppaktiviteter och individuella samtal nå fler 
studenter med olika typer av problematik. Det 
digitala utbudet har vidareutvecklats för att ge 
studenter möjlighet att delta på lika villkor.

Studentrekrytering
Under årets första och andra kvartal påverkades 
studentrekryteringsarbetet av pandemin. Flera 
studiebesök och informationsträffar ställdes in 
och i stället genomfördes flera digitala aktiviteter 
för att informera om utbildningarna. 

Utbildning

Under det första kvartalet genomfördes en 
större kampanj i sociala medier för KPU och 
lärarprogrammen med budskapet ”Lär ut det 
du älskar – bli musiklärare”. Kampanjen följdes 
av en artikelserie om att vara musiklärare, ett 
större digitalt öppet hus med panelsamtal, 
rundvandring och frågestund samt digitala 
informationsträffar där presumtiva studenter fick 
möjlighet att ställa frågor och få information från 
såväl lärare som studenter. 

Under det andra kvartalet användes de 
studentdrivna festivalerna på skolan som 
marknadsföring för att nå ut till presumtiva 
studenter. 

Flera åtgärder har gjorts under 2022 för att 
göra det lättare för presumtiva studenter att 
förstå ansökningsprocessen och tillgängliggöra 
information. Samtliga utbildningssidor har 
uppdaterats med en ny struktur och en film 
som beskriver hur antagningsproven går till har 
producerats och publicerats på kmh.se. En större 
genomgång och omstrukturering på webbplatsen 
har också genomförts för att göra det lättare för 
presumtiva studenter att hitta information om 
just deras antagningsprov och ansökan. 

Under 2021 lanserades en digital rundvandring 
som gör det möjligt att virtuellt besöka campus 
Valhallavägen när som helst på dygnet. Under 
andra kvartalet 2022 utvecklades rundvandringen 
med fler informationspunkter samt i en engelsk 
version. 

Inför ansökningsomgången som startade 
den 1 december genomfördes ett Öppet hus 
på plats på campus Valhallavägen för att ge 
presumtiva studenter en bra uppfattning om 
vad en utbildning vid KMH kan innebära och 
leda till. Under dagen fick besökarna möjlighet 
att träffa lärare och studenter, delta i 25 olika 
programpunkter, lyssna till panelsamtal och ställa 
frågor. Cirka 400 besökare dök upp under dagen. 

Att nå potentiella studenter utanför storstäderna, 
samt en breddad målgrupp har varit en 
målsättning och en utmaning. Att ha digitala 
informationsträffar samt kampanjer i sociala 
medier där följarna bland annat fått följa KMH
studenter i sin vardag har visat sig positivt på 
så vis att informationen blivit tillgänglig för alla 
oavsett geografiskt avstånd.

Vid KMH:s akademier har kontinuerliga 
studentrekryteringsinsatser gjorts genom 
samarbeten med förutbildningar i form av 
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folkhögskolor, gymnasieskolor samt nationella 
och internationella mästarklasser. Därtill 
har studiebesöken kunnat återupptas under 
höstterminen. 

Breddad rekrytering är fortsatt en stor utmaning 
för KMH. KMH har under året arbetat med 
uppföljning av den kritik som framkom av 
UKÄ:s granskning gällande lärosätets arbete 
med breddad rekrytering. Bland annat har Rådet 
för likabehandling fått i uppdrag att definiera 
ett antal frågeställningar kopplade till området. 
Majoriteten av de studenter som börjar på KMH 
har läst flera år på förberedande utbildningar för 
att ha möjlighet att bli antagna vid högskolan. 
Studierna kräver ofta att studenten börjat spela 
instrument vid en tidig ålder för att i det första 
skedet komma in på förutbildningar och att 
sedermera kunna antas vid KMH. Under året 
anordnades en elevens valdag för elever från 

Enbacksskolan i Tensta och det finns planer på 
att utöka samarbetet under nästa år. 

Verksamheten i projektet Libravoice fortgår 
som planerat. Libravoice startade 2019 för 
att motverka segregation och främja breddad 
rekrytering till KMH. Syftet är att skapa 
likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar 
att få tillgång till musik och andra kulturformer. 
Skolor i projektet i socialt utsatta områden får 
komma i kontakt med och musicera med KMH:s 
lärare och studenter. Under 2022 förnyade 
Kvarnbyskolan i Rinkeby och Elinsborgsskolan i 
Tensta sina certifikat. Barn från projektskolorna 
och studenter från KMH medverkade även 
i konserten Libravoice Live. Konserten 
genomfördes i Kungasalen på KMH och de 
medverkande bjöd på sång och dans, orkester och 
allsång. 

Staffan Scheja i samtal med barn vid ett studiebesök.

Utbildning



Forskning

Forskning 
Olof Misgeld, lektor i musikteori och 
institutionsföreträdare vid Instituionen för 
folkmusik presenterar sitt forskningsprojekt 
om spel och dans i samarbete med KTH.
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Forskning 

Forskningsmiljö 
Vid KMH bedrivs forskning och utbildning 
på forskarnivå inom musikområdet på både 
vetenskaplig och konstnärlig grund. Forskning 
i musik innefattar många olika områden och 
angriper centrala frågor i musikalisk och 
pedagogisk praktik samt inom musik och hälsa. 
Konstnärlig forskning på KMH verkar i nära 
samarbete med vetenskaplig forskning, både den 
som bedrivs på KMH som hos samarbetsparter. 
Genom forskarutbildningssamarbeten med 
Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Lunds 
universitet (LU) och Karolinska Institutet (KI) 
har en livaktig miljö för doktorander i musik på 
KMH etablerats.

KMH:s forskningsmiljö är inte begränsad 
till musikfältet utan adresserar även centrala 
samhällsfrågor såsom:

• folkhälsa, vård och omsorg,
• utveckling av kulturarvet,
• integration mellan olika kulturer och 

musikaliska uttryck,
• tekniska innovationer och digitalisering,
• musikalisk kunskapsutveckling och barns rätt 

till kreativa uttryck.

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

Forskningen som bedrivs vid KMH står sig väl i 
nationell och internationell jämförelse inom sina 
respektive fält och att resultaten sprids och får 
inverkan på såväl akademi som näringsliv är av 
stor vikt. Att forskningen håller hög kvalitet och 
bidrar till relevant kunskap för samhället är en 
förutsättning för högskolans betydelse regionalt, 
nationellt och internationellt. 

KMH ingår sedan 2018 i centrumbildningen 
NAVET, tillsammans med KTH, Konstfack och 
Stockholms konstnärliga högskola. NAVET:s 
vision är att Sverige ska ha en ledande position 
i skärningspunkten mellan konst, teknik och 
design, med en praktisk och kritisk inriktning 

som stimulerar forskning, innovation, kreativitet 
samt utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
NAVET vill sätta människan i centrum, vilket 
också innebär att ifrågasätta vad en människa är 
i en teknologisk tidsålder. Centrumbildningen 
skapar en plats för nätverkande som kan initiera 
och tillgodose nya forskningsprojekt, vilka 
tidigare varit utspridda i olika miljöer, med stöd 
i form av delade resurser såsom laboratorier, 
utrustning, kurser och utbildningar. KMH ingår 
i NAVET:s styrelse och arbetsgrupp och flera 
medarbetare har deltagit i gemensamma projekt.

I syfte att stärka forskningsmiljön vid högskolan 
har KMH också vidareutvecklat det öppna 
seminariet, text och teoriseminarier och 
högskolepedagogiska kurser. Dessutom bedrivs 
meriteringsprojekt mot forskningskompetens 
av lektorer utan formell forskarutbildning med 
fokus på praktiknära frågor som till exempel rör 
utforskande ensemblespel, och metodutveckling 
kring teman som musikaliskt motstånd och 
interaktion.

KMH:s målsättning är att vidareutveckla 
utbildningarnas forskningsanknytning och 
att stärka banden mellan konstnärlig praktik 
och forskning. Ambitionen är att skapa 
förutsättningar för att på sikt ansöka om 
examenstillstånd på forskarnivå.

Kvalitetsarbete 
Det systematiska kvalitetsarbetet är på många 
sätt inbyggt i forskningens verksamhet. Grunden 
för kvalitetssäkring inom forskning utgörs 
av den kollegiala granskningen vilken är ett 
kännetecken för all akademisk verksamhet. På 
KMH sker detta genom seminarier, både med 
forskare och doktorander. En viktig del i det 
systematiska kvalitetsarbetet är att utveckla 
forskningens förutsättningar. Ett första steg i 
denna process är att KMH har genomfört en 
kartläggning om forskningens förutsättningar 
där även lärarnas forskningskompetens med 
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fokus på möjliga handledare för en kommande 
forskarutbildning ingått. KMH har identifierat 
ett antal utvecklingsområden och skapat en 
handlingsplan för det fortsatta arbetet för att 
stärka forskningens förutsättningar under 
kommande år. 

KMH har under året arbetat med att ta fram  
underlag för en dialogbaserad uppföljningsmodell 
som kommer att utgöra grunden för ett 
kvalitetssystem för forskning vid KMH. 

Forskningsetik och god 
forskningssed 

Sedan 1 januari 2020 utreds misstankar 
om oredlighet i forskning av en särskild 
nationell nämnd, Nämnden för prövning av 
oredlighet i forskning (Npof ), placerad vid 
Etikprövningsmyndigheten i Uppsala. Lärosätena 
har dock fortsatt en roll i hanteringen av dessa 
fall samt för de avvikelser från god forskningssed 
som inte ska hanteras av Npof. Lärosätena 
ska beakta den nya lagen om ansvar för god 
forskningssed och prövning av oredlighet i 
forskning (SFS 2019:504) samt de bestämmelser 
som införts i högskoleförordningen (SFS 
2019:1151) om att i enlighet med fastslagna 
riktlinjer pröva misstänkta avvikelser från god 
forskningssed som inte räknas som oredlighet.

Under 2022 har KMH tagit fram riktlinjer för 
hantering av ärenden avseende misstänkta 
avvikelser från god forskningssed och även inrättat 
ett utskott för god forskningssed. Utskottet har till  
uppgift att förutom att hantera och vid behov utreda  
misstankar om avvikelser från god forskningssed, 
stödja KMH:s forskare i det proaktiva arbetet 
med god forskningssed och forskningsetiska 
perspektiv samt arrangera seminarier om aktuella 
etiska frågor, för forskare och studenter. 

Extern 
forskningsfinansiering 

KMH:s forskare har sökt och fått extern  
finansiering för ett antal viktiga forskningsprojekt, 
både nationellt och internationellt. De senaste 
åren har forskningsbidrag erhållits från 
Vetenskapsrådet (VR), Vinnova, KKstiftelsen 
och två av Wallenbergstiftelserna. I flera 
fall samverkar KMH:s forskare inom andra 

Forskning

organisationers projekt till exempel KTH, Lunds 
universitet och Mälardalens universitet där 
forskningsanslag erhållits från bland annat KK
stiftelsen inom områden med tvärvetenskapliga 
inslag. Forskningsresultaten rapporteras i 
vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk 
och presenteras vid konferenser, konserter och 
seminarier.

Under 2022 har fem externfinansierade 
forskningsprojekt varit placerade på KMH:

Folk Song Lab – deconstruction, improvisation 
and flow. Inom projektet prövas improvisation 
inom folksång inom ramen för traditionella 
former av folksång: balladen, lyriska visan, 
koralen etc. Var går gränserna mellan att 
improvisera, komponera, arrangera? Är dessa 
gränser mer en sentida konstruktion? Projektet är 
finansierat av VR (2019–2022).

ULF – Utbildning, Lärande, Forskning är en 
riksomspännande nationell försöksverksamhet 
kring praktiknära skolforskning som bedrivs på 
uppdrag av regeringen mellan 2017 och 2024. 
Inom ULF utvecklar och prövar de medverkande 
modeller för samverkan mellan akademi och 
skola vad gäller forskning, skolverksamhet och 
lärarutbildning. Huvudsyftet är att stärka skolans 
vetenskapliga grund. Inom denna verksamhet 
har ett projekt bestående av en modell med 
mindre forskargrupper bedrivits, vilket resulterat 
i publikationen A prima vista. KMH:s delprojekt 
finansieras av Uppsala universitet inom ULF 
(2017–2024).

Tillbaka till framtiden! Projektet kommer att 
skapa både tolkningar och nya konstverk som 
utforskar traditioner kring utförandet av noterad 
historisk konstmusik samt deras konstnärliga 
och sociala relevans, både vid tidpunkten för 
kompositionen och nu. Detta underlag ska sedan  
tjäna som en grund för en utökad tolkning av äldre  
konstverk och förväntas bidra till utvecklingen av  
nya praktiker och konstnärliga forskningsmetoder. 
Projektet är finansierat av VR (2021–2023).

”Feminin repertoar” och hemmamusicerande 
i Sverige 1780–1860: ett motnarrativ för dagens 
musiker. Projektet vill undersöka hur estetiska 
värderingar är baserade inte bara på musikens 
innehåll utan även på fördomar kring en viss 
repertoar och föreslå ett motnarrativ som 
utmanar normativa perspektiv inom den svenska 
musikrepertoaren, inklusive genusbaserade 
kategoriseringar. Syftet är att återupprätta en 
betydande del av vår musikaliska repertoar som 
tystnat. Projektet är finansierat av VR (2022–2024). 
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Eric Ericson – musikalisk kunskapsutveckling är  
ett projekt där syftet är att undersöka kördirigenten 
professor Eric Ericsons konstnärliga och 
pedagogiska gärning – hur hans yrkesutövning 
fortsatt har inverkan på dagens musikliv och 
utbildning, samt vilka hans kunskapsbidrag för 
framtiden är. Projektet är finansierat av Stiftelsen 
Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond 
(2022–2024).

Medarbetare har genom samverkan mellan KMH 
och andra lärosäten samt företag varit verksamma 
i bland annat följande forskningsprojekt:

European Art-Science – Technology Network 
for Digital Creativity (EASTN-DC) är ett 
samverkansprojekt med 13 andra institutioner i 
Europa, USA, Kanada och Brasilien. Projektet är 
finansierat av Culture Program of the European 
Union (2017–2022) och syftar till att hela 
samhället ska kunna nås av digital teknologi och 
digital konst.

Historiskt informerad ljuddesign är ett 
multidisciplinärt forskningsprojekt där forskare 
från olika områden jobbar tillsammans för att 
förstå och rekonstruera historiska, elektroniska 
musikinstrument. Metoderna som används 
hämtar inspiration från kulturarvsforskning men 
även konstnärliga metoder används. Samarbetet 
mellan KTH, KMH och Musikverket studerar 
några av de instrument som finns i Musikverkets 
samlingar. Projektet är finansierat av VR (2020–
2023).

Musical Transformations är ett samarbete 
med Lunds universitet (LU). Projektets syfte 
är att undersöka hur musikaliska traditioner 
förändras genom yttre påverkan och den största 
delen av projektet har bedrivits genom studier 
på Vong Comusiken i södra Vietnam. Det 
är en social musiktradition som har präglats 
av stora förändringar under 1900talet, till 
exempel genom elgitarrens införande. Projektets 
huvudsakliga output är en serie artiklar samt 
en CD med The Six Tones som tolkar Vong 
Co tillsammans med en grupp vietnamesiska 
musiker. Projektet är finansierat av Stiftelsen 
Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond 
(2018–2022).

Sånghälsa i skolan – en samhällelig 
angelägenhet är ett samarbete med Kungl. 
Musikaliska Akademien. Forskningsprojektet 
utforskar om daglig sångaktivitet kan stödja 
barns kognitiva och språkliga utveckling, skapa 
studiero och bidra till social sammanhållning. 
Forskning som undersöker länken mellan musik 

och hälsa i skolan är viktig för att bygga kunskap 
kring kopplingen mellan musik, lärande och 
välbefinnande och för att förstå sångens plats 
i den svenska skolan. Projektet finansieras av 
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs 
minnesfond (2021–2025).

Musik i barnsjukvård är ett projekt vars 
syfte är att bidra till ökat välmående hos barn, 
deras familjer och vårdpersonal samt bidra 
till en kulturunderstödd vård. Projektet är 
ett samarbete med Sophiahemmet Högskola 
och äger rum vid Södersjukhuset, där barn i 
åldrarna 0–18 vårdas. I projektet musicerar en 
grupp om två till tre klassiskt skolade musiker 
för att stärka barnens och deras familjers samt 
vårdpersonalens möjlighet till delaktighet och 
engagemang i musikaliska aktiviteter för att 
uppnå ökat välmående. Projektet finansieras av 
Projektstöd kultur och hälsa, Region Stockholm 
(2020–2023).

Informationsåtkomst i inbyggda system 
för audiovisuella konstnärliga processer 
(IRESAP) är ett projekt där det huvudsakliga 
syftet är att studera musikframförande i skogen 
som distribueras via 6Gnätverk till publik och 
andra deltagande musiker. Målet är att utforska 
nya tekniska och konstnärliga metoder för 
musikalisk interaktion i realtid mellan deltagare 
och visa att ett distribuerat framträdande 
kan skapa en känsla av försjunkenhet i en 
sammanslagen verklig och virtuell verklighet. 
Projektet leds av Mälardalens universitet och 
förutom KMH så medverkar Ericsson, Spotify 
och Teenage engineering. Projektet finansieras av 
KKstiftelsen (2022–2026). 

Utbildning på forskarnivå
KMH saknar examenstillstånd för utbildning 
på forskarnivå, varför doktorander anställda 
vid KMH formellt bedriver sin utbildning på 
forskarnivå vid ett annat lärosäte. KMH har 
tre doktorander antagna i musikpedagogik och 
två antagna i utbildningsvetenskap vid Lunds 
universitet (LU), fem doktorander i musik och 
teknik vid KTH och en doktorand i musik och 
hälsa vid Karolinska Institutet.

Doktoranderna i utbildningsvetenskap ingår i en 
nationell forskarskola inom utbildningsvetenskap, 
Forskning i samverkan i lärarutbildning (ROCIT), 
där LU är huvudansvarig. Samtliga i forskarskolan 
ingående lärosäten deltar även i regeringens 
försöksverksamhet Utbildning Lärande Forskning 

Forskning
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(ULF) som syftar till att utpröva modeller för 
långsiktiga och hållbara strukturer för samverkan 
mellan huvudmän och lärosäten i och genom 
lärarutbildningarna. 

I samverkan med Musikhögskolan i Piteå vid 
Luleå Tekniska Universitet (LTU) ordnar KMH 
Interface Research Lab tre gånger om året. 
Under två till tre dagar bjuds alla doktorander 
och forskare in för att presentera och diskutera 
sina projekt med möjlighet till konstnärliga 
presentationer. Tillsammans med LTU:s 
doktorander utgör detta Sveriges största miljö för 
konstnärlig forskning i musik. 

Forskningsseminariet vid KMH har under 2022 
genomförts vid fyra tillfällen. Seminarieserien har 
nu formaliserats som en forskarutbildningskurs 
(7,5 hp) vid LU och KMH för doktorander i 
musikpedagogik men kursen kan även ingå som 
ett valbart moment för övriga doktorander vid 
KMH. 

Arbetet med att ta fram en egen ansökan om  
examenstillstånd på forskarnivå har fortsatt under 
2022 med en kartläggning av forskningsmiljön på 
KMH och framtagandet av en handlingsplan.

Internationalisering 
Samverkan med internationella forskningsmiljöer 
inom musik är en av flera viktiga förutsättningar 
för att möjliggöra utbyte av idéer, metoder och 
resultat som i sin tur kan driva forskningen framåt. 
KMH:s internationella position och inflytande 
bygger i hög grad på i vilken utsträckning 
lärosätets forskare etablerar samarbeten och 
deltar i sampubliceringar inom dessa miljöer.

KMH har sedan 2021 sin första internationella 
postdoktor finansierad av VR med projektet 
Musik och identitet i diaspora: nya perspektiv 
på vietnamesiska kvinnliga invandrare i 
Skandinavien, vilket är en viktig rekrytering för 
att bygga upp en internationell forskningsmiljö.

KMH fick under 2022 ett Grant for Teaching 
Sabbaticals från STINT. Syftet med bidraget är att 
utveckla svensk högre utbildning genom att ge  
svenska forskare och lärare internationella 
erfarenheter relevanta för deras undervisningsroll. 
En professor vid KMH kunde därigenom göra ett 
utbyte med Stanford University, USA. 

Forskning

Samarbeten med universitet i Helsingfors och 
Stanford kring ”Embodied compassion” och dess  
roll inom musikskapande aktiviteter har bidragit  
till bokkapitel hos förlaget Routledge. Medkänslo  
forskning inom musikområdet är på framfart och  
utbyte mellan Georgetown University och 
KMH har etablerats. Sång- och folkhälsoprojekt 
i samarbete med övriga nordiska länder har 
fortsatt. Nordic Arts, Culture and Health konferenser 
har genomförts vid KMH samt i Norge. 

Publikationer
KMH har under 2022 fortsatt att utveckla former 
för registrering och arkivering av vetenskapliga 
publikationer och konstnärlig output i DiVA. 
Detta möjliggör för KMH att tydligt påvisa 
uppnådda resultat, samt underlättar nationell 
jämförbarhet, men även tillgängliggörande för det 
övriga forskarsamhället och för allmänheten.

KMH:s forskning och utbildning på forskarnivå 
har utvecklats positivt under många år och under 
samma tidsperiod har antalet vetenskapliga och 
konstnärliga publikationer ökat. Dock syns en 
tydlig minskning för 2022 där en förklaring kan 
vara den minskning av forskningssamarbeten som 
orsakats av pandemin. Antalet refereegranskade 
publikationer ska också ses i ljuset av att KMH:s 
verksamhet inom det konstnärliga området 
inte enbart avspeglas i antalet publiceringar i 
vetenskapliga tidskrifter, då området traditionellt 
även presenterar forskningsresultat i form av 
konstnärlig output. Ett exempel på konstnärlig 
output är musiktryck i form av noter. 

KMH:s forskning har under 2022 resulterat i 38 
peer reviewgranskade publikationer, se tabell 13.

Den totala kostnaden för forskning har ökat 
marginellt jämfört med 2021. Eftersom antalet 
publikationer är färre än året innan har 
kostnaden per refereegranskad publikation ökat.

Vid den interna fördelningen av forskningsmedel 
prioriteras de områden som KMH har identifierat 
som särskilt viktiga samtidigt som det är viktigt 
att möjliggöra för lektorer och professorer att 
bedriva forskning inom sin anställning. Eftersom 
särskilda forskningsresurser tilldelas personal 
med forskningskompetens är det en viktig del i 
KMH:s policy att beakta jämställdhetsaspekter 
i rekryteringsprocesser och vid strategiska 
satsningar.
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Tabell 13. Prestationer inom forskning

Publikationstyp 2022 2021 2020

Artikel i tidskrift 9 19 17

Artkel recension 0 0 0

Bok 0 1 0

Doktorsavhandling 0 0 0

Kapitel i bok, del av antologi 1 5 1

Publicerade konferensbidrag 9 35 34

Rapport 0 0 0

Samlingsverk (redaktörskap) 1 0 0

Konstnärlig output 18 22 23

Antal refereegranskade 
publikationer 38 82 75

Kostnad (tkr) 29 261 28 880 25 493

Kostnad per publikation 770 352 340

Inkluderar även granskade publikationer inom det konstnärliga området. 
Vid framtagandet av nytt tabellutseende så hämtas nya uppgifter från DiVA per kategori. Då DiVA är öppet för registering
bakåt kan siffror i tidigare årsredovisningar ha ändrats.

KMH har under 2022 samverkat med ett 
flertal andra lärosäten och Svensk nationell 
datatjänst (SND) för att delta i arbetet med 
tillgängliggörande av forskningsdata. En särskild 
grupp bestående av flera små fristående lärosäten 
som arbetar med konstnärlig forskning har 
bildats på initiativ från SND. Gruppens uppdrag 
är att samverka kring stöd till forskarna angående 
lagring och tillgängliggörande av forskningsdata. 

Under året har KMH tecknat avtal med SUNET 
(Swedish University Computer Network) 
gällande en säker arbets och lagringsyta för 
forskningsdata, Sunet Drive. KMH har även 
tecknat abonnemang för DMPonline via SUNET. 
Detta är ett verktyg som forskare kan använda för 
att skriva och hantera sina datahanteringsplaner, 
vilket underlättar för hanteringen av data under 
hela forskningsprocessen.  

Forskning

Karl Asp och Susanna Leijonhufvud med sin nyutgivna bok 
Rimdrottningar, folkmusiker och rockband – om deltagandets 
och lärandets villkor i musiklivet.



Utbildning

 

Samverkan

Samverkan  
Oscar Spendrup, musiklärarstudent 
i rytmik.
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Samverkan

Samverkan  

En central del i studenternas utbildning och 
förberedelse inför kommande arbetsliv är att 
framträda inför publik, att i ”skarpt läge” använda 
musikaliska färdigheter till att kommunicera med 
åhörare i olika åldrar. Inom utbildningarna läggs 
stor vikt vid att utveckla studenternas personliga 
uttryck, vilket finkalibreras i mötet med publiken.

Att bjuda in publik och allmänhet till konserter 
och festivaler är därmed en naturlig del av 
KMH:s samverkan med det omgivande samhället. 
Det stora utbudet, kvaliteten på studenternas 
konserter och våra ändamålsenliga campus har 
gjort KMH till en betydande konsertarrangör. 
Konserterna är vanligen mycket välbesökta. 

För konsertverksamheten har KMH en särskild 
stödverksamhet med konsert och eventproducent, 
ljudtekniker, ljustekniker, inspelningstekniker 
och marknadsföringshjälp. En konsert är 
också ofta en examination av kurs och därmed 
bedömning av förväntade studieresultat, vilket är 
en samverkansmodell som kombinerar ett fokus 
på kvalitet i utbildningen och en interaktion med 
det omgivande samhället.

Inledningsvis präglades 2022 fortsatt av pandemin 
vilket ledde till att konserter livestreamades 
utan publik i salen. Från och med den 21 februari 
tilläts åter extern publik vid KMH:s konserter. 
Detta var efterlängtat både hos publiken och för 
högskolans studenter och personal. 

Huvuddelen av KMH:s lärare har en aktiv 
musikkarriär vid sidan av läraranställningen. 
Endast ca 15 procent av kollegiet har 
heltidsanställning och ytterligare cirka 30 procent 
har månadsanställning på deltid. Övriga lärare 
anställs per timme eller anlitas som konsulter för 
enstaka uppdrag. 

Lärarnas parallella yrkesverksamheter är 
en förutsättning för att hålla utbildningarna 
ajour med en föränderlig arbetsmarknad och 
för att studenterna ska få de rätta verktygen 
för sitt framtida yrkesliv. Lärarnas parallella 
yrkesverksamheter innebär också att kunskap 

och metoder som utvecklats inom KMH kommer 
omgivande samhälle till del.

Andra exempel på KMH:s samverkan med 
omgivande samhälle är täta kontakter med 
relevanta förutbildningar, våra forskares bidrag 
till musiklivets och skolvärldens utveckling samt 
det professionella musiklivets och andra aktörers 
förhyrningar på campus. Konkreta exempel på 
KMH:s samverkan inom utbildning och forskning 
redovisas under tidigare avsnitt.

Inom KMH:s akademier pågår kontinuerligt 
samverkan med en mängd externa parter i 
form av bland annat orkestrar, konserthus, 
festivalarrangörer och förutbildningar. KMH 
dokumenterar samverkansprojekt genom 
att skriva formaliserade avtal. Under 2022 
slöts 24 nya samverkansavtal. Detta är en 
ökning från året innan och kan förklaras av att 
samverkansmöjligheterna under 2021 till stor del 
begränsades av pandemin.

Musiklyftet – Under året etablerades ett flerårigt  
samarbete med Svensk Scenkonst och Kungl. 
Musikaliska Akademien i syfte att stärka 
musikens utbildningskedja från förskola till 
högre musikutbildning. Arbetet har bland annat 
innefattat debattartiklar, samtal med enskilda 
beslutsfattare och deltagande i relevanta 
konferenser samt arrangemanget Riksting för  
västerländsk konstmusik, medverkan i Folk och 
kultur samt ett seminarium under Almedalsveckan.  

Konserter och evenemang  
KMH:s konsertverksamhet utgör en mycket 
viktig kontaktyta med det omgivande 
samhället och är en betydande del av KMH:s 
kärnverksamhet. Konserterna utgör i många fall 
det formella examinationstillfället för en kurs, 
men består också av projekt som genomförs 
som fria utbildningsaktiviteter. I vissa fall sker 
konserter som en del i samverkansprojekt med 
externa parter.
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Under 2022 har KMH genomfört närmare 
350 konserter inklusive konserterna inom de 
studentdrivna festivalerna. Det totala antalet 
konsertbesökare på plats under 2022 uppgick till 
drygt 20 000. 

Konserterna och evenemangen produceras och 
marknadsförs till stor del via KMH:s webbplats, 
annonsering och utskick till prenumeranter. En 
stor del av kommunikationen kring evenemangen 
sker också via sociala medier, externa 
evenemangskalendrar samt andra webbtjänster 
och målgruppsspecifika nätverk.  

Studentdrivna festivaler  

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

Akademin för folkmusik, jazz och musik och 
medieproduktion presenterade en festival under 
året. Institutionen för jazz jubilerade med att 
för sextonde året presentera sin festival New 
Sound Made. Akademin för musik, pedagogik och 
samhälle presenterade sin årliga festival Mind 
the Music. 

Akademin för klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori presenterade tre 
festivaler. Institutionen för klassisk musik 
anordnade under våren kammarmusikfestivalen 
Classicalive Music Festival samt under 
höstterminen Accordeonfestivalen. 
Institutionen för komposition, dirigering och 
musikteori genomförde under vårterminen och 
höstterminen olika delar av festivalen ljudOljud. 

Uthyrningar och konferenser
Intäkter från lokaluthyrningar och visningar har 
varit något begränsade under året med anledning 
av pandemin och det ekonomiska läget i världen. 

Under 2022 hade KMH totalt 22 uthyrningar, 
varav 6 uthyrningar skedde under vårterminen 
och övriga 16 under höstterminen. Totalt 
genomfördes 16 publika visningar under 2021. 

Det är ett faktum att pandemin har påverkat 
uthyrningsverksamheten och många event har 
ställts in på grund av det osäkra läget. Det går 

Samverkan

också att se genom den stora skillnaden på antalet 
uthyrningar för våren och hösten. Under hösten 
har uthyrningsverksamheten haft en positiv trend 
med alltfler förfrågningar och högskolan har varit 
tvungen att tacka nej till flera större uthyrningar 
på grund av ett högt tryck från den ordinarie 
verksamheten.  

Entreprenörskap, 
samarbeten och innovation

Nedan presenteras ett antal av högskolans 
satsningar inom entreprenörskap, samarbeten 
och innovation. En projektgrupp med medlemmar 
från olika delar av KMH har under året arbetat med 
att fortsätta dessa områden. Gruppen arrangerar 
aktiviteter och samarbetsprojekt och ger även stöd  
och rådgivning till studenter som vill utveckla och  
driva innovativa och utforskande samarbetsprojekt. 
Arbetet finansernas till största del med externa 
medel.

Stockholm School of Entrepreneurship 
(SSES) 

KMH är sedan 2020 medlemmar i Stockholm 
School of Entrepreneurship (SSES). SSES erbjuder 
alla programstudenter kurser i innovation, 
idéutveckling och entreprenörskap. Dessa 
utbildningar ger studenterna viktiga verktyg för 
att kunna leva på sin musik. SSES kurser är öppna 
för studenter från KMH, Karolinska Institutet, 
Konstfack, Stockholms universitet, KTH och 
Handelshögskolan. Blandningen av studenter 
från olika högskolor och universitet gör SSES 
till en knutpunkt för tvärdisciplinära möten och 
skapar unika möjligheter för studenterna att 
utöka sitt nätverk och skapa nya kontakter.

Exempel på aktiviteter och projekt som 
genomförts under året är:

Studentprojekt

Tre projekt drivna av och med deltagande av 
studenter har genomförts under året i samarbete 
med Beckmans designhögskola och med Tekniska 
museet. I projekten arbetar studenterna med 
en extern partner i tvärdisciplinära format. I 
samarbetet skapas nya kontakter och projektidéer 
både för studenterna och för KMH.
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Weekend workshop i samarbete med 
SSES: ”Cocreation by Improvisation”

Konstnärliga metoder och arbetssätt utforskas 
utifrån hur de kan vara värdefulla i andra 
sektorers innovations och utvecklingsprocesser, 
bland annat genom en workshop som kallas 
”Cocreation by Improvisation” som bygger 
på forskningsprojektet ”Musik i oordning”. 
Masterstudenter från Karolinska Institutet, 
Konstfack, Stockholms universitet, KTH och 
Handelshögskolan deltog i en helgworkshop 
kring samskapande och improvisation.

Möt Musiklivet – samtalsserie

Möt Musiklivet är KMH:s samtalsserie för 
studenter som är eller kommer att bli en del av 
musiklivet. Syftet är att förbereda, inspirera och 
vägleda till nya sätt att ta sig an marknaden, och 
att erbjuda möjligheter att knyta nya kontakter.

KMH Xday

Den 20 september 2022 genomfördes KMH 
XDay för fjärde gången. KMH bjuder in till 
ett evenemang där organisationer, företag och 
kulturinstitutioner möter studenter och forskare 
och får ta del av pågående samarbetsprojekt, 
forskning, studentarbeten och musik. KMH visar  
upp konstnärliga projekt samt låter externa parter 
presentera möjligheter och utvecklingsområden 
inom musik och ljudfältet. Syftet är att hitta 
gemensamma intresseområden som kan ligga till 
grund för nya samarbeten och andra innovativa 
projekt inom konstnärlig utbildning och forskning.

Publik i Lilla salen vid en presentation under KMH X Day. 
Foto: Ola Gustafsson, Stockholm School of Entrepreneurship

Konstnärliga exjobb

Konstnärliga exjobb är en metod som utvecklades 
i det VINNOVAfinansierade projekt ESAIM 
(2017–2021) och är numera en möjlighet för 
masterstudenter som vill samarbeta med en 
extern part inom ramen för sitt självständiga 
arbete. Det är ett tillfälle att utforska nya 
möjligheter inom musik och ljudfältet 
tillsammans med t.ex. en organisation, ett 
företag eller en kulturinstitution. Ett samarbete 
i ett konstnärligt projekt kan bidra med nya 
perspektiv och är en unik chans att pröva 
och utveckla idéer tillsammans i ett praktiskt 
konstnärligt sammanhang. 

Nätverk

Under året har flera av KMH:s lärare och 
studenter deltagit i bootcamp med nätverket  
Actinart och i konferens med nätverket ELIA.

I samarbete med SUBTOPIA/KATAPULT 
genomfördes en konferens i Vilnius kring 
tvärdisciplinära samarbeten LLCI  ”Learning 
Lab Cross Innovation”, ett 40tal deltagare från 
de nordiska länderna medverkade på plats och 
digitalt. 

Innovationsstöd 

Starthus KMH erbjuder rådgivning till studenter 
och forskare som har en idé till en innovation av 
något slag. KMH har även fortsatt ett samarbete 
med KTH innovation.

Samverkan
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 Gemensamt

Kvalitetssäkring 
Kvalitetsarbetet på KMH har det gångna året  
fokuserat på att revidera Riktlinjer för kvalitets-
säkring vid KMH som hittills har gällt och att  
utveckla ett kvalitetssystem för utbildning. 
Resultatet är beskrivet i dokumentet Kvalitetssystem 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Arbetet 
är en konsekvens av UKÄ:s granskning av 
kvalitetsarbetet vid KMH vars yttrande kom 
högskolan till del i februari 2021.

Kvalitetssystemets revidering kan kort 
beskrivas med att viktiga funktioner, såsom 
programansvarig och programråd, kursansvarig 
och institutionsföreträdare, har tillsatts, samt att  
KMH har infört kontinuerlig uppföljning och  
regelbunden granskning av utbildningsprogram. 

Återrapport med åtgärder till följd av 
lärosätesgranskningen kommer att lämnas till 
UKÄ i början av 2023.

Bedömargruppens yttrande har varit värdefullt 
för att leda KMH in i det viktiga arbetet med 
att säkerställa kvaliteten i utbildningarna på ett 
systematiskt sätt och som kan fungera över tid. 

Utbildnings och forskningsnämnden har 
det samlade ansvaret för planeringen av och 
kvaliteten i utbildning och forskning. Nämnden 
beslutar om åtgärder för att främja utvecklingen 
av utbildning och forskning på konstnärlig och 
vetenskaplig grund vid KMH.   

Hållbarhet  
KMH:s bidrag till en hållbar samhällsutveckling 
baseras på Sveriges miljömål och FN:s globala mål 
för hållbar utveckling inom Agenda 2030. KMH 
har anslutit sig till det högskolegemensamma 
klimatramverket och har därigenom påtagit 
sig ansvaret att minska de växthusgaser som 
genereras av verksamheten. 

KMH har inrättat ett hållbarhetsråd för att samla 
kompetenser i ämnet. Rådet har bland annat 
i uppgift att formulera hållbarhetsmål främst 
inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 
samt verka för att dessa förankras i hela 
organisationen. För att utveckla processerna att 
främja en hållbar utveckling har KMH inlett ett 
samarbete med Kungl. Tekniska högskolan som 
under året bestått i att deras studenter genomfört 
en miljöaspektsbedömning vid KMH. 

En miljöutredning som påbörjats under året 
kommer att färdigställas 2023. I samband med 
detta kommer bland annat en särskild utredning 
att göras av resor då detta identifierats som en av 
KMH:s största utsläppskällor. Under pandemin 
gjordes en reseundersökning som indikerade att 
många kan tänka sig att ersätta flertalet resor 
med digitala alternativ även efter pandemin. 
Denna undersökning kommer att ligga till grund 
för framtagande av nya reseriktlinjer och fortsatt 
utveckling av alternativ till fysiska möten. En 
detaljerad redogörelse för uppföljningsbara mål 
för resande rapporteras i särskild ordning. 

Sedan UKÄ:s tematiska utvärdering om 
hållbarhet 2017 har KMH tagit sig an 
hållbarhetsfrågorna med förnyad kraft. KMH:s 
vision Musik för människan och framtiden vill 
manifestera musikens unika roll i byggandet av  
ett inkluderande samhälle. I framtagande av strategi 
och långsiktiga planer har KMH utgått ifrån, och 
länkat mål och åtgärder, till Agenda 2030 och 
de globala målen för hållbar utveckling samt det 
högskolegemensamma klimatramverket. KMH 
följer nogsamt Naturvårdsverkets uppföljning av 
miljöledningsarbetet i staten och Utbildnings 
och forskningsnämnden har initierat att 
befintliga utbildningsinsatser kring hållbarhet 
ska identifieras och synliggöras i större skala. 

KMH har ett aktivt samarbete med Akademiska 
Hus som under året bland annat installerat 
solcellsanläggningar på campusets hustak, vilket 
ligger i linje med klimatmålen och lärosätets 
hållbarhetsarbete.

Gemensamt
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Säkerhetsarbete på KMH
KMH har under senare år stärkt såväl 
medvetenheten kring vikten av säkerhetsfrågor, 
som den organisatoriska modellen kring 
systematiskt säkerhetsarbete. Det finns 
en etablerad säkerhetsgrupp bestående av 
sex personer, där högskoledirektören är 
sammankallande och har det yttersta ansvaret för 
säkerhetsarbetet på KMH. 

Säkerhetsgruppen ansvarar för att hålla sig 
uppdaterad och informera personal och 
studenter om olika aspekter av säkerhetsarbete 
och att öka medvetenheten kring säkerhetsfrågor. 

KMH är väl medveten om svårigheten i att 
hitta rätt balans mellan ambitionen av att vara 
en öppen högskola, med en mängd publika 
evenemang å ena sidan, och samtidigt inte utsätta 
vare sig personal, studenter eller lokaler, för 
onödiga risker å den andra. Säkerhetsgruppen 
träffas regelbundet för att diskutera säkerhet 
utifrån en sådan mer övergripande hållning, till 
att också mer djupgående diskutera och planera 
eventuella åtgärder inom säkerhetsarbetets olika 
områden. 

Informationssäkerhet
Ansvaret för KMH:s informationssäkerhet har  
tidigare varit placerad inom KMH:s säkerhetsgrupp. 
I början av 2022 inrättades en funktion med 
särskilt ansvar för informationssäkerhet på  
högskolan. Under året har informations
säkerhets ansvarig tillsammans med chefen för 
ITavdelningen utarbetat en särskild riktlinje, 
Riktlinjer för informationssäkerhet inklusive IT 
och cybersäkerhet vid KMH, som därmed har 
ersatt tidigare gällande styrdokument avseende 
såväl informationssäkerhet som föreskrifter för 
ITområdet. 

Med den nya uppdaterade riktlinjen på plats har 
ett arbete påbörjats för att öka medvetenheten 
kring informationssäkerhetsarbete, inte minst 
forskning och undervisning. KMH genomför 
inte i dagsläget några examinationer på distans, 
och har inte för avsikt att börja med det inom 
överskådlig tid. 

Under året har ett omfattande arbete bedrivits 
avseende att förbereda för ett helt nytt och 
därmed betydligt säkrare nätverk.

Samtlig personal har informerats både om den  
nya riktlinjen i sig, och också fått ta del av  
praktiska tips om hur det dagliga arbetet kan 
utföras i syfte att öka graden av säkerhetstänkande 
hos den enskilde medarbetaren. 

KMH har också under året deltagit i ett antal 
nätverksträffar med andra myndigheter 
arrangerade av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), samt deltagit i olika webbaserade 
utbildningar, även de anordnade av MSB. 

Visselblåsarfunktion
Riksdagen fattade den 29 september 2021 beslut 
om att anta en ny så kallad visselblåsarlag, som 
innebär skydd för personer som rapporterar 
om missförhållanden. Enligt beslut av KMH:s 
styrelse inrättades en extern visselblåsarfunktion 
under året. Efter upphandling tilldelades KPMG 
uppdraget. 

En visselblåsarfunktion ska hantera allvarliga 
oegentligheter som rör bokföring, intern 
bokföringskontroll, revision, bekämpande av 
mutor, brottslighet inom bank och finansväsen, 
eller andra allvarliga oegentligheter som rör 
organisationens vitala intressen eller enskildas liv 
och hälsa.

Möjligheten att rapportera om missförhållanden 
gäller för KMH:s anställda och studenter 
och länk till extern rapporteringskanal finns 
på KMH:s webbplats. Under året har inga 
oegentligheter rapporterats.

Lokaler 
Lärandemiljöerna vid KMH är specialanpassade 
för högre musikutbildning och skapade enligt 
principen att de ska erbjuda stor flexibilitet och 
multifunktionalitet för utbildning, forskning 
och samverkan. KMH har två campus, ett vid 
Valhallavägen i Stockholm och ett vid Edsbergs 
slott i Sollentuna.

På Valhallavägen har studenterna tillgång till 
ett modernt och specialanpassat campus med 
akustikklassade rum och salar, konsertsalar 
som kan ta emot publik, möjlighet att streama 
konserter, studios för musikproduktion och 
inspelningar, ett stort antal rum för enskild 
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övning, avancerad ljudteknik för elektroakustisk 
musik. Lokalerna är utrustade med flyglar, 
pianon, orglar och slagverk samt teknik för 
sammusicerande vid distansundervisning. 

KMH:s campus på Edsbergs slott erbjuder 
en lärandemiljö för klassisk kammarmusik. 
Verksamheten bedrivs i salar av det slag för vilka 
den äldre kammarmusiken en gång skapades. 
Studenterna har god tillgång till övningsrum och 
får genom konsertverksamheten en unik position 
i lokalsamhället.

Enligt KMH:s strategiska plan för fysiska 
lärandemiljöer, utökades KMH:s lokalinnehav 
den 1 juli 2022 med en byggnad belägen inom 
samma fastighet som KMH:s nuvarande campus  
vid Valhallavägen. Lokalen som tidigare har använts 
som ridhus har av fastighetsägaren Akademiska 
Hus byggs om till en multifunktionssal för 
utbildning, forskning och samverkan. Den 
sammanlagda lokalarean som KMH hyr vid 
Valhallavägen uppgår till 16 649 kvm, fördelat på  
fem byggnader. 

KMH:s lokalbestånd uppgår till 17 649 kvm och  
den genomsnittliga lokalkostnaden summeras 
till 3 050 kr per kvadratmeter (LOA). 
Lokalkostnadernas andel av KMH:s totala 
kostnader uppgår till 24 procent, vilket är 
en hög andel sett till andra lärosäten utanför 
storstadsregionerna. En utredning gällande hur 
lokalutnyttjandet kan effektiviseras och hur 
KMH:s lokalkostnader kan minska har påbörjats. 
Som en följd av det ekonomiska läget har KMH 
inte bedrivit någon verksamhet i ridhuset sedan 
tillträdet, utan fokus har i stället lagts på att få 
lokalen uthyrd i andra hand under den inledande 
hyresperioden. En uthyrningskonsult har anlitats 
för uppdraget och flera har visat intresse av att 
hyra lokalen, emellertid har ingen uthyrning 
blivit aktuell.

Under året installerade Akademiska Hus solceller 
på taket till huvudbyggnaden samt på byggnaden 
som löper längs Lidingövägen och totalt täcker 
solcellsanläggningen en yta på cirka 800 
kvadratmeter. Anläggningen driftsattes i april och 
har under året producerat närmare 100 000 kWh. 
Förhoppningen är att detta ska bidra till en lägre 
energikostnad.
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Ridhuset byggs om av fastighetsägaren Akademiska Hus till en multifunktionssal för utbildning, forskning och samverkan.
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Tabell 14. Helårsarbetskrafter

2022 2021 2020

Professorer 24 23 23

Varav kvinnor (%) 29 26 27

Varav män (%) 71 74 73

Lektorer 42 40 37

Varav kvinnor (%) 29 35 26

Varav män (%) 71 65 74

Adjunkter 26 29 30

Varav kvinnor (%) 42 44 40

Varav män (%) 58 56 60

Timavlönade lärare 10 8 8

Varav kvinnor (%) 33 37 30

Varav män (%) 67 63 70

Samtliga lärare 102 100 98

Varav kvinnor (%) 32 33 31

Varav män (%) 68 67 69

Teknisk och 
administrativ personal 85 84 79

Varav kvinnor (%) 58 55 52

Varav män (%) 42 45 48

Samtliga anställda 188 184 177

Varav kvinnor (%) 44 40 40

Varav män (%) 56 60 60

Medarbetare  
För att kunna tillgodose behovet av specialisering 
inom många genre och instrumentområden, 
behövs en nära samverkan med yrkesverksamma 
musiker. Huvuddelen av KMH:s lärare är 
deltidsanställda eller timavlönade och har en stor 
del av sin yrkesverksamhet utanför högskolan. 
De är många till antalet men omräknat till 
helårsarbetskrafter relativt få. 

Det stora antalet anställda har föranlett ett 
utvecklingsarbete för att kvalitetssäkra och 
effektivisera bemanningsplaneringen. Ett nytt 
internt ärendesystem för anställningar har 
tagits i bruk under året i syfte att underlätta 
kommunikation, bidra till systematik och en mer 
effektiv anställningsprocess. 

Introduktion av nyanställda är en del av 
anställningsprocessen och då KMH har många 
deltidsanställda och timavlönade lärare är 
behovet av en välfungerande introduktion särskilt 
viktig. Informationen bidrar, förutom kunskap 
och praktisk information, till inkludering och 
ökar möjligheten för att anställda ska känna sig 
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delaktiga. Under hösten anordnades därför en 
introduktionsdag för nyanställda. 

Tabell 14 visar totalt anställda fördelade på 
olika personalkategorier och kön. Ökning av 
årsarbetskrafter från 184 till 188 kan främst 
förklaras med att KMH haft möjlighet att utöka 
antalet anställda i olika externmedelsfinansierade 
projekt. För 2022 ökar även medeltalet anställda 
till 316 jämfört med 298 föregående år. Vi kan 
framför allt se en ökning av timanställda. En 
anledning kan vara att vi efter pandemin har 
haft ett större behov av timanställda inom vissa 
områden då verksamheten åter öppnat upp 
igen. Dock är det svårt att på ett bra sätt mäta 
medeltalet timanställda då det är många som 
arbetar väldigt få timmar, vilket även avspeglar 
sig när vi tittar på antal årsarbetskrafter.

Kompetensförsörjning 

Utöver de strategiska målen som 
högskolestyrelsen fastställt finns en rad 
externa förväntningar och krav inom 
högskolegemensamma områden som även 
påverkar kompetensförsörjningen. Lagstiftning 
och avtal inom området påverkar KMH som 
arbetsgivare, högskola och myndighet. 

Arbetsgivarverket tecknade i år en 
överenskommelse med personalorganisationerna 
centralt om flexibilitet, omställningsförmåga 
och trygghet i den statliga sektorn. Det gjordes 
i samband med den lagförändring som trädde 
i kraft 1 oktober 2022 gällande lagen om 
anställningsskydd, LAS. Det är de nya reglerna för 
särskild visstidsanställning (SÄVA) som har mest 
påverkan på KMH. SÄVA har en tidsbegränsning 
om 12 månader. KMH utgår redan idag, och i den 
mån det är möjligt, från tillsvidareanställningar. 
I de fall verksamheten så kräver och för att 
upprätthålla excellens i utbildning och forskning 
kommer KMH även framöver att använda sig av 
tidsbegränsade anställningar. För anställningar på 
konstnärlig grund, enligt högskoleförordningen 
(kap 4), har inga förändringar skett och där 
kvarstår tidsbegränsningen om 10 år. 

I december inleddes förhandlingar avseende 
arbetstidsavtalet för lärare. Avsikten har 
varit att se över för och efterarbetestiden i 
undervisningen och göra den mer likvärdig 
mellan akademierna. Arbetsgivaren vill skapa 
ökad transparens och synliggöra faktisk arbetstid 
samt fördela tid utifrån ett tillitsperspektiv. 
Personalorganisationerna är ense med 
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arbetsgivaren om att en översyn behövs och har 
tidigare lyft problemet med att arbetsgivaren 
inte fördelar för och efterarbetestid likvärdigt. 
Under året har en översyn av uppdrag inom 
akademierna fått stort utrymme. Behovet av 
att förtydliga uppdragen framkom i UKÄ:s 
kvalitetsgranskning. 

Rektor har beslutat om Riktlinjer för antagning av 
docenter vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
som ett första steg i översynen av KMH:s 
meriteringsmöjligheter. 

Under året har gemensamma kompetensutbild
nings insatser genomförts, t.ex. föreläsningar 
av extern expertis inom likabehandling och 
jämställdhet med rubriker som ”normkritiskt 
tänkande” om ”återväxt och breddad rekrytering” 
samt ”makt, ansvar och omsorg”. KMH har även 
i år genomfört högskolepedagogisk kurs i egen 
regi, samt handledarutbildning.

KMH har tagit emot en ny praktikant i enlighet 
med gällande regeringsuppdrag avseende 
praktikplatser. Praktiken har fungerat väl och 
praktikplatsen har förlängts.  

Kvinnor och män i ledningsfunktioner 

Jämfört med förra året har det skett enbart 
marginella förändringar när det gäller 
könsfördelningen i ledningsfunktioner. 
Inom akademin innehas majoriteten av 
ledningsuppdragen av män, men det har ändrats 
något sen 2021 och numer är fördelningen 50/50 
gällande akademichefer inkl ställföreträdande 
akademichefer. Inom förvaltningen är kvinnor 
överrepresenterade bland cheferna.  

Behovet av att förtydliga vissa uppdrag 
vid akademin ledde till att uppdraget 
som konstnärlig/vetenskaplig företrädare 
(KVF) har förändrats och fått en ny titel, 
institutionsföreträdare (IF). Förutom 
institutionsföreträdare så har även 
uppdragen studierektor, ämnesansvarig och 
kursansvarig setts över och uppdraget som 
programsamordnare tillkommit.

Tabell 15. Kvinnor och män i ledningsfunktioner

2022 2021 2020

Rektor och prorektor 2 2 2

Varav kvinnor (%) 50 50 50

Varav män (%) 50 50 50

Akademichef (inkl. stf.) 6 6 6

Varav kvinnor (%) 50 17 17

Varav män (%) 50 83 83

KVF/IF 6 6 6

Varav kvinnor (%) 33 33 33

Varav män (%) 67 67 67

Studierektorer 16* 16 15

Varav kvinnor (%) 60 56 53

Varav män (%) 40 44 47

Nämndordföranden 2 2 2

Varav kvinnor (%) 50 50 50

Varav män (%) 50 50 50

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

Varav kvinnor (%) 64 64 64

Varav män (%) 36 36 36

Siffrorna avser antal i december.
* En kvinna har två roller som studierektor.
** Inkl. högskoledirektör som slutade okt.
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Tabell 16. Sjukfrånvaro

(%) 2022 2021 2020

Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda arbetstiden 3,0 2,8 2,9

Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under  
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 66,9 81,1 83,4

Sjukfrånvaron för kvinnor 2,9 4,8 5,0

Sjukfrånvaron för män 3,1 1,28 1,4

Sjukfrånvaron för anställda 29 år eller yngre 8,6 0,0 0,0

Sjukfrånvaron för anställda 30–49 år 3,6 3,2 0,9

Sjukfrånvaron för anställda 50 år eller äldre 2,5 2,7 3,7

Sjukfrånvaro  

Enligt statistik från Arbetsgivarverket var 
sjukfrånvaron vid KMH tre procent under 
2022. Sjukfrånvaron var något högre än året 
innan men lägre jämfört med staten i övrigt. 
Långtidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron 
för kvinnor har minskat något. Antalet 
långtidssjukskrivna var under året nio personer, 
varav merparten med sjukskrivningar som inte 
var direkt arbetsrelaterade. Sjukfrånvaron för 
personer under 30 har ökat men eftersom endast 
ett fåtal medarbetare tillhör åldersspannet 29 år 
och yngre, blir utfallet oproportionerligt högt. 
På KMH arbetar flertalet deltid och många har 
även andra arbeten och egna företag, vilket 
komplicerar frånvarostatistiken.  

Arbetsmiljö 

När pandemirestriktionerna upphävdes kunde 
KMH återuppta verksamhet på plats och från 
den 21 februari öppnade lokalerna för externa 
besökare. Arbetet med att implementera och 
utveckla en hybridorganisation har pågått sedan 
dess. Möjligheten att teckna distansarbetsavtal 
för medarbetare vars arbetsuppgifter kan 
utföras från hemmet infördes under pandemin. 
Möjligheten till distansarbete har förlängts och 
nyttjas främst av förvaltningspersonal. Eftersom 
vissa ärenden inte kan eller bör hanteras digitalt 
av t.ex. integritets, säkerhets eller kvalitetsskäl 
utgör kontoret huvudarbetsplats.

Arbetsmiljöverket genomförde en planerad 
inspektion som avslutades i maj 2022. 
Arbetsmiljöverket var nöjt med de åtgärder som 
KMH genomfört och som bland annat resulterat 
i skriftliga delegeringar av arbetsmiljöuppgifter 
från rektor till akademichefer och avdelningschefer. 
Inspektionen tog del av förtydligad riktlinje 
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avseende åtgärder vid kränkande särbehandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier 
samt genomgång av KMH:s åtgärder och 
riskbedömning av medarbetarundersökningen 
2022. Samverkan mellan parterna 
(personalorganisationerna och arbetsgivaren 
KMH) är en viktig del av arbetsmiljöarbetet, 
liksom samarbetet med skyddsorganisationen. 

Under pandemin valde KMH att genomföra 
arbetsmiljöenkäter, men i februari genomfördes 
återigen en medarbetarundersökning. Nytt 
för i år var att också timavlönade lärare fick 
möjlighet att besvara enkäten. Svarsfrekvensen 
för månadsanställda var 78 procent, vilket 
kan anses vara en hög svarsfrekvens. Vid förra 
medarbetarundersökningen var svarsfrekvensen 
70 procent för alla månadsanställda. Den totala 
svarsfrekvensen i år inklusive timavlönade var 
62 procent. Att svarsfrekvensen för timavlönade 
är lägre kan ha olika förklaringar, men gruppen 
består av många anställda med få timmar som 
endast tillfälligt är på KMH. 

Utfallet i sin helhet ser bra ut, men som alltid  
finns det områden att diskutera och förbättra. Av  
de positiva resultaten kan nämnas att medarbetare  
känner ett starkt stöd och gott bemötande från 
sina kollegor och chefer, inklusive den högsta 
ledningen. Arbetssituationen upplevs som 
tillfredställande, även om arbetsbelastningen 
kan vara hög. Enkätsvaren visade också att den 
ömsesidiga förståelsen mellan förvaltningen 
och akademierna behöver öka. Den höga 
arbetsbelastningen är en fråga för chefer och 
ledningen att fortsätta arbeta med och frågan 
har också lyfts i arbetsmiljökommittén och av 
huvudskyddsombudet. Även företagshälsovården 
Feelgood anger att det finns stressproblematik 
hos de som söker kontakt. Diskussioner förs nu 
med Feelgood om olika åtgärder för att gå från 
förebyggande till främjande insatser och minska 
stressrelaterad problematik.  
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Jämställdhetsintegrering och 
likabehandling 

KMH ska enligt högskolelagen och diskriminerings 
lagen aktivt verka för jämställdhet, likabehandling 
och motverka diskriminering. Detta utgör en av 
grunderna för en god arbets och studiemiljö på 
KMH. 

KMH har under 2022 tagit fram en inriktning för 
jämställdhetsintegrering för åren 2023–2025 (som 
skickades in till Regeringskansliet 1 september 
2022). Denna inriktning innefattar två övergripande 
mål: 

1. Jämställd representation bland män 
och kvinnor i alla yrkesgrupper och 
utbildningsinriktningar på KMH. 

2. Säkerställa att alla medarbetare och studenter, 
oavsett kön, har lika möjligheter i både arbete 
och studier vid KMH. 

Inriktningen utgår från det arbete som genomfördes 
inför KMH:s jämställdhetsplan 2017–2020 och 
många av de områden som definierades i den 
tidigare handlingsplanen är fortfarande aktuella. 
Åtgärder har samlats i en gemensam handlingsplan 
för att på ett mer systematiskt sätt kunna följa upp 
arbetet. 

Diskrimineringsombudsmannen gjorde under 
våren 2022 en granskning av 18 högskolor och 
universitet. Granskningen visade att inga av de 
18 högskolorna uppfyllde kraven på arbetet med 
aktiva åtgärder. Arbetet med aktiva åtgärder ska 
utgå från rollen som arbetsgivare och rollen som 
utbildningsanordnare. Granskningen fokuserade 
endast på rollen som utbildningsanordnare. 
KMH påbörjade arbetet med att sammanföra 
jämställdhetsintegrering och aktiva åtgärder 
(likabehandling på KMH) i slutet av 2021 och 
förhoppningen är att detta kan leda till ett mer 
lättarbetat och systematiskt arbete.

KMH har påbörjat ett arbete för att öka 
kompetensen inom jämställdhetsintegrering 
och likabehandling. Omvärldsbevakning och 
diskussioner i ämnet har pågått under hela året 
i olika fora. KMH har under året även tagit vara 
på det stöd som Jämställdhetsmyndigheten 
erbjuder i form av nätverk, utbildning och 

kontaktmannaskap. KMH:s råd för likabehandling 
träffas kontinuerligt för att arbeta med dessa frågor, 
ta tillvara på kompetens samt fånga upp frågor 
från organisationen. Rådet för likabehandling har 
även bidragit till framtagandet av en handlingsplan 
för jämställdhetsintegring samt aktiva åtgärder 
avseende likabehandling.

Under 2022 har KMH:s Kvalitetssystem för 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
omarbetats för att bli mer heltäckande och bättre  
bidra till hög kvalitet i utbildningarna. I det 
reviderade systemet inkluderas arbetet med 
likabehandling och jämställdhet. Jämställd 
representation av jurygrupper eftersträvas och är 
ett löpande arbete. KMH ser dock att medvetenhet 
ökar kring denna fråga.

Under 2021–2023 har lärosätet enligt 
regleringsbrevet, ett mål för könsfördelningen 
bland nyrekryterade professorer om 40–60 procent. 
Fördelningen mellan kvinnor och män i dec 2022 
är 26 procent kvinnor och 74 procent män. Det 
har varit en nyrekrytering av professor under 2022 
varav det är svårt att dra slutsatser. Vid rekrytering 
av professorer och lektorer ingår ett förfarande 
där sakkunniga bedömer de sökandes kompetens. 
När två sakkunniga utses ska de vara av olika kön. 
Det är Lärarförslagsnämnden som beslutar vilka 
sakkunniga som ska utses och här sker endast i 
undantagsfall att båda sakkunniga är av samma 
kön. KMH har även rekryteringsmallar som bland 
annat säkerställer att jämställdhetsaspekten 
beaktas vid varje rekrytering samt att 
jämställdhetsöverväganden blir synliga internt och 
vid utannonsering. 

När det gäller KMH:s repertoar är det ett 
kontinuerligt arbete att bredda och säkerställa 
ett jämställt underlag. Arbetet inleddes för några 
år sedan och behöver säkerställas årligen. Enligt 
statistik över KMH:s konserter 2022 var cirka 21 
procent av de verk som spelades verk av kvinnor. 
Könsfördelningen gällande de som stod på scenen 
var 59 procent kvinnor respektive 41 procent 
män. Under året har KMH gjort en inventering av 
kurslitteratur utifrån ett genusperspektiv. Arbetet 
med att kartlägga litteraturen har varit gediget och 
förhoppningen är att det exempelvis kan bidra till 
att analys i fortsättningen kan göras inför nya inköp.

. 

Gemensamt
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Ekonomiskt utfall 

Årets resultat
Årets ekonomiska resultat visar ett underskott 
på 7 644 tkr fördelat på 10 955 tkr i underskott 
för utbildningen och 3 311 tkr i överskott för 
forskningen. Utfallet inom forskningen är 
bättre än väntat vilket främst förklaras av 
ökade externa bidragsintäkter.  Utfallet inom 
utbildningen är sämre än väntat och förklaras 
av en underproduktion som resulterade i 
ett anslagssparande. Även den av styrelsen 
fastställda finansieringsplanen för campus 
påverkar resultatet negativt eftersom årliga 
avskrivningskostnader för campusprojektet 
finansieras av myndighetskapital.

Avgiftsintäkter från uthyrningar har ökat men 
är inte i nivå med året innan pandemins utbrott. 
KMH har ännu inte hittat någon intressent som 
vill hyra det nyligen ianspråktagna ridhuset 
och konferens och eventuthyrningen har inte 
återhämtat sig fullt ut efter pandemin.

Verksamhetens totala kostnader uppgick till  
221 978 tkr vilket är en ökning med 3 % jämfört 
med föregående år. Som framgår av diagrammet 
i figur 2 utgör personalkostnader den största 
kostnadsposten. Personalkostnaderna har 
ökat med 3 % jämfört med året innan. En del 
av ökningen härrör från lönerevisionen som 
står för ca 2 % vilket är något högre än det 
centrala avtalet på 1,8 %. KMH har under flera 
år arbetat med strukturella satsningar för att 
jämna ut löneskillnader mellan akademiernas 
undervisande och forskande personal och antalet 
timavlönade har ökat jämfört med föregående år.

Den näst största kostnadsposten är lokalkostnader 
vilka har ökat med 5 % jämfört med året innan. 
Vid halvårsskiftet ianspråktog KMH ridhuset 
som är den enda återstående byggnaden på 
campusområdet. Hyreskontraktet tecknades före 
pandemins utbrott och planen var att utrusta 
den till en multifunktionssal för undervisning, 
event och andrahandsuthyrning. KMH har 
under året omvärderat planerna på grund av det 
rådande omvärldsläget som fått kraftigt ökade 
lokalkostnader till följd. Ingen verksamhet har 
bedrivits i ridhuset sedan tillträdet eftersom 
fokus har lagts på att få lokalen uthyrd i andra 
hand under den inledande hyresperioden. 
Lokalkostnaderna utgör cirka 24 % av högskolans 
totala kostnader. Den höga kostnadsandelen är 
en utmaning för KMH och en huvudanledning 
till varför högskolan prioriterar att arbeta med 
lokaluthyrning.

Driftskostnaderna har ökat med 2 % i jämförelse 
med föregående år men är fortfarande lägre än 
året innan pandemin. Inköp av varor har minskat 
vilket förklaras av en allmän återhållsamhet 
gällande inköp av instrument och utrustning. 
Resor och konferenskostnader har ökat och är nu 
i stort sett på samma nivå som innan pandemin.

Merparten av högskolans avskrivningskostnader 
kommer från lokalinvesteringar vid campus 
Valhallavägen vilka skrivs av utifrån 
anläggningstillgångens ekonomiska livslängd. 
Under året har inga större investeringar gjorts 
och de totala avskrivningskostnaderna är på i 
stort sett samma nivå som året innan.
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Tabell 17. Verksamhetsutfall

(tkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 188 228 194 122 184 617 180 331 177 593

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 6 282 6 213 4 104 7 927 6 118

Intäkter av bidrag 19 206 13 906 12 976 15 971 15 260

Finansiella intäkter 618 8 16 256 529

Summa intäkter 214 334 214 250 201 713 204 485 199 500

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal 138 248 134 561 124 393 117 500 109 511

Kostnader för lokaler 46 534 44 334 43 464 42 658 41 074

Övriga driftskostnader 24 365 23 829 22 896 26 774 25 517

Finansiella kostnader 590 21 29 209 346

Avskrivningar 12 241 11 985 13 411 14 612 14 656

Summa kostnader -221 978 -214 729 -204 194 -201 753 -191 103

Transfereringar
Medel från statsbudgeten 556 544 600 599 598

Medel från myndigheter 1 294 1 694 713 694 237

Övriga erhållna medel för finans av bidrag 158 443 0 0 0

Lämnade bidrag 2 007 2 681 1 313 1 293 835

Summa transfereringar 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring -7 644 -480 -2 480 2 732 8 397

Figur 2. Kostnadsjämförelse
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Tabell 18. Verksamhetsutfall, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

(tkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 165 871 172 002 164 198 160 295 157 806

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 6 277 6 113 4 091 7 640 5 989

Intäkter av bidrag 8 995 7 104 8 632 12 279 11 985

Finansiella intäkter 618 8 15 236 487

Summa intäkter 181 761 185 226 176 936 180 450 176 267

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 119 662 115 991 107 853 104 794 98 848

Kostnader för lokaler 41 632 39 746 39 362 39 222 37 785

Övriga driftskostnader 19 555 18 998 18 435 22 439 21 936

Finansiella kostnader 531 19 26 192 318

Avskrivningar 11 336 11 094 12 470 14 010 14 500

Summa kostnader -192 716 -185 849 -178 146 -180 657 -173 387

Transfereringar

Medel från statsbudgeten 556 544 600 599 598

Medel från myndigheter 1 294 2137 713 694 237

Övriga erhållna medel för finans av bidrag 158

Lämnade bidrag 2 007 2 681 1 313 1 293 835

Summa transfereringar 0 0 0 0 0

   

Årets kapitalförändring -10 955 -623 -1 211 -207 2 879

Resultat per 
verksamhetsgren

Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå

Utbildning på grund och avancerad nivå 
redovisar ett underskott på 10 955 tkr. Antalet 
helårsstudenter och helårsprestationer 
har minskat med 5 % jämfört med året 
innan och takbeloppet uppnåddes inte. För 
2022 behöver KMH utnyttja resterande 
upparbetad överproduktion och redovisar ett 
anslagssparande motsvarande 8 346 tkr. 

KMH:s målsättning har under många år varit 
att nå en produktion i balans med tilldelat 
takbelopp. Den upparbetade överproduktionen 
sedan tidigare år har medvetet minskats med 
målet att landa på ca 3 % av takbeloppet. Årets 
stora underproduktion var därför större än 
väntat vilket förklaras av fler studieavbrott, fler 

avhopp, fler tillgodoräknanden och minskat 
söktryck inom vissa instrumentgrupper.

KMH:s utbildningar är fortsatt efterfrågade men 
en förändring i studenternas beteenden noteras. 
Jämfört med tidigare är det fler studenter som 
begär studieuppehåll och det är fler än tidigare 
som tackar ja till sin utbildningsplats men 
som sedan inte påbörjar sin utbildning. Detta 
beteende har visat sig tidigare hos studenter 
inom den kompletterande pedagogiska 
utbildningen (KPU) men nu förekommer det 
inom samtliga utbildningsprogram. Allt fler 
studenter får tillgodoräkna sig poäng från 
tidigare utbildningar, vilket är bra för den 
studerande, men KMH kan inte avräkna någon 
registrering i Ladok för dessa.  

Den planerade programantagningen till 
lärarutbildningens inriktning musikproduktion 
fick så få sökande att hela inriktningen 
ställdes in eftersom det skulle vara både 
pedagogiskt och ekonomiskt oförsvarbart att 
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starta den. Lärarutbildningen redovisar en 
underproduktion om cirka 30 helårsstudenter. 
Produktionen kommer gradvis att öka och en 
överproduktion planeras på några års sikt. 

KMH:s nya kandidatprogram, AIM – Artistic 
Interdisciplinary Master, är tänkt att skapa 
förutsättningar för och vara drivande i det 
tvärdisciplinära fält som utvecklas i gränslandet 
mellan musik, teknik och närliggande fält 
och där behovet för nya kompetenser är stort. 
Programmet, med start läsåret 2023/2024, 
väntas bidra till att studentproduktionen ökar. 

Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning och utbildning på forskarnivå 
redovisar ekonomiskt överskott på 3 311 tkr.  

Det positiva utfallet överträffar förväntningarna 
och förklaras av att högskolan erhållit mer 
externa bidragsintäkter än tidigare. Totalt 
noteras en ökning av externa bidragsintäkter 
med närmare 50 % jämfört med året innan. Den 
finansiär som KMH erhöll mest bidragsintäkter 
från är Vetenskapsrådet.

De totala intäkterna för forskningsverksamheten 
har ökat med 12 % medan kostnaderna har legat 
kvar på i stort sett samma nivå som året innan. 
Utfallet indikerar att forskningsverksamheten 
egentligen inte har ökat men att finansieringen 
har flyttats från anslag till bidrag.

En ökning av den externfinansierade forskningen  
frigör resurser i den anslagsfinansierade 
verksamheten vilket gynnar båda 
verksamhetsgrenarna och bidrar till 
forskningsanknytning av utbildningen.

Tabell 19. Verksamhetsutfall, konstnärlig forskning och forskarutbildning

(tkr) 2022 2021 2020 2019 2018

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 22 357 22 120 20 419 20 036 19 787

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 5 100 13 287 129

Intäkter av bidrag 10 211 6 802 4 344 3 692 3 275

Finansiella intäkter 0 1 2 21 42

Summa intäkter 32 573 29 023 24 778 24 035 23 233

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 18 586 18 570 16 540 12 706 10 662

Kostnader för lokaler 4 902 4 588 4 039 3 436 3 289

Övriga driftskostnader 4 810 4 831 3 970 4 335 3 581

Finansiella kostnader 59 2 3 17 27

Avskrivningar 905 891 941 602 156

Summa kostnader -29 261 -28 880 -25 493 -21 096 -17 715

Transfereringar

Medel från statsbudgeten

Medel från myndigheter

Övriga erhållna medel för finans av bidrag

Lämnade bidrag

Summa transfereringar 0 0 0

Årets kapitalförändring 3 311 143 -715 2 939 5 518
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Tabell 20. Avgiftsbelagd verksamhet
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Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Uppdragsutbildning 20 0 0 0 0 20

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 0 0 510 510 0 0

Summa 20 0 510 -510 0 20

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Upplåtande av bostadslägenhet  
utbytesprogram och gästforskare 714 103 1 090 1 340 251 1 067

Summa -714 -103 1 090 -1 340 -251 -1 067

Avgiftsfinansierad 
verksamhet

Förutom intäkter från avgiftsskyldiga studenter 
räknas förmedling av studentbostäder för inresande 
utbytesstudenter och uppdragsutbildning till den 
avgiftsfinansierade verksamheten. Under 2022 
har ingen uppdragsutbildning genomförts och 
därför har inget över eller underskott genererats 
under året. Det ackumulerade överskottet på  
20 tkr kommer att användas för utveckling av ny 
uppdragsverksamhet. 

Under året har tre avgiftsskyldiga studenter 
studerat vid KMH. Samtliga har studerat vid 
Akademin för klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori. 

KMH har ett antal studentlägenheter för 
andrahandsuthyrning till studenter inom 
utbytesprogram. Varje år uppstår ett underskott 
för de månader som lägenheterna inte hyrs ut. 
Det ackumulerade underskottet för uthyrningen 
är nu 251 tkr.

Myndighetskapital och 
oförbrukade bidrag

Vid årets början redovisas ett ingående 
myndighetskapital på 59 448 tkr. Utgående 
myndighetskapital, som inkluderar årets 

resultat, summerar till 51 804 tkr. Det 
uppbyggda myndighetskapitalet ingår 
i en långsiktig finansieringsplan för 
KMH:s campus. Enligt denna kommer 
myndighetskapitalet att förbrukas i takt med 
redovisade avskrivningskostnader för gjorda 
lokalinvesteringar. 

De oförbrukade bidragen har minskat med cirka 
3 000 tkr och det utgående värdet summerar 
till 52 505 tkr. Även donationsmedel ingår 
i KMH:s långsiktiga finansieringsplan och 
används för att täcka avskrivningskostnader för 
lokalinvesteringar i campus. Donationsmedlen 
som används för campusinvesteringar beräknas 
minska med cirka 3 500 tkr per år.

Figur 3. Myndighetskapital och  
oförbrukade medel
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Redovisnings- och 
värderingsprinciper

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

Upplysning om avvikelser från 
generella ekonomiadministrativa regler
För universitet och högskolor görs i 
regleringsbrevet undantag från bestämmelserna 
om avräkning enligt anslagsförordningen 
(2011:223). Avräkning mot anslag och 
anslagsposter skall ske i samband med de 
månatliga utbetalningarna till respektive 
lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret.

Enligt regleringsbrevet undantas universitet och  
högskolor från redovisning av väsentliga uppgifter  
enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning 
och budgetunderlag. I stället lämnas uppgifter enligt 
regleringsbrevets bilaga om väsentliga uppgifter.

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

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

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

Medel, vilka inte utnyttjats vid årets slut, 
redovisas som oförbrukade bidrag.

Indirekta kostnader
KMH tillämpar Sveriges unversitets och 
högskoleförbunds (SUHF:s) modell för full 
kostnadstäckning. 

Samfinansiering
Samfinansiering är generellt en förutsättning 
för många externfinansierade projekt och 
förekommer på KMH för utvalda projekt.

Projekten samfinansieras i varierande grad 
utifrån förutsättningarna i avtalen. På KMH 
har samfinansiering framför allt förekommit i 
samband med EUprojekt.

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

Anläggningstillgångar
KMH har både immateriella anläggningstillgångar 
och materiella anläggningstillgångar. KMH:s 
licens för ekonomisystemet tas enligt FÅB 5 kap 
2 § upp som immateriell anläggningstillgång.
Avskrivningstiden är fem år. Materiella 
anläggningstillgångar med en bedömd ekonomisk 
livslängd på över tre år och ett anskaffningsvärde 
över gränsvärdet har klassificerats som 
anläggningstillgång. Förbättringsutgifter för 
annans fastighet har använts för inredningar 
av lärosalar, studior och konsertsalar. 
Ljudutrustning klassificeras som övrig utrustning. 
KMH har efter hörande av ESV beslutat att 
komponentavskrivning inte är tillämplig, 
eftersom de bokförda förbättringsutgifterna har 
samma avskrivningstid.

Ett gränsvärde på ett halvt prisbasbelopp har gällt 
för aktivering. 

För förbättringsutgifter på annans fastighet gäller 
följande gränsvärden för aktivering:

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

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Förbättringsutgifter 20 år 
Musikinstrument 7  25 år 
Datorer och kringutrustning 3 år 
Övrig utrustning (Möbler och  
teknisk utrustning) 3  10 år 

För konstföremål sker ingen avskrivning.



Ekonomiskt utfall

Resultaträkning

(tkr) Not 2022 2021

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 188 228 194 122

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 6 282 6 213

Intäkter av bidrag 3 19 206 13 906

Finansiella intäkter 4 618 8

Summa 214 334 214 250

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 138 248 134 561

Kostnader för lokaler 46 534 44 334

Övriga driftkostnader 6 24 365 23 829

Finansiella kostnader 4 590 21

Avskrivningar och nedskrivningar 10 12 241 11 985

Summa -221 978 -214 729

Verksamhetsutfall -7 644 -480

Transfereringar

Medel från statsbudgeten för finansiering av bidrag 556 544

Medel från myndigheter för finansiering av bidrag 1 294 1 694

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 158 443

Lämnade bidrag 7 2 007 2 681

Summa 0 0

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 8 -7 644 -480
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Resultaträkning

(tkr) Not 2022 2021

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 1 188 228 194 122

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 6 282 6 213

Intäkter av bidrag 3 19 206 13 906

Finansiella intäkter 4 618 8

Summa 214 334 214 250

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 5 138 248 134 561

Kostnader för lokaler 46 534 44 334

Övriga driftkostnader 6 24 365 23 829

Finansiella kostnader 4 590 21

Avskrivningar och nedskrivningar 10 12 241 11 985

Summa -221 978 -214 729

Verksamhetsutfall -7 644 -480

Transfereringar

Medel från statsbudgeten för finansiering av bidrag 556 544

Medel från myndigheter för finansiering av bidrag 1 294 1 694

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 158 443

Lämnade bidrag 7 2 007 2 681

Summa 0 0

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 8 -7 644 -480
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Balansräkning

Tillgångar (tkr) Not 31/12/2022 31/12/2021

Immateriella anläggningstillgångar 9

Rättigheter och andra Immateriella anläggningstillgångar 0 0

Summa 0 0

Materiella anläggningstillgångar 10

Förbättringsutgifter på annans fastighet 94 329 99 284

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 17 176 21 444

Pågående nyanläggningar 401 28

Summa 111 907 120 756

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 1 167 342

Fordringar hos andra myndigheter 3 773 3 865

Övriga kortfristiga fordringar 11 85 139

Summa 5 024 4 345

Periodavgränsningsposter 12

Förutbetalda kostnader 13 787 11 797

Upplupna bidragsintäkter 840 492

Övriga upplupna intäkter 0 4

Summa 14 628 12 293

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 13 8 346 0

Summa -8 346 0

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 14 72 295 74 089

Summa 72 295 74 089

SUMMA TILLGÅNGAR 195 508 211 484
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Kapital och skulder (tkr) Not 31/12/2022 31/12/2021

Myndighetskapital 15

Balanserad kapitalförändring 59 448 59 927

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 8 7 644 480

Summa 51 804 59 448

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 0 179

Övriga avsättningar 17 1 064 796

Summa 1 064 975

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 18 73 017 78 402

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 4 599 4 231

Leverantörsskulder 3 550 3 957

Övriga kortfristiga skulder 19 2 254 2 178

Depositioner 102 87

Summa 83 522 88 855

Periodavgränsningsposter 20

Upplupna kostnader 6 552 6 611

Oförbrukade bidrag 52 505 55 544

Övriga förutbetalda intäkter 62 51

Summa 59 119 62 207

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER* 195 508 211 484

ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

* inklusive avrundningsdifferens
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Anslagsredovisning

Tabell 21. Anslagsredovisning (tkr)

Redovisning mot anslag, utgiftsområde 16

Anslag Benämning

Ingående 
överförings- 

belopp

Årets till-
delning enligt 

regleringsbrev

Totalt 
disponibelt 

belopp Utgifter

Utgående 
överförings-

belopp

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

2:57 ap. 1.1 Takbelopp (ram) 0 143 448 143 448 135 102 8 346

2:57 ap. 1.2 Takbelopp RRF (ram) 2 745 2 745 2 745 0

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

2:58 ap. 1 Basresurs (ram) 0 22 357 22 357 22 357 0

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) 

2:65 ap. 34 Dirigentutbildning och 
utbildning i elektroakustisk 
komposition (ram) 0 4 303 4 303 4 303 0

2:65 ap. 35 Utvecklingsmedel (ram) 0 20 858 20 858 20 858 0

2:65 ap. 36 Lokalkostnader (ram) 0 3 359 3 359 3 359 0

2:65 ap. 86 Medel för studenthälsa 
(ram) 0 60 60 60 0

Summa 0 197 130 197 130 -188 784 8 346

Anslag 2:57 ap. 1 Takbelopp har enligt regeringsbeslut 2021-11-03 indelats i delposter 1.1 Takbelopp och 1.2 Takbelopp RRF i syfte att 
kunna särskilja användning av medel hänförlig till EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).
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Noter
Värden i tkr om inget annat anges.

Not 1 Intäkter av anslag 2022 2021

Utbilldning på grundnivå och avancerad nivå 165 871 172 002

Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 22 357 22 120

Summa 188 228 194 122
 

Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2022 2021

Intäkter enl 4 § avgiftsförordningen

Avgiftsintäkter 4 266 3 041

Summa 4 266 3 041

Avgifter enligt tillstånd i Regleringsbrev

Studenthyror 1 090 908

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 510 829

Summa 1 600 1 737

Övriga avgifter och ersättningar

Övriga avgiftsintäkter 416 1 436

Summa 416 1 436

Summa 6 282 6 213

Varav tjänsteexport 

Avser utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 510 829

Intäkter enligt 4 § som utgörs av lokaluthyrning och konferensverksamhet i campus har ökat med  
1,2 mkr jämfört med föregående år, men är fortfarande något lägre än tidigare år till följd av minskad 
verksamhet. Övriga avgiftsintäkter består främst av offentlig inköps- och resurssamordning.

Not 3 Intäkter av bidrag 2022 2021

Statliga myndigheter 11 191 7 199

Övriga bidragsgivare 8 014 6 707

Summa 19 206 13 906

Inomstatliga bidrag avser Vetenskapsrådet, Kammarkollegiet, Universitets- och högskolerådet m.fl.  
Övriga bidrag kommer till största delen från donationer för finansiering av förbättringsutgifter samt 
finansiering av forskningsprojekt.     
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Not 4 Finansiella intäkter och kostnader 2022 2021

Ränteintäkter

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 608 0

Övriga finansiella intäkter 10 8

Summa finansiella intäkter 618 8

Räntekostnader

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 576 0

Övriga finansiella kostnader 14 21

Summa finansiella kostnader 590 21

Ränteintäkter och räntekostnader har ökat till följd av Riksbankens höjning av styrräntan under sista 
kvartalet 2022.

Not 5 Kostnader för personal 2022 2021

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och avgifter 89 545 87 051

– varav arvoden till styrelse, kommittéer eller 
uppdragstagare 550 683

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier och avgifter 46 907 45 842

Övriga personalkostnader 1 795 1 669

Summa 138 248 134 561

Ökningen av lönekostnader förklaras av lönerevision samt ökat antal timanställda.

Not 6 Övriga driftkostnader 2022 2021

Köpta tjänster 18 632 17 708

Inköp av varor 2 507 3 956

Resor, konferenser, information och representation 2 385 851

Övriga driftkostnader 841 1 314

Summa 24 365 23 829

Övriga driftkostnader ökade med ca. 2 % jämfört med föregående år. Inköp av varor minskade med  
ca. 1,5 mkr och kostnad för resor, konferenser och representation ökade med motsvarande belopp och 
har därmed återgått till samma nivå som innan coronapandemin.    
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Not 7 Lämnade bidrag 2022 2021

Lämnade bidrag till studentkåren vid KMH 675 675

Lämnade bidrag till internationella organisationer 665 703

Lämnade bidrag till utländska studenter för finansiering  
av studieavgift 510 829

Lämnade bidrag till företag 0 443

Lämnade bidrag til statliga myndigheter 158 31

Summa 2 007 2 681

Lämnade bidrag till internationella organisationer avser samarbetspartners inom Erasmus-projekt.

Not 8 Årets kapitalförändring 2022 2021

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

– anslagsfinansierad verksamhet 10 955 623

– avgiftsfinansierad verksamhet 0 0

Konstnärlig forskning och forskarutbildning

– anslagsfinansierad verksamhet 3 311 143

Summa -7 644 -480

Not 9 Immateriella anläggningstillgångar 2022-12-31 2021-12-31

Rättigheter och andra Immateriella 
anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 143 143

Utgående anskaffningsvärde 143 143

Ingående ackumulerade avskrivningar 143 120

Årets avskrivningar 0 24

Utgående ackumulerade avskrivningar -143 -143

Utgående bokfört värde 0 0

 Avser nyttjanderätt för ekonomisystemet.
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Not 10 Materiella anläggningstillgångar 2022-12-31 2021-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 132 959 129 738

Årets anskaffningar 1 729 3 221

Utgående anskaffningsvärde 134 688 132 959

Jämförelsesiffror för årets anskaffningar har räknats  
om p.g.a. fel i uppställning av not.

Ingående ackumulerade avskrivningar 33 675 27 165

Årets avskrivningar 6 684 6 511

Utgående ackumulerade avskrivningar -40 359 -33 675

Utgående bokfört värde 94 329 99 284

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 74 587 76 453

Årets anskaffningar 1 262 1 857

Överföring från pågående nyanläggningar 28 0

Årets försäljning/utrangering 375 3 723

Utgående anskaffningsvärde 75 501 74 587

Ingående ackumulerade avskrivningar 53 143 51 179

Årets avskrivningar 5 558 5 450

Årets försäljning/utrangering 375 3 487

Utgående ackumulerade avskrivningar -58 325 -53 143

Utgående bokfört värde 17 176 21 444

Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärde 28 28

Årets anskaffningar 401 0

Årets färdigställda anläggningar 28 0

Utgående bokfört värde 401 28

Ökningen avser uppgradering av nätverksinfrastruktur.

Summa 111 907 120 756

Not 11 Övriga kortfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31

Diverse fordringar 72 75

Fordringar på personal 13 64

Summa 85 139
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Not 12 Periodavgränsningsposter 2022-12-31 2021-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 11 803 10 327

Övriga förutbetalda kostnader 1 984 1 470

Upplupna bidragsintäkter 840 492

Övriga upplupna intäkter 0 4

Summa 14 628 12 293

Not 13 Avräkning med statsverket 2022-12-31 2021-12-31

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 188 784 194 666

Anslagsmedel som tillförts räntekonto 197 130 194 666

Skulder avseende anslag i räntebärande flöde -8 346 0

Summa -8 346 0

 Saldot avser anslagssparande mot anslag 2:57 ap. 1.1.

Not 14 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2022-12-31 2021-12-31

Behållning på högskolans räntekonto 72 295 74 089

Summa 72 295 74 089

KMH har ingen räntekontokredit hos Riksgäldskontoret. 

Not 15 Myndighetskapital
Kapitalförändring per område enligt regleringsbrev för universitet och högskolor

Verksamhet

Balanserad 
kapital-

förändring

Årets  
kapital - 

förändring Summa 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev; 
anslagsfinansierad  40 080 10 955 29 124

Uppdragsverksamhet, avgiftsfinansierad 20 0 20

Summa 40 099 -10 955 29 144

Konstnärlig forskning och 
forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå och forskning; 
anslagsfinansierad 19 348 3 311 22 660

Uppdragsforskning; avgiftsfinansierad   

Summa 19 348 3 311 22 660

Total kapitalförändring 59 448 -7 644 51 804

 Ingen del av kapitalförändringen avser bidrag.
 Avrundningsfel i jämförelsesiffror avseende anslagsfinansierad utbildning har korrigerats.
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Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2022-12-31 2021-12-31

Avsättningar för delpensioner 

Ingående avsättning 179 405

Årets pensionskostnad 27 5

Årets pensionsutbetalning 152 231

Utgående avsättning 0 179

Not 17 Övriga avsättningar 2022-12-31 2021-12-31

Medel för kompetensväxling

Ingående avsättning medel för kompetensväxling 796 537

Årets avsättning 268 259

Utgående avsättningar 1 064 796

Avgångsvederlag

Ingående avsättning 0 187

Årets förbrukning 0 187

Utgående avsättningar 0 0

Summa 1 064 796

Not 18 Lån i Riksgäldskontoret 2022-12-31 2021-12-31

Ingående låneskuld 78 402 82 494

Under året nyupptagna lån 3 667 1 113

Årets amorteringar 9 052 5 204

Summa 73 017 78 402

Låneram i Riksgäldskontoret

– Beviljad enligt regleringsbrev 98 000 98 000

– Utnyttjad vid räkenskapsårets slut 73 017 78 402

Not 19 Övriga kortfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31

Personalens källskatt 2 100 2 093

Stipendiefonder 89 35

Övrigt 65 50

Summa 2 254 2 178
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Not 20 Periodavgränsningsposter 2022-12-31 2021-12-31

Upplupen semesterlön inklusive sociala avgifter 5 543 5 864

Upplupen lön inklusive sociala avgifter 363 396

Övriga upplupna kostnader 646 350

Summa upplupna kostnader 6 552 6 611

Oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet 5 731 6 347

Oförbrukade bidrag från utomstatliga 46 774 49 198

– varav donationsmedel 44 667 46 776

Summa oförbrukade bidrag 52 505 55 544

Övriga förutbetalda intäkter 62 51

Summa förutbetalda intäkter 62 51

Summa 59 119 62 207

Oförbrukade bidrag utomstatliga, som till största del avser donationer för finansiering av 
förbättringsutgifter för campus, har minskat med ca. 3,3 mkr p.g.a. motsvarande avskrivningskostnader. 
Samtidigt ökade förskott från nya donationer som erhållits för finansiering av forskningsprojekt med  
ca. 0,9 mkr vilket ger en nettominskning på 2,4 mkr.

Specifikation och förbrukningstakt för oförbrukade 
inomstatliga bidragsmedel 2022-12-31 2021-12-31

Universitets och högskolerådet (UHR) 4 074 2 841

Vetenskapsrådet (VR) 1 648 2 143

Vinnova 0 713

Kammarkollegiet 0 650

Lunds universitet 9 0

Summa 5 731 6 347

Förbrukning inom 3 månader 1 302 328

Förbrukning > 3 månader till 12 månader 3 301 4 929

Förbrukning > 1 år till 3 år 1 128 1 090

Summa 5 731 6 347

För varje projekt har gjorts en individuell bedömning av hur medlen beräknas förbrukas.
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Väsentliga uppgifter
Tabell 22. Väsentliga uppgifter 2022 2021 2020 2019 2018

Utbildning och forskning 
Totalt antal helårsstudenter 1 660 694 687 652 617
Kostnad per helårsstudent (tkr) 292 268 259 277 281
Totalt antal helårsprestationer 1 608 659 607 604 598
Kostnad per helårsprestation (tkr) 317 282 294 299 290
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 2 2,3 2,7 2,2 0,9 0
Totalt antal nyantagna doktorander
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 3

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.)
Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.)
Genomsnittlig studietid för licentiatexamen
Genomsnittlig studietid för doktorsexamen
Totalt antal doktorsexamina
Totalt antal licentiatexamina
Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 38 55 55 58 33
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 770 525 464 364 537

Personal
Totalt antal årsarbetskrafter 188 184 177 153 148
Medelantal anställda 316 298 311 257 268
Totalt antal lärare (årsarb.) 102 100 98 81 76
– andel kvinnor (%) 32 33 31 30 28
– andel män (%) 68 67 69 70 72
Antal disputerade lärare (årsarb.) 16 17 15 14 13
– andel kvinnor (%) 37 35 36 36 31
– andel män (%) 63 65 64 64 69
Antal professorer (årsarb.) 24 23 23 20 18
– andel kvinnor (%) 29 26 27 21 16
– andel män (%) 71 74 73 79 84

Ekonomi
Intäkter totalt (mnkr), varav 214 214 202 204 200
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 182 185 177 180 176
– andel anslag (%) 91 93 93 89 90
– andel externa intäkter (%) 9 7 7 11 10
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 33 29 25 24 23
– andel anslag (%) 69 76 82 83 85
– andel externa intäkter (%) 31 24 18 17 15
Kostnader totalt (mnkr) 222 215 204 201 191
– andel personal (%) 62 63 61 58 57
– andel lokaler (%) 21 21 21 21 22
Lokalkostnader 4 per kvm (kr) 3 050 3 031 2 969 2 796 2 664
– andel av justerade totala kostnader (%) 24 24 25 24 24
Balansomslutning (mnkr) 196 211 217 225 231
– varav oförbrukade bidrag 53 56 58 56 58
– varav årets kapitalförändring 8 0 2 3 8
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 52 59 60 62 59
i) myndighetskapital inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 29 40 41 42 42
ii) myndighetskapital forskning och utbildning på forskarnivå 23 19 19 20 17

1 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. Inkl. decemberprestationer. 
2 Exkl. beställd utbildning. 
3 KMH bedriver utbildning på forskarnivå men doktoranderna är antagna av och examineras vid andra lärosäten. 
4 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader,  
 se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069).
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Redovisning av takbelopp
I enlighet med instruktionerna i regleringsbrevet 
ska KMH redovisa hur det angivna takbeloppet 
har utnyttjats under året. Detta sker genom 
redovisning av antal helårsstudenter 
och helårsprestationer registrerade i det 
studieadministrativa systemet Ladok.

KMH avräknar helårsstudenter och helårs
prestationer främst inom utbildningsområdet 
musik men även inom utbildningsområdena 
undervisning, verksamhetsförlagd utbildning, 
samhällsvetenskap och humaniora. 

Utbildningsproduktionen har minskat markant 
och trots att tidigare överproduktion inkluderas 
når inte KMH takbeloppet.

Av KMH:s tilldelade takbelopp avser 600 tkr 
en särskild satsning på livslångt lärande. Enligt 
regleringsbrev får ersättning avräknas för både 
helårsstudent och helårsprestation. KMH har valt 
att enbart redovisa antal helårsstudenter inom 
kurser som avräknas mot ersättningsområdet 
musik (se kolumnen utfall HST LLL).

Tabell 23a. Redovisning av antal helårsstudenter (HST)  
och helårsprestationer (HPR) 2022-01-01 - 2022-12-31

Utbildningsområde

Utfall 
HST 
LLL

Utfall 
HST 

exkl LLL

Utfall 
HPR

HST  
ersättn.  

(tkr)

HPR  
ersättn.  

(tkr)

Utfall total
ersättning

 (tkr)

Undervisning    32  25  1 313  1 087  2 399 

Verksamhetsförlagd utbildning    26  22  1 522  1 262  2 784 

Musik  4  579  532  82 254  47 423  129 677 

Samhällsvetenskap/Humaniora    16  17  553  368  921 

Summa  4  654  596  85 641  50 140  135 781 

Takbelopp (tkr)  146 193 

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

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr)  10 412 

Tabell 23b. Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och  
helårsprestationer (HPR), andel kvinnor och män, 2022-01-01 - 2022-12-31

Utbildningsområde
Utfall 

HST

Andel 
kvinnor av 

HST (%)

Andel  
män av 
HST (%)

Utfall 
HPR

Andel 
kvinnor av 

HPR (%)

Andel 
män av 
HPR(%)

Undervisning 31,9 43 57 25,2 44 56

Verksamhetsförlagd utbildning 26,1 43 57 22,3 43 57

Musik 583,6 42 58 532,1 43 57

Samhällsvetenskap/Humaniora 16,3 48 52 16,7 48 52

Summa 658,0 43 57 596,4 43 57

Redovisning av takbelopp
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Redovisning av takbelopp

Tabell 24. Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 146 193

 + Ev. ingående anslagssparande 0

Summa (A) 146 193

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 878

Utfall total ersättning enligt tabell 23a 135 781

 + Ev. ingående överproduktion 1 188

Summa (B) 137 847

Summa (A-B)1 8 346

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

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (AB) 8 346

– Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet 2  

Utgående anslagssparande 8 346

  

Tabell. Överproduktion

Total utgående överproduktion 

– Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet 2

Utgående överproduktion 0

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

Tabell 25. Utnyttjande av takbelopp som jämförelse över tiden  

2022 2021 2020 2019 2018

Takbelopp (tkr) 146 193 144 329 137 058 133 675 131 513

Helårsstudenter (HST) 658 685 681 650 617

Helårsprestationer (HPR) 569 632 577 586 582

Decemberprestationer (HPR) 10 21 26 18 15

Berättigad ersättning om tak ej fanns (tkr) 136 659 143 507 133 335 131 868 126 274

"Överproduktion" (tkr)     

"Underproduktion" (tkr) 9 534 822 3 723 1 807 5 238

Värde överstigande 10% av takbeloppet (tkr)     

Utgående värde av sparade prestationer (tkr)  1 188 2 010 5 733 7 540

Anslagssparande 8 346    
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Ersättningar och övriga uppdrag

Ersättningar och övriga uppdrag

Rektor: 
Helena Wessman 1 218 tkr 
Inga andra uppdrag 

Ordförande: 
Peter Norman 33 tkr 
Entropics Asset Management AB, ordf.
GotlandsHem AB, ordf. 
Nasdaq Sverige AB 
Oscar Properties AB, ordf. 
Transportstyrelsen, ordf. 

Ledamöter utsedda av 
regeringen: 

Lena Adamson 17 tkr

Ulf Bengtsson 17 tkr 
Ehälsomyndigheten, ordf. 
Kommuninvest fastighets AB, ordf.

Mattias Hansson 17 tkr 
Sveriges Utbildningsradio AB 
Spacetruckin’ AB 

 17 tkr 

I.S.A.A.C. AB
Martin P. Mediaprod. AB
A Bird’s Perspective AB
Sagolekhuset Junibacken AB (avslutat 
under året)
Magasinet Skåne AB (avslutat under året) 
STUA AB (avslutat under året)

Alfons Karabuda 
The Global Node, Stockholm AB, ordf. 
Kaffediktatorn AB 
Naomi Musikförlag AB 
The Global Music Vault (Norge) 
New Internet Media (Estland) 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Elisabet Ljungar 17 tkr 
Inga andra uppdrag 

Linda Portnoff 17 tkr 
Riteband AB 
Alicess AB 

Birgitta Svendén 17 tkr 
Inga andra uppdrag 

Lärarrepresentanter: 
Annika Falthin 613 tkr 
Inga andra uppdrag 

Mika Pohjola 304 tkr 
Inga andra uppdrag

Mats Widlund 631 tkr 
WK Piano AB 

Studentrepresentanter: 
Jerry Albo 17 tkr 
Inga andra uppdrag 

Alma Bergman Byström 10 tkr 
Inga andra uppdrag 

Kajsa Nilsson 32 tkr 
Inga andra uppdrag 

Vilhelm Weréen 36 tkr 
Inga andra uppdrag 
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Styrelsens intygande

Styrelsens intygande

Vi intygar att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2022 (dnr 23/xx) ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning.

Stockholm 20230217

Styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm:

Peter Norman Helena Wessman Lena Adamson 
Styrelseordförande Rektor

Ulf Bengtsson Mattias Hansson Alfons Karabuda

Elisabet Ljungar  Linda Portnoff Birgitta Svendén

Annika Falthin Leif Ottosson Mats Widlund

Alma Bergman Byström Kajsa Nilsson Daniel Chun
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Ekonomiskt utfall

  

Årsredovisning 2022

+46 8 572 10 000 Tel
www.kmh.se

Kungl. Musikhögskolan
i Stockholm
Royal College of Music
Valhallavägen 105
Box 27711
SE-115 91 Stockholm
Sweden
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