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Budgetunderlag 2024–2026

Budgetunderlag för Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm 2024–2026 

I enlighet med 1 kap, 3–4 § § i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag ska 
f örvaltningsmyndigheterna som lyder omedelbart under regeringen årligen upprätta och till regeringen 
inlämna årsredovisning och budgetunderlag, för att möjliggöra regeringens uppföljning, budgetering 
och prövning av myndigheterna. Nedanstående budgetunderlag för Kungl. Musikhögskolan i  Stockholm 
(KMH) följer de direktiv som fastställts av regeringen den 17 november 2022 (U2022/03651).
Beslut att inge detta underlag har fattats av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm efter 
 föredragning av t.f. högskoledirektör Nina Cajhamre.

I styrelsens beslut har följande deltagit: Peter Norman, ordförande, Helena Wessman, rektor, samt 
 ledamöterna Lena Adamson, Ulf Bengtsson, Annika Falthin, Mattias Hansson, Alfons Karabuda, Elisabet 
Ljungar, Leif Ottosson, Birgitta Svendén och Mats Widlund samt studentrepresentanterna Alma Bergman 
Byström, Kajsa Nilsson och Daniel Chun.
Närvarande därutöver var sekreteraren Linda Nilsson, samt representanter för personalorganisationerna, 
SACO-S (Karl Asp), OFR-ST (Maria Streijffert).
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bygga upp det egna innovationsarbetet samt önskar 
ta del av ett mer riktat innovationsstöd genom KTH 
Innovation.

KMH uppmärksammar regeringen på det faktum 
att de höga lokalkostnaderna i Stockholm slår hårt 
mot studenternas undervisning. Precis som övriga 
lärosäten i Stockholmsregionen, behöver KMH 
kompensation för de höga lokalkostnaderna efter-
som de urholkar anslagen och påverkar kvaliteten i 
utbildning och forskning.

KMH föreslår att regeringen i resursfördelningen 
tar hänsyn till de specialanpassningar som krävs för 
högre musikutbildning samt till de högre lokalkost-
naderna i Stockholmsregionen så att inte studenter 
i Stockholm missgynnas i förhållande till studenter 
i övriga landet.

KMH har ett akut behov av infrastruktur-
satsningar. Det gäller såväl åter- och nyinvestering-
ar i musikinstrument, som tekniska installationer 
i  undervisnings- och konsertsalar. KMH föreslår 
att regeringen tillskjuter medel för satsningar på 
 infrastruktur.

För att främja ett ökat studentinflytande föreslår 
KMH att det nationella stödet för studentinflytande 
ökar och permanentas.

Sammanfattning

KMH konstaterar att ersättningsbeloppet för ut-
bildningsområdet musik idag ligger på en så låg nivå 
att fortsatt urholkning får alarmerande inverkan på 
kvaliteten inom högre musikutbildning. För att kva-
litetssäkra återväxten inom Svenskt musikliv hem-
ställer KMH om att regeringen höjer ersättnings-
beloppet för utbildningsområdet musik till samma 
nivå som jämförbara konstnärliga yttringar.

Underfinansieringen av högre musikutbildning i 
kombination med brister i utbildningskedjans alla 
tidigare led har försatt musiklivet i en situation där 
det svenska musikundret är på väg att monteras ned. 
KMH uppmanar regeringen att besluta om åtgärder 
som stärker musikutbildningens tidigare skeden.

KMH:s anslag för forskning utgör 12 procent av an-
slagstilldelningen, vilket är det lägsta bland landets 
statliga lärosäten. Den låga anslagstilldelningen ger 
inte KMH förutsättningar att möta tydligt uttalade 
krav på ökad forskningsanknytning inom konstnär-
liga utbildningar. Inte heller tillvaratas KMH:s pot-
ential att verka som kunskapsutvecklare inom den 
samhällsekonomiskt viktiga musikbranschen.

För att utveckla och utvidga stödet till KMH:s stu-
denter och forskare, som ofta driver egna företag 
eller bolag tillsammans med studiekamrater och 
kollegor, behövs rådgivning med tydlig fokus på och 
kunskap inom entreprenörskap och innovationer 
inom musiklivet. KMH behöver medel för att kunna 
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildningens inriktning och 
 efterfrågan

KMH anordnar utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå med hög prestationsgrad inom  folkmusik, 
jazz (inkl. rock/pop), klassisk musik, dirigering, 
komposition samt musikproduktion. KMH anord-
nar även musiklärarutbildning samt utbildning på 
avancerad nivå inom musikpedagogik och utbild-
ning på grundnivå i musikterapi. KMH anordnar 
dessutom utbildning av pianostämmare. Utbildning 
på forskarnivå organiserar KMH i samarbete med 
Lunds universitet, Kungl. Tekniska Högskolan samt 
Karolinska Institutet, eftersom KMH i dagsläget 
inte har eget examenstillstånd på forskarnivå. 

Enligt regelbundna enkäter till våra nyantagna 
 studenter är kunskapen om KMH:s utbildningar och 
KMH:s lärarkompetens väl spridd. Som regel har 
KMH:s studenter lång erfarenhet av musicerande 
inom ramen för olika förutbildningar, såsom kultur-
skola, grundskole- och gymnasieutbildning i musik 
samt folkhögskola och eftergymnasiala spetsutbild-
ningar. Beroendet av förutbildningar skiljer högre 
musikutbildning från de flesta andra utbildningar. 

Studiernas innehåll och konkurrensen om 
 utbildningsplatserna kräver ofta minst tio års 
 systematiska förberedelser innan det kan vara  aktuellt 
för en ung musiker att bli antagen.  Genom omfat-
tande antagningsprov säkerställs att  studenterna är 
skickliga nog att tillgodogöra sig  utbildningen och 
att de redan från start kan  musicera på hög nivå både 
som solister och i  ensemble och orkester.

En central del i studenternas utbildning och 
 förberedelse inför kommande arbetsliv är att fram-
träda 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 vackra campus har gjort KMH till en  betydande 
konsertarrangör. Konserterna är vanligen mycket väl-
besökta. 

Andra exempel på hur KMH:s samverkar med omgi-
vande samhälle är täta kontakter med  relevanta förut-
bildningar, våra forskares bidrag till  musiklivets och 
skolvärldens utveckling, lärarnas egen musikverksam-
het samt det professionella musiklivets förhyrningar 
på campus.

Hejda nedmonteringen av det  
svenska musikundret

 KMH uppmanar regeringen att stoppa ned-
monteringen av det svenska musikundret bl.a. 
genom att stegvis öka ersättningsbeloppet för 
utbildningsområdet musik med 15 procent per 
år och en motsvarande ökning av takbeloppet.

KMH uppmanar även regeringen att besluta om 
åtgärder som stärker musikutbildningens tidi-
gare skeden, såsom stärkande av sången i för-
skolan och musikundervisningen i  Kulturskolan.

Begreppet ”Det svenska musikundret” myntades under 
1990-talet för att förklara svenska musikers, komposi-
törers och producenters internationella framgångar 
och stora inflytande på den internationella musik-
scenen. Inom begreppet ryms även det svenska musik-
livets attraktionskraft på utländska musiker och artister 
samt det allmänt utbredda fritidsmusicerandet inom 
 befolkningen.  

Förklaringarna till de svenska framgångarna på musik-
området är komplexa. Den viktigaste faktorn är san-
nolikt en målmedvetet uppbyggd utbildnings-kedja, 
ett ekosystem för utbildning på olika nivåer, riktat till 
olika målgrupper men med en och samma ambition: 
att skapa lust till musicerande och frambringandet av 
skickliga musiker och kompositörer.
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Högre utbildning i musik som vi känner den idag går 
tillbaka till Kungl. Musikaliska Akademiens  bildande 
1771. Från 1800-talet fick vissa  ungdomar möjlighet 
att få musikundervisning genom  militärmusiken, 
genom bruksmusikkårerna, via  läroverken, folkhög-
skolorna eller genom kyrkan och  frikyrkorörelsen. 
Men inte förrän under  1940-talet, då den kommu-
nala musikskolan bildades, gavs möjlighet att ut-
veckla ett instrument- eller sångkunnande hos alla 
ungdomar oberoende av kön, ekonomisk, kulturell 
eller social bakgrund. Musiken blev en viktig del av 
utbyggnaden av det svenska demokratiska systemet. 
Samtidigt som den kommunala musikskolan bygg-
des ut, skedde ett omfattande utvecklingsarbete 
av musikundervisningen i grund- och gymnasie-
skola. Också etableringen av estetiska program med 
 musikinriktning vid ett flertal gymnasieskolor har 
haft stor betydelse.

I samband med att den högre musikutbildningen 
blev statlig under 1970-talet skedde en gradvis 
 genrebreddning till att omfatta flera musikyttringar 
än den klassiska. Under 1970-talet stärktes även ut-
bildningen av musiklärare för såväl den kommunala 
musikskolan, som för grund- och gymnasieskolan. 
Samtidigt växte det fram eftergymnasiala musik-
utbildningar, bl.a. vid folkhögskolor och såsom del 
av yrkeshögskolans utbud. Eftergymnasiala utbild-
ningar är en oumbärlig länk mellan den högre 
 musikutbildningen å ena sidan och gymnasiet och 
den kommunala musikskolan å den andra. 

Högre musikutbildning har fram till idag genomgått 
en verksamhetsmässig och teknisk revolution. Ut-
bildningarna har fått ett breddat innehåll och blivit 
mer publika med en omfattande konsertverksam-
het. Behov av teknisk infrastruktur, såsom ljud- och 
ljusteknik, musikstudior och medialagring samt 
 personal som hanterar detta har tillkommit. De 
stora förändringarna har lett till väsentligt ökade 
kostnader.

Samtidigt som kostnaderna för den högre musik-
utbildningen eskalerat under 2000-talets för-
sta  decennier har regeringens produktivitetsav-
drag och ökade avrapporteringskrav tillsammans 
med pris- och löneomräkningar som inte når 
upp till  reallöneökningarna och ökade pensions-
kostnader fått till följd en kraftig realminskning av 
 utbildningsanslaget 1. 

Detta har medfört att antalet  undervisningstimmar 
för svenska studenter minskat successivt och att 
 lärarnas arbetsbörda ökat. Det finns i  student enkäter 
indikationer på att studenters känsla av stress och 
ökad psykisk ohälsa åtminstone delvis kan härledas 
till detta.

 1  Realintäkterna har sjunkit generellt med 43% sedan det nuvarande ersätt-
ningssystemet införde 1993/1994, jfr. K. Åmossa, Systemfel i kunskapsfabri-
ken – om urholkning av ersättningsbeloppen till högre utbildning, Stockholm 
2018.

Inom högre musikutbildning har urholkningen 
drastiskt påverkat möjligheten för studenter att få 
en adekvat mängd handledningstid. 

För blivande musiker är det avgörande att möta 
skickliga lärare som kan agera musikaliska 
 förebilder, ge konstruktiv feedback och uppmuntra 
en att söka sig utanför sin bekvämlighetszon; lärare 
som ser ens brister och kan visa hur man tar sig an 
de utmaningar en musiker ställs inför; lärare som 
kan tillhandahålla de verktyg som krävs för den livs-
långa förkovran som yrket som musiker kräver. Det 
räcker inte med fokuserad och målinriktad övning, 
om man ska nå verklig framgång. 

Utbildningsanslagets urholkning har också 
lett till ett över tid kraftigt minskat utrymme 
för  större  kör-,  orkester- och ensemble projekt, 
 vilket  försämrat svenska musikstudenters 
 konkurrenskraft inom klassisk musik. En nyligen 
 genomförd  enkätundersökning riktad till svenska 
 musikinstitutioner ger vid handen att inhemskt 
utbildade musiker på grund av bristande  praktisk 
 erfarenhet har svårt att göra sig gällande i 
 konkurrensen om anställning.

KMH konstaterar att ersättningsbeloppet för 
 utbildningsområdet musik idag ligger på en så 
låg nivå att fortsatt urholkning får  alarmerande 
 inverkan på kvaliteten inom högre  musikutbildning. 
Ersättningsbeloppet för musik har sedan det 
 infördes utvecklats mycket blygsamt och inte 
 tillnärmelsevis i samma takt som för övriga 
 konstnärliga  utbildningsområden. I kombination 
med ökade kostnader för lokaler, löner och stöd-
verksamhet innebär det att ersättningsbeloppet 
för musik i praktiken har utvecklats negativt. Det 
motsvarar idag mindre än hälften av beloppet för 
det närmast jämförbara utbildningsområdet: teater. 
KMH konstaterar att om svenska musikframgångar 
ska kunna säkras för framtiden krävs en stegvis ök-
ning av ersättningsbeloppen för utbildnings området 
musik med en årlig uppräkning motsvarande 15 
procent. KMH hemställer om att regeringen dess-
utom ökar takbeloppet med 20 miljoner år 2024, 22 
miljoner år 2025 och 26 miljoner år 2026 

Underfinansieringen av högre musikutbildning i 
kombination med brister i utbildningskedjans alla 
tidigare led har försatt musiklivet i en situation där 
KMH och andra aktörer såsom Kungl.  Musikaliska 
Akademien och Svensk Scenkonst  menar att 
det svenska musikundret är på väg att monteras 
ned. Om Sverige även framgent ska anses vara en 
 framstående musiknation krävs stora satsningar 
på  musiklivet lokalt, regionalt och nationellt och 
 allting börjar med utbildning.
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Forskning och utbildFo-

Bild från KMH X-day hösten 2022 där organisationer, företag och kulturinstitutioner möter studenter och forskare på 
KMH och får ta del av pågående samarbetsprojekt, forskning, studentarbeten och musik..
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Forskning och utbildning på forskarnivå

Forskning inom musik adresserar 
centrala samhällsfrågor 

Forskning inom musikområdet adresserar och 
 besvarar centrala samhällsfrågor och bidrar till att 
stärka Sverige som kunskapsnation.

Vid KMH bedrivs forskning i musik på såväl konst-
närlig som vetenskaplig grund samt, i samarbete 
med andra lärosäten, utbildning på forskarnivå. 
Forskning inom musik adresserar centrala sam-
hällsfrågor som levandegörande och utveckling av 
kulturarvet, integration mellan olika kulturer och 
musikaliska uttryck, folkhälsa, vård och omsorg, 
tekniska innovationer och digitalisering, musika-
liskt lärande och barns rätt till kreativa uttryck, 
samt mekanismer och logik som styr musikerskap 
och musikliv.

KMH utvecklar stegvis en forskningsmiljö som 
fullt utbyggd ska motsvara KMH:s internationella 
renommé och utgöra centrum för interdisciplinär 
musikforskning i Sverige.

Ett viktigt led i detta arbete är de forsknings allianser 
KMH ingår med andra lärosäten, som vill stärka 
sin egen verksamhet genom musik. Utbytet inom 
 allianserna ökar inflödet till KMH:s forskningsmiljö 
samtidigt som forskare verksamma vid KMH blir en 
del av forskningsgemenskapen vid de lärosäten där 
samarbetsavtal finns. 

KMH har för avsikt att inom fem år ansöka om 
 examenstillstånd för utbildning på forskarnivå. 
En förutsättning för detta är att vi ges ekono-
miska  förutsättningar att ytterligare stärka vår 
 forskningsmiljö. 

Forskning och utbildning på fors-
karnivå inom musik ökar Sveriges 
 konkurrenskraft

För att stärka forskningsmiljön vid högsko-
lan anhåller KMH om att regeringen tillför 
 ytterligare 15 miljoner kronor så att nivån på 
KMH:s forskningsanslag motsvarar nivån på 
andra branschhögskolors.

KMH bedriver sedan flera år ett stategiskt  arbete 
med att bygga upp forskning inom musik området. 
En höjning av forskningsanslaget 2018 skapade 
 förutsättningar att rekrytera produktiva  forskare 
som ingår i väletablerade forskarnätverk och att 
 anställa doktorander vilka genom samverkan 
 antagits till forskarutbildning vid Lunds  universitet, 
Kungl. Tekniska högskolan och Karolinska 
 Institutet.

Den uppbyggnad av forskningsmiljön som KMH hit-
tills har genomfört ger en god grund för  utbildning 
på forskarnivå i egen regi. Vi bedömer att det med 
ett ytterligare utökat basanslag vore fullt möjligt 
att inom en femårsperiod ansöka om tillstånd att få 
utfärda doktorsexamen. För att nå dithän är det av 
största vikt att vi kan anställa fler doktorander och 
att vi ges förutsättningar att hantera omställningen 
till öppen vetenskap utan att det går ut över befintlig 
forskningsmiljö. 

KMH:s anslag för forskning utgör 12 procent av 
anslagstilldelningen, vilket är det lägsta bland 
 landets statliga lärosäten. Det ska jämföras med 
 andra  speciallärosäten som har ett forskningsanslag 
som uppgår till mellan 20–35 procent av det totala 
 anslaget.

Vi menar att regeringen genom denna snäva 
 tilldelning inte ger KMH förutsättningar att möta 
de tydligt uttalade kraven på ökad forsknings-
anknytning inom konstnärliga utbildningar. Inte 
heller tillvaratas KMH:s potential att, som ett högt 
rankat och internationellt framstående lärosäte, i 
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ökad grad verka som kunskapsutvecklare inom den 
samhällsekonomiskt viktiga musikbranschen.

Den för samhället viktiga omställningen till  öppen 
vetenskap innebär ändringar i publicerings-
mönster och väsentligt annorlunda avtal med för-
lagen. Omställningen är ytterst kostsam och har 
på KMH, redan innan den är fullt genomförd, 
haft en  undanträngningseffekt både på högskole-
bibliotekets service till forskare och studenter och 
på lärosätets strategiska forskningssatsningar.  Detta 
gör en höjning av KMH:s anslag för forskning än 
mer angelägen.

KMH menar att lärosätet systematiskt och i 
 betydande omfattning missgynnats vid  fördelningen 
av  forskningsanslagen alltsedan högre musik-
utbildning blev en del av högskolesystemet. Detta 
rör inte endast basanslaget för forskning utan även 
fördelningen av forskningsrådsmedel och medel 
som fördelas på liknande sätt, då lärosätet över tid 

haft så få seniora forskare som kunnat söka dessa 
medel. 

KMH:s snävt tilldelade forskningsanslag är 
 anmärkningsvärt utifrån det faktum att KMH till-
hör de högst rankade lärosätena inom Performing 
Arts i världen 2  och därmed är bland de främst ran-
kade universiteten/högskolorna i Sverige, relativt 
ranking inom sitt respektive fält. 

KMH understryker därför vikten av att regeringen 
tillskjuter ytterligare 15 miljoner kronor till KMH:s 
basanslag för forskning. 

 

 2 https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-
rankings/2022/performing-arts 

Studenter från olika utbildningar och institutioner improviserar tillsammans.
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Innovationsstöd

KMH hemställer om att regeringen tillskjuter 2 
miljoner kronor till KMH:s innovationsarbete 
för finansiering av verksamhetsledare samt 
rådgivare med tydligt fokus på och kunskap 
inom  entreprenörskap och innovationer inom 
musiklivet.

För att möjliggöra ett riktat rådgivningsstöd till 
KMH:s innovationsarbete hemställer KMH om 
att regeringen tilldelar 1 miljon kronor till KTH 
Innovation.

Det är vanligt att studenter vid KMH som en för-
beredelse för yrkeslivet registrerar eget företag 
 eller driver bolag tillsammans med studiekamra-
ter.  Statistik från Myndigheten för Kulturanalys 3 
 visar att yrkesverksamma inom kulturlivet ofta har 
flera försörjnings grunder. Av de individer inom 
musikområdet som omfattas av statistiken 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. Inom KMH:s kandidatutbild-
ningar för musiker ingår   kurser i entreprenörskap. 
KMH ser det som angeläget att genom ett utvecklat 
 innovationsstöd kunna  bidra till att ytterligare stär-
ka  studenternas  företagande.

På KMH pågår forskning inom ett flertal  intressanta 
forskningsprojekt. Forsknings resultat som kommer 
ur dessa projekt kan med hjälp av  innovationsstöd 
anpassat till musikområdet föras ut till det 
 omgivande samhället. Huvud uppgiften för ett 
 sådant  innovationsstöd ska vara att för  forskare, 
 lärare och studenter stå för en riktad och  kvalificerad 
omvärldsbevakning, bygga nätverk och ge goda råd. 
Projekten är ofta småskaliga och  befinner sig i så 
tidiga skeden att vägvalen framåt är avgörande för 
den som kommer med en idé.

KMH kan idag i begränsad omfattning  erbjuda 
innovationsstöd enligt en modell utvecklad 
inom  projektet ESAIM (Etablering av själv-
ständiga  arbeten som exjobb inom musik och 

 3 Statistik: Yrkesverksamma konstnärer i SCB:s register, 2022-06-08

teknik) 4.  Modellen utgår från idén att konstnärliga 
 innovationer bäst  utvecklas genom samverkan, så-
väl inom den  musikaliska utvecklingsmiljön som 
med  näringsliv och myndigheter. Vi ser det som 
mycket angeläget att kunna permanenta och skala 
upp denna modell.

För ett utvecklat och utvidgat stöd till KMH:s 
 studenter och forskare behöver vi kunna  anställa 
en verksamhetsledare och en deltidsanställd 
 rådgivare med tydlig fokus på och kunskap inom 
 entreprenörskap och innovationer inom musiklivet. 
För  finansiering av detta hemställer KMH om att 
 regeringen tillskjuter 2 miljoner kronor.

I enlighet med en avsiktsförklaring mellan 
KMH och KTH om ett nära samarbete avseende 
 innovationsstödet, är tanken att KTH Innovation i 
den mån resurser finns tillgängliga ska stödja KMH 
med rådgivning i de delar av innovationsstödet som 
kan vara mer allmänt riktade. KMH hemställer om 
att regeringen för detta ändamål även tillskjuter 
medel till KTH Innovation. 

I andra hand hemställer KMH om att regeringen 
realiserar det förslag som utredningen Ett utvecklat 
innovationsstöd vid universitet och högskolor  lämnat 
till Utbildningsdepartementet 2020-06-11 om upp-
drag till KMH att tillsammans med Beckmans 
 designhögskola m.fl. utveckla ett innovationskontor 
för högskolor med utbildning och forskning inom 
kultursektorn och med placering vid KMH.

 

 4 https://www.kmh.se/backstage/student/dina-kurser/sjalvstandigt-arbe-
te-examenskonsert/gor-ditt-sjalvstandiga-arbete-som-exjobb.html
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Lokaler, lokalförsörjning och infrastruktur

Lärandemiljöerna vid KMH är special anpassade 
för högre musikutbildning och skapade enligt 
 principen att de ska erbjuda stor flexibilitet och 
multi funktionalitet för utbildning, forskning och 
samverkan. De fysiska lärandemiljöerna är  genom 
sin gestaltning och fysiska placering en del av 
KMH:s rekryteringsfördelar. KMH har två campus: 
Valhallavägen som invigdes 2016 och Edsbergs slott 
från 1700-talet.

På Valhallavägen har KMH:s studenter 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 övning, avancerad ljud-
teknik för elektroakustisk musik, dyra instrument 
som flyglar, pianon, orglar och slagverk, instru-
ment och teknik för utlåning till studenter,  teknik 
för sammusicerande vid distansundervisning,  noter 
och  annan litteratur etc samt personal som  hanterar 
allt detta.

KMH:s campus på Edsbergs slott erbjuder en, ur 
ett internationellt perspektiv, unik lärandemiljö 
för klassisk kammarmusik. Verksamheten bedrivs i 
 salar av det slag för vilka den äldre kammar musiken 
en gång skapades. Studenterna har mycket god 
tillgång till övningsrum och får genom konsert-
verksamheten en unik position i lokalsamhället.

Enligt KMH:s strategiska plan för fysiska lärande-
miljöer, fastställd av högskolestyrelsen 2019-04-12, 
utökades KMH:s lokalinnehav under 2022 med 
en byggnad belägen inom samma fastighet som 
KMH:s nuvarande campus. Lokalen som tidigare 
har använts som ridhus har av fastighetsägaren 
 Akademiska Hus byggts om till en multifunktions-
sal för utbildning, forskning och samverkan. 

KMH:s lokalbestånd uppgår till 17 649 kvm och 
 lokalkostnadernas andel av högskolans totala 
 kostnader väntas öka från 24 procent till 26  procent 
under kommande år. Uppräkning av hyres kostnader 
som kan härledas till inflationsläget beräknas 
öka lokalkostnaderna med drygt tio procent.  De 

ökade lokalkostnaderna får en omedelbar negativ 
 inverkan på utbildningen och forskningen. Ett stort 
fokusområde för KMH är därför att ta fram åtgär-
der för att minska denna negativa påverkan. Effek-
tivt  lokalutnyttjande, långsiktig andrahandsuthyr-
ning och övrig uthyrningsverksamhet är några av de 
 föreslagna åtgärderna. Beräkningar rörande lokal-
försörjningen återfinns i tabell 5.

Lokalkostnader för lärosätena i Stockholm

KMH hemställer om att regeringen ser över 
f ördelningen av resurser för att minska 
 verkningarna av de höga hyreskostnaderna i 
Stockholm så att inte studenter i Stockholm 
missgynnas i förhållande till övriga landet.

KMH föreslår att regeringen i resursfördelningen 
tar hänsyn till de specialanpassningar som krävs 
för högre musikutbildning samt till de högre lokal-
kostnaderna i Stockholmsregionen så att inte 
 studenter i Stockholm missgynnas i förhållande till 
studenter i övriga landet.

KMH uppmärksammar regeringen på det faktum 
att de höga lokalkostnaderna i Stockholm slår hårt 
mot studenternas undervisning. KMH, precis som 
övriga lärosäten i stockholmsregionen, behöver 
kompensation för de höga lokalkostnaderna efter-
som de urholkar anslagen och nu akut påverkar 
 kvaliteten i utbildning och forskning.

KMH har en genomsnittlig lokalhyra på 3 050 SEK 
per kvadratmeter LOA vilket ska jämföras med 
 lärosäten som ligger utanför Stockholmsområdet 
där den genomsnittliga lokalhyran kan vara hälften 
så hög.

Detta förhållande medför ojämlika och onödiga 
skillnader i förutsättningarna för landets lärosä-
ten och konsekvensen är att studenter som bor och 
 studerar i Stockholmsområdet riskerar att få lägre 
antal undervisningstimmar jämfört med övriga 
 landet.
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dessa mycket angelägna anförskaffningsbehov till 5 
miljoner kronor per år.

Säkerställ ett oberoende studentinflytande 

KMH föreslår att det nationella stödet för 
studentinflytande ökar från dagens 55 miljoner 
kronor till 110 miljoner kronor. Ökningen ska 
vara permanent.

KMH har en lång tradition av att främja  studenternas 
inflytande i utbildningsfrågor och studiesitua-
tion. Studentinflytande bidrar till att uppnå hög 
 kvalitet i verksamheten och stärker utbildningarnas 
 nationella och internationella konkurrenskraft. 

Även om det statliga stödet för studentinflytande har 
höjts för perioden 2021–2023 är beloppet långt ifrån 
tillräckligt för de behov som finns. För att främja 
studentinflytande lämnar KMH ett större bidrag till 
studentkåren än vad lärosätets del av det nationella 
stödet medger. Det har lett till att  studentkåren 
hamnar i beroendeställning till  lärosätet. 

Det är nödvändigt att regeringens stöd för 
 studentinflytande ökar till nivåer i paritet med de 
som  rådde före kårobligatoriets avskaffande. I ut-
redningen som föregick kårobligatoriets avskaf-
fande (SOU 2008:11) föreslogs en ersättning till 
studentkårerna motsvarande 310 kronor per helårs-
student, vilket 2006 summerades till 95 miljoner 
kronor. Utöver detta föreslogs en särskild ersättning 
för finansiering av studiesocial verksamhet med an-
knytning till studiesituationen med 30 miljoner kro-
nor. 

KMH föreslår att det nationella stödet för student-
inflytande ökar från dagens 55 miljoner kronor till 
110 miljoner kronor. Ökningen ska vara permanent. 

 

Regeringen förfogar över två verktyg för att råda 
bot på detta förhållande. Antingen justera ägar-
direktiven till Akademiska Hus – den aktör som 
regeringen utsett att svara för universitets och 
högskolors lokalförsörjning – så att kravet på 
marknadsanpassning av hyror justeras. På det 
sättet skulle  lokalkostnaderna kunna minska i 
Stockholms området och anslagsmedel i högre grad 
kunna användas till undervisning.

Det andra verktyget regeringen förfogar över är att 
intäktsvägen skapa likvärdiga förutsättningar.

KMH förordar det senare alternativet, dels därför 
att man då skulle kunna ersätta även de icke-statliga 
lärosäten i Stockholm som drivs i form av stiftelser 
och bolag, men som står för en helt nödvändig del av 
kompetensförsörjningen i  Stockholmsregionen, dels 
för att man då även kan påverka  förutsättningarna för 
de lärosäten som av olika skäl inte har  Akademiska 
Hus som  huvudsaklig  hyresvärd.

KMH hemställer därför om att regeringen i resurs-
fördelningen ser över hur man bäst löser denna 
fråga som missgynnar studenterna i Stockholms-
regionen.

Behov av medel för infrastruktur

KMH föreslår att regeringen tillskjuter 5 miljo-
ner kronor per år för angelägna satsningar på 
infrastruktur.

KMH har ett akut behov av infrastruktur satsningar. 
Det gäller såväl åter- och nyinvesteringar i 
 musikinstrument, främst orglar, slagverk, flyglar och 
 pianon, som tekniska installationer, bl.a.  systemstöd 
och it-lösningar för digital  undervisning, AV-utrust-
ning i och kring undervisningssalar, streamingut-
rustning i konsertsalar och ljudteknik i  konsertsalar. 

Resurser för satsningar av detta slag saknas idag 
nästan helt. KMH överväger att som en nödåtgärd 
sälja en dyrbar och kulturhistoriskt unik violon-
cell, men anser att staten istället borde tillskjuta de 
medel som krävs.

De särskilda anslagen för lokalkostnader och ut-
vecklingskostnader (anslag 2:65) har kunnat 
 användas för att täcka en del av dessa kostnader men 
eftersom den årliga anslagsuppräkningen inte mot-
svarat kostnadsökningarna räcker inte de  särskilda 
anslagen.

KMH föreslår att regeringen tillskjuter medel för 
satsningar på infrastruktur. Sammanlagt uppgår 



Budgetunderlag 2024–2026

14

En musiklärarstudent har en övningselev i pianospel.
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Bedömning av lärosätets ekonomiska utveckling

KMH har under många år arbetat strategiskt för att 
bygga upp ett myndighetskapital för att säkra finan-
sieringen  av kommande lokalkostnader. I enlighet 
med finansieringsplanen för campus projektet ska 
de ökade förbättrings utgifterna på fastigheten i 
första hand  täckas av  donationsmedel, därefter av 
sparkrav inom vissa delar av  verksamheten och i 
sista hand av myndighets kapital. KMH bedömer att 
myndighetskapitalet kommer att behöva användas 
under  perioden för detta budgetunderlag. 

Bidragsintäkter genereras från donationsmedel, 
men också från externmedelsfinansierade projekt. 
Den externmedelsfinansierade forskningen har 
ökat men det är alltid svårt att bedöma vilka nya 
projektansökningar som kan komma att bli bevil-
jade. KMH väljer därför att följa försiktighetsprin-
cipen vid bedömning av bidragsintäkter.   

Intresset för att hyra KMH:s lokaler till event har 
minskat vilket påverkar avgifts intäkternas stor-
lek. De minskade uthyrningstäkterna har sin för-
klaring i  pandemins utbrott. Tidigare beräkningar 
har  baserats på ett antagande om att uthyrningar 
 kommer att generera avgiftsintäkter  motsvarande 
ca 5 procent av de totala intäkterna. Under 
 pandemin minskade uthyrningarna markant och 
det råder fortfarande stor osäkerhet kring intresset 
för  kommande uthyrningar. 

I planerna för det ianspråktagna ridhuset ingick 
att finansieringen till två tredjedelar skulle bestå 
av  avgiftsintäkter från uthyrningsverksamhet. Med 
de kraftigt ökade hyreskostnaderna som aviserats 
för kommande år ser KMH ingen möjlighet att 
 finansiera ens en tredjedel av lokalen och planerar 
därför att hyra ut den i andra hand.  

Ökade hyreskostnader och osäkerhet  gällande 
 intäkter från uthyrningsverksamhet gör att 
 bedömningen för KMH:s ekonomiska  utveckling 
under perioden för detta budgetunderlag är  negativ. 

Investeringar i anläggningstillgångar

KMH:s anläggningstillgångar utgörs till  största  delen 
av förbättringsutgift på annans  fastighet. Dessa in-
förskaffades när lokalerna vid  Valhallavägen färdig-
ställdes och kommer att löpa fram till år 2037. Vissa 
anpassningar har gjorts för att möta  verksamhetens 
kvalitetskrav men inga större  investeringar i 
 befintliga lokaler planeras för  kommande budgetpe-
riod förutom investeringar i nätverksinfrastruktur 
och larmutrustning. KMH:s ansträngda ekonomiska 
läge påverkar möjligheten att göra nya investeringar. 
För att klara  verksamhetens behov diskuteras såväl 
hur intäkterna ska kunna öka som hur kostnaderna 
ska kunna minska. 

Investeringsbehov samt förslag till låneram 
 redovisas i tabell 4. Inga enskilda investeringar 
 beräknas överstiga 20 000 tkr, varför tabell om sär-
skild information om verksamhetsinvesteringar 
inte bifogas budgetunderlaget. I dagsläget är låne-
ramen väl anpassad till investeringsbehovet och 
inga förändringar av låneramen behöver göras.  

KMH gör bedömningen att likviditeten under de 
närmaste åren kommer att vara god och ser därför 
inget behov av kreditutrymme på räntekonto. 
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1 Intäkterna av anslag motsvarar summan av anslag i tabell 2 och 3.

Tabell 1 Total budget

Total budget (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag 188 228 203 000 201 600 198 946 197 600

Avgifter 6 282 7 500 9 000 9 000 9 000

Bidrag 19 206 15 000 15 000 14 000 14 000

Finansiella intäkter 618 1 200 1 200 1 200 1 200

Summa intäkter 214 334 226 700 226 800 223 146 221 800

Verksamhetens kostnader

Personal -138 248 -142 800 -141 000 -140 000 -140 000

Lokaler -46 534 -52 000 -51 500 -51 500 -51 500

Drift/Övrigt -24 365 -24 000 -23 400 -22 400 -23 000

Avskrivningar -12 241 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000

Finansiella kostnader -590 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Summa kostnader -221 978 -231 800 -228 900 -226 900 -227 500

Verksamhetsutfall -7 644 -5 100 -2 100 -3 754 -5 700

Transfereringar 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring/årets resultat -7 644 -5 100 -2 100 -3 754 -5 700

Utgående myndighetskapital  
(inkl. årets kapitalförändring)

51 804 46 704 44 604 40 850 35 150

Utgående oförbrukade bidrag 52 505 49 505 46 505 43 505 40 505
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Utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå (tkr)

2022 2023 2024 2025 2026

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp 1 146 193 151 358 149 878 147 243 145 897

Beräknad avräkning2 (A) 137 291 151 358 149 878 147 242 145 897

Särskilda åtaganden (B) 28 580 28 975 29 055 29 036 29 036

Anslag (A+B) 165 871 180 333 178 933 176 279 174 933

Avgifter 6 277 7 490 8 990 8 990 8 990

Bidrag 8 995 6 000 6 000 5 000 5 000

Finansiella intäkter 618 1 200 1 200 1 200 1 200

Summa intäkter 3 181 761 195 023 195 123 191 469 190 123

Verksamhetens kostnader

Personal -119 662 -123 800 -122 670 -121 800 -121 800

Lokaler -41 632 -46 300 -45 835 -45 835 -45 835

Drift/Övrigt -19 555 -19 200 -18 720 -17 920 -18 400

Avskrivningar -11 336 -11 100 -11 160 -11 160 -11 160

Finansiella kostnader -531 -900 -900 -900 -900

Summa kostnader -192 716 -201 300 -199 285 -197 615 -198 095

Årets kapitalförändring/ Årets resultat -10 955 -6 277 -4 162 -6 146 -7 972

Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för innevarande år i prisnivå för år 0. 

2 Beräknad avräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bland annat med hänsyn till ev. utnyttjande av 
tidigare uppkommet anslagssparande eller överproduktion, samt  decemberprestationer. I beräkningen avgår transferering till 
studentkår.

3 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.
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Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag 1 22 357 22 667 22 667 22 667 22 667

Avgifter 5 10 10 10 10

Bidrag 10 211 9 000 9 000 9 000 9 000

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Summa intäkter 32 573 31 677 31 677 31 677 31 677

Verksamhetens kostnader

Personal -18 586 -19 000 -18 330 -18 200 -18 200

Lokaler -4 902 -5 700 -5 665 -5 665 -5 665

Drift/Övrigt -4 810 -4 800 -4 680 -4 480 -4 600

Avskrivningar -905 -900 -840 -840 -840

Finansiella kostnader -59 -100 -100 -100 -100

Summa kostnader -29 261 -30 500 -29 615 -29 285 -29 405

Årets kapitalförändring/ Årets resultat 3 311 1 177 2 062 2 392 2 272

Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

1 Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för innevarande år (år 0).
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Investeringar i anläggningstillgångar 1  (tkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 78 402 73 017 67 517 61 617 56 117

Beräknad nyupplåning 3 667 3 500 3 000 3 000 2 500

varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Beräknad amortering 9 052 9 000 8 900 8 500 8 300

UB lån i Riksgäldkontoret 73 017 67 517 61 617 56 117 50 317

Maximalt utnyttjande av låneramen under året 73 017 67 517 61 617 56 117 50 317

Föreslagen låneram 98 000 95 000 90 000 90 000 90 000

Beräknad ränteutgift 576 1 757 1 614 1 472 1 330

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0,8% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Summa räntor och amorteringar 9 628 10 757 10 514 9 972 9 630

Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0

Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 0 0

Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

1 Enligt definition i 5 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.
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Tabell 5 Lokalförsörjning

1 Redovisning lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost, samt särredovisning för 
 nyinvesteringar och avskrivningar.

2 Inklusive avtalade ersättningar vid avflyttning före viss tidpunkt, i fall då sådan beräknas ske, samt eventuella   
 återställningskostnader vid avflyttning.

3 Beräknas som B/A.

4 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069) om lokalkostnader vid 
 universitet och högskolor, bilaga 2. 

5 Beräknas som C/A.

4 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer (REK 2014:1, 2015-10-26, dnr 14/069) om lokalkostnader vid 
 universitet och högskolor i den del som avser sammanställning av lokalkostnader, se bilaga 2 till rekommendationerna.

5 Beräknas som C/A.

6 Beräknas som C/D.

7 Beräknas som C/D2.

Redovisning av lokaler (mnkr) 2022 2023 2024 2025 2026

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskar-
bostäder)

-        föregående års utgång  17 121 17 649 17 649 17 649 17 649

-        ökning under året  528 

-        minskning under året

-        vid årets utgång (A)  17 649 17 649 17 649 17 649 17 649

Förbättringsutgift på annans fastighet 1  94  89  82  75  68 

-        nyinvesteringar  2 0 0 0 0

-        avskrivningar -7 -7 -7 -7 -7

Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) 
(B) 2

 42 48 49 49 49

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA) 3  2 364 2 715 2 750 2 750 2 750

Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student- 
och gästforskarbostäder) 4 (C) 

 54 60 60 60 61

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 5  3 050 3 409 3 403 3 419 3 434

Lärosätets totala kostnader (D)  222 232 228 227 227

Totala externa hyresintäkter -1 -2 -3 -3 -3

Justerade totala kostnader (D2)  221 230 225 224 224

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala 
kostnader6

24% 26% 26% 26% 27%

Lokalkostnadens andel av justerade totala kostna-
der 7

24% 26% 27% 27% 27%
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Verksamhet Ack. 
 resultat 

t.o.m. år 
2022

Resultat år 
2023

Verksamhetens 
intäkter år 

2024

Kostnader 
som ska 

täckas år 
2024

Resultat 
år 2024

Ack. 
resultat 

utgående 
år 2024

Avgiftsbelagda verksamheter där intäkterna disponeras av myndigheten och bidrar till att finansiera verksamheten

Offentligrättslig verksamhet

Summa offentligrättslig 
 verksamhet

- -

Uppdragsverksamhet

Summa uppdragsverksamhet -

Avgiftsbelagda verksamheter där intäkterna disponeras av myndigheten och finansierar en bestämd del av verksamheten

Offentligrättslig verksamhet

Summa offentligrättslig 
 verksamhet

- - - - - -

Uppdragsverksamhet

Summa uppdragsverksamhet 0 0 510 510 0 0

Tabell 6 Avgifter 3

3 Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen (1992:191) redovisas inte.
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