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Budgetunderlag 2021–2023

Budgetunderlag för Kungl.  Musikhögskolan  
i Stockholm 

I enlighet med 1 kap, 3–4 § § i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag ska förvaltningsmyn-
digheterna som lyder omedelbart under regeringen årligen upprätta och till regeringen inlämna årsre-
dovisning 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 21 november 2019.

Beslut att inge detta underlag har fattats av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm efter före-
dragning av högskoledirektör Peter Liljenstolpe och planeringschef Nina Cajhamre.

I styrelsens beslut har deltagit Ingela Lindh, ordförande, Helena Wessman, rektor, samt ledamöterna Gun-
Britt Gustafsson, Mattias Hansson, Alfons Karabuda, Elisabet Ljungar, Peter Norman, Björg Ollén, Linda 
Portnoff, Fredrik Ullén och Mats Widlund samt studentrepresentanterna Jerry Adbo, Anna Martinsson, 
Kajsa Nilsson.

Närvarande därutöver var sekreteraren Linda Nilsson, samt representant för personalorganisationen OFR-
LF: Filip Kvissberg, SACO: Bengt Stark, ST: Vladimir Spasic.
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typer av förutbildningar närmare högskoleutbild-
ningen. KMH vill även utöka och bredda sitt utbud 
av musikerutbildningar som genom sitt innehåll 
och sitt upplägg vänder sig till grupper av studenter 
som KMH genom dagens utbildningsutbud inte når. 
KMH anhåller därför om en höjning av takbeloppet 
med 4,4 miljoner kronor, samt därtill om särskilda 
infrastrukturmedel om 2 miljoner kronor.

Vid KMH bedrivs forskning i musik på såväl konst-
närlig som vetenskaplig grund samt utbildning på 
forskarnivå i samarbete med andra lärosäten. Musik 
är ett stort forskningsområde, som har bäring på en 
rad andra ämnen såsom hälsa, teknik och ekonomi. 
För att förstärka forskningsmiljön vid högskolan 
anhåller KMH om att regeringen tillför 15 miljo-
ner kronor så att nivån på KMH:s forskningsanslag 
motsvarar nivån på andra branschhögskolor.

KMH har, i syfte att omhänderta studenters och 
anställdas innovationsidéer, startat ett innova-
tionskontor, men saknar särskilda anslagsmedel 
för detta. Det vore en naturlig följd av regeringens 
uttalanden och satsningar genom propositioner på 
samverkan och tillgängliggörande av forsknings-
resultat att KMH erhåller särskild finansiering för 
detta ändamål. Högskolan anhåller därför om 2 mil-
joner kronor för finansiering av verksamhetsledare 
och rådgivare till KMH:s innovationskontor samt 
1 miljoner kronor till KTH:s innovationskontor för 
ett riktat rådgivningsstöd till KMH.

Slutligen vill KMH uppmärksamma regeringen på 
det faktum att de höga lokalkostnaderna i Stock-
holm och det s.k. produktivitetsavdraget slår hårt 
mot studenternas undervisning. KMH hemställer 
om att regeringen genom fördelningen av resurser 
minskar verkningarna av hyreskostnaderna för lä-
rosätena i Stockholm så att inte studenter i Stock-
holm missgynnas i förhållande till övriga landet 
samt att regeringen framledes ser över det s.k. pro-
duktivitetsavdraget för att undvika ytterligare ur-
holkning av utbildningen.

Sammanfattning

Kungl. Musikhögskolan – KMH – är landets enda 
fristående musikhögskola och intar en ställning 
som nationellt ledande och internationellt framstå-
ende i att utbilda, beforska och förmedla musik som 
kunskapsområde och konstnärligt uttryck. KMH 
är därmed den främsta och största enskilda aktö-
ren att försörja den framgångsrika svenska musik-
branschen med alla dess genrer och uttryck och det 
svenska samhället med välutbildade musiker och 
musiklärare. KMH har som ambition att med sina 
utbildningar svara mot behov på såväl dagens som 
framtidens arbetsmarknad men också att värna tid-
lösa musikaliska uttryck och stärka musikens plats i 
samhällslivet.

Ett attraktivt utbildningsutbud, den höga kompe-
tensnivån hos studenter, lärare och övriga anställda, 
samt det centralt belägna campus som ligger i fram-
kant vad gäller teknik, akustik och andra stödfunk-
tioner gör att söktrycket till KMH:s utbildningar är 
högt och stabilt.

KMH tar genom forskning och utbildning ett över-
gripande nationellt ansvar för att säkerställa att den 
svenska högskolan kan ge en kvalitetssäkrad och 
examensgivande ämneslärarutbildning i musik som 
ger kompetens inom grundskola, gymnasieskola 
och andra undervisningsformer (däribland musik- 
och kulturskola). KMH har möjlighet att svara mot 
det mycket stora behov av behöriga musiklärare 
som finns i den svenska skolan och anhåller därför 
om en utökning av takbeloppet med 3 miljoner kro-
nor för ämneslärarutbildningarna i musik.

KMH är också angelägen om att ta ansvar för folk-
hälsan och vill därför utveckla ett kandidatprogram 
i musikterapi i syfte att ge kompetens inom medicin, 
vård, omsorg och elevhälsa. För att möta Socialsty-
relsens rekommendationer om musikterapi vid en 
rad sjukdomstillstånd och funktionsnedsättningar 
samt samhällets ökade behov av kvalitetssäkrade 
satsningar på musikterapi, önskar KMH en utök-
ning av takbeloppet motsvarande 5,3 miljoner kr.

Därtill ser KMH ett behov av att tydligt knyta sam-
man och stärka utbildningskedjan från förskolans 
musikstunder upp till högskolans musikutbild-
ningar. Syftet med detta är dels att bredda rekry-
teringen till högskolans utbildningar, dels att säkra 
återväxten inom svenskt musikliv. För att främja 
och bredda rekryteringen till KMH:s utbildningar 
och för att genom musikverksamhet ta en aktiv roll 
i social och etnisk integration vill KMH knyta olika 
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

Utbildningens inriktning

KMH anordnar utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå med hög prestationsgrad inom folkmu-
sik, jazz (inkl. rock/pop), klassisk musik, dirigering, 
komposition samt musikproduktion. KMH anord-
nar även musiklärarutbildning samt utbildning på 
avancerad nivå inom musikpedagogik och avser nu 
även att ge utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå i musikterapi. Dessutom organiserar KMH ut-
bildning på forskarnivå på såväl vetenskaplig som 
konstnärlig grund i samarbete med Lunds universi-
tet och KTH i och med att KMH i dagsläget inte har 
egen examensrätt. 

Engagemanget från lärare, studenter och övrig 
personal är påtagligt och tillsammans bidrar dessa 
grupper till en mycket stark utbildningsmiljö med 
hög genomströmning. KMH utbildar i musik med 
musikalisk bredd och spets. Därtill har KMH sär-
skilda uppdrag av regeringen att utbilda dirigenter, 
elektroakustiska kompositörer samt pianostäm-
mare. 

KMH:s nya campus invigdes höstterminen 2016 
och utgör en fysisk lärandemiljö i världsklass för 
högre musikutbildning. Detta matchar KMH:s ut-
bildningar, studenter och lärare som befinner sig på 
hög internationell nivå. Den höga nivån på teknik, 
akustik, konsertproduktion och inspelningsmöjlig-
heter stärker också utbildningen och forskningen 
på många plan. En central del i studenternas utbild-
ning som förberedelse inför kommande arbetsliv 
är att framträda för publik. Därför är det mycket 
glädjande att KMH:s toppmoderna faciliteter möj-
liggör detta. Att bjuda in publik och allmänhet till 
konserter och festivaler blir en naturlig samverkan 
med det omgivande samhället. Samverkan är en lika 
betydande del av utbildningen som att utveckla och 
förfina de musikaliska färdigheterna. 

KMH:s nya campus och kvaliteten på våra studen-
ters konserter har bidragit till att KMH är en bety-
dande konsertarrangör. I och med att konserterna i 
stort sett alltid är fullsatta skapas en utbildningsmil-
jö med stort inslag av ”skarpt läge” där både studen-

ter och lärare ständigt påminns om den betydande 
samhällskraft som musiken är – med starka profes-
sionella aktörer, ett utbrett fritidsmusicerande och 
en stor och hängiven publik. 

Studenternas efterfrågan

KMH:s utbildningar har mycket högt söktryck. 
Kunskapen om KMH:s utbildningar och KMH:s lä-
rarkompetens är väl känd bland unga med ambition 
att verka professionellt som musiker eller musiklä-
rare. Enligt regelbundna enkäter till våra nyantagna 
studenter är det främst tack vare utbildningsutbu-
det som dessa söker sig till KMH. I regel har KMH:s 
studenter lång erfarenhet av musicerande via olika 
förutbildningar, såsom kulturskola, grundskole- och 
gymnasieutbildning i musik samt olika folkhögsko-
leutbildningar i musik. En motsvarighet till behovet 
av sådan förutbildning står knappast att finna hos 
andra utbildningsprogram med högt söktryck så-
som exempelvis läkarprogrammet. Här skiljer sig 
således KMH från andra lärosäten. Konkurrensen 
om utbildningsplatserna vid KMH kräver i många 
fall tio års omfattande förberedelser innan det ens 
kan vara aktuellt för en ung musiker att komma ifrå-
ga för att bli antagen. Antagningsproven är omfat-
tande och för att klara dem krävs att studenterna är 
så skickliga att de redan från utbildningens start ska 
kunna musicera tillsammans på samma nivå.
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Realminskning av utbildningsanslaget genom 
 urholkning

KMH ser ett hot mot att kunna bibehålla kvaliteten 
i den högre utbildningen när realintäkterna sjunkit 
med 43 procent sedan det nuvarande ersättnings-
systemet införde 1993/1994. 1  Detta har skett genom 
regeringens produktivitetsavdrag som gäller för 
högskolesektorn i likhet med övriga statsförvalt-
ningen. Tanken att högskolesektorn ska utsättas 
för ett likadant effektiviseringskrav som den pri-
vata tjänstesektorn i praktiken utsätts för genom sin 
konkurrensutsättning är djupt olycklig. Regeringen 
har härvidlag inte beaktat att högskolornas och uni-
versitetens mest centrala uppgifter – att utbilda och 
forska – inte följer samma logik som vare sig privat 
tjänstesektor eller merparten av förvaltningsmyn-
digheterna, vilka i huvudsak har administration 
som huvuduppgift. 

Samtidigt synes regeringen – genom fortsatt omfat-
tande målstyrning och återrapporteringskrav, som 
kräver en omfattade administration – inte heller ha 
beaktat det effektiviseringskrav man lagt på de stat-
liga högskolorna. Detta faktum tillsammans med 
pris- och löneomräkningar som med produktivi-
tetsavdrag inte når upp till löneökningarna har fått 
till följd en realminskning av utbildningsanslaget. 
Detta innebär att antalet undervisningstimmar för 
studenterna minskat successivt och lärarnas arbets-
börda ökat. Det finns också indikationer i studen-
tenkäter på att den känsla av stress och ökad psykisk 
ohälsa hos dagens studenter åtminstone delvis kan 
härledas till den minskade undervisningstid som 
det urholkade utbildningsanslaget givit upphov till. 

Som ett resultat uppstår en brist på nödvändig 
handledningstid av skickliga lärare som ska agera 
musikaliska förebilder, ge konstruktiv feedback och 
uppmuntra studenterna att utmana sig själva att 
söka sig utanför sin bekvämlighetszon. Någon som 
ser ens brister, som kan visa hur man tar sig an de 
utmaningar en musiker ställs inför och som kan till-
handahålla de verktyg som krävs för den livslånga 
förkovran som yrket som musiker kräver. Det räck-
er inte med fokuserad och målinriktad övning, om 
man ska nå verklig framgång. 

 1  K. Åmossa, Systemfel i kunskapsfabriken – om urholkning av ersättnings-
beloppen till högre utbildning, Stockholm 2018.

KMH menar således att det inte är möjligt att effek-
tivisera högre utbildning på detta sätt utan att det 
får till resultat en minskad kvalitet och försvagad 
internationell konkurrenskraft. KMH uppmanar 
därför regeringen att avskaffa produktivitetsavdra-
get inom högre utbildning.

Som ett resultat uppstår en brist på nödvändig 
handledningstid av skickliga lärare som ska agera 
musikaliska förebilder, ge konstruktiv feedback och 
uppmuntra studenterna att utmana sig själva att 
söka sig utanför sin bekvämlighetszon. Någon som 
ser ens brister, som kan visa hur man tar sig an de 
utmaningar en musiker ställs inför och som kan till-
handahålla de verktyg som krävs för den livslånga 
förkovran som yrket som musiker kräver. Det  räcker 
inte med fokuserad och målinriktad övning, om 
man ska nå verklig framgång. 

KMH är av uppfattningen att även högre utbildning 
kan förbättras och utföras mer effektivt. Däremot är 
det vår uppfattning att den inte är rimligt att jäm-
ställa högre utbildning med privat tjänstesektor av-
seende produktivitetsambitioner.
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Arbetsmarknadens behov: Sverige behöver fler 
 musiklärare 

KMH anhåller om utökning av takbeloppet med 3 miljoner kronor för 
 ämneslärarutbildningar inom musik.

I Skolverkets rapporter till regeringen avseende be-
hovet av lärare påvisas ett stort behov av examine-
rade lärare i musik, både inom årskurs 7–9 och inom 
gymnasieskolan. 2 Omkring 60 procent av arbetsgi-
varna uppger att det är brist på musiklärare i skolan. 
Fram till 2029 beräknas behovet av antalet exami-
nerade ämneslärare i musik inom årskurs 7–9 uppgå 
till 1243 personer och fram till 2031 ska 95 procent 
av de musiklärare som var anställda 2016 återrekry-
teras. Rapporterna särredovisar inte behovet av lä-
rare inom andra utbildningar (gymnasieskolan eller 
kommunal musik och kulturskola). Det är allmänt 
känt – och det stöds av alumnundersökningar – att 
en vanlig anställningsform för deltidsarbetande 
musiker är att kombinera sitt musikerskap med 
tjänst både inom kommunal musikskola såväl som 
inom grund- och gymnasieskolans program. Detta 
verifieras också av Skolverket som uppger att den 
genomsnittliga tjänstgöringsomfattningen för mu-
siklärare inom grundskolan är 54 procent och inom 
gymnasieskolan 59 procent.

Efterfrågan på musiklärare hänger också ihop med 
arbetsmarknadens behov i övrigt. Musiksverige 
har i sin statistiksammanställning Musikbranschen 
i siffror, visat att branschens totala tillväxt mellan 
2009 och 2017 var 60 procent. 3  Branschens aktörer 
räknar med fortsatt stark tillväxt. Det är med välut-
bildade musiklärare som Sveriges starka internatio-
nella framgångar inom musikbranschen startar.

För att öka attraktionskraften att söka till ämneslä-
rarutbildningen i musik har KMH nyligen reviderat 
utbildningsprogrammen i syfte att öka kontinuite-
ten av musikämnet under hela utbildningsperio-
den. 4  Förhoppningen är att de reviderade ämneslä-
rarprogrammen ska stärka utbildningen och att fler 
presumtiva studenter ska bidra till att söktrycket 
utvecklas ytterligare. KMH:s ämneslärarutbildning 
i musik har precis genomgått kvalitetsgranskning av 
Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och i skrivande 
stund har lärosätet mottagit tydliga indikationer om 
att utbildningen håller den kvalitet som förväntas.

KMH står rustad för att utbilda fler musiklärare och 
har ett stort engagemang gällande musikämnets ut-
veckling i grundskolan. KMH ingår därför i det s.k. 
ULF-projektet (utveckling, lärande och praktiknära 
forskning) i den nod av lärosäten som leds av Upp-

 2  Redovisning av uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier 
(U2014/4128/S), 2015, bilaga 1; Tjänstgöringsomfattning för lärare inom 
olika skol- och verksamhetsformer och ämnen (Dnr U2016/02335/S).

 3 Musikbranschen i siffror – statistik från musikåret 2017.

 4 UKÄ, granskningsrapport.

sala universitet. Målet med detta engagemang 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 tju-
go år ska vara grunden för de professionellas yrkes-
utövning, samt att forskare och lärare i skolväsendet 
då bedriver forskning i samverkan mellan högskola 
och skola. KMH arbetar för att studenterna på olika 
sätt och i olika kurser skall bli delaktiga i de prak-
tiknära forskarmiljöer som finns i ULF-projektet, 
exempelvis genom arbeten som KMH planerar 
ska genomföras i nära samarbete med kommunal 
huvudman (i detta fall Eskilstuna kommun). Detta 
sker genom att de studenter som vill kan skriva sina 
självständiga arbeten utifrån behov som utkristalli-
serat sig i våra praktiknära forskningsmiljöer, samt 
att forskare i de praktiknära forskningsmiljöerna 
parallellt arbetar med handledning av studenter i de 
självständiga arbetena. Detta har medfört en tydlig 
koppling mellan praktik, forskning och lärarutbild-
ning.

KMH:s ambition är att ta ett övergripande ansvar 
som enda fristående musikhögskola för att säker-
ställa en kvalitetssäkrad, examensgivande ämnes-
lärarutbildning i musik med sikte på att ge kompe-
tenser inom såväl grundskola, gymnasieskola som 
andra skolformer i musik. Här ser KMH stor poten-
tial i att stärka kulturskolans kompetensförsörjning 
genom att KMH med ett justerat och utökat upp-
drag i högre grad kan utbilda även för kulturskolans 
verksamhet. Inom ramen för dagens ämneslärar-
examen finns förvisso inget sådant uppdrag, men 
KMH menar att en ämneslärarexamen i musik är 
en god grund att stå på för lärare även inom kultur-
skolan. För att stärka såväl kulturskolans kompe-
tensförsörjning samt möjligheterna till det livslånga 
lärandet kan det finnas andra behov av pedagogisk 
fortbildning och KMH har som strategiskt mål att 
se över detta under 2020. Kulturskolan är en cen-
tral förutbildningsform för våra studenter samtidigt 
som den utgör arbetsgivare för KMH:s alumner.

KMH anhåller därför om att regeringen, i enlighet 
med det konstaterade behovet av en utbyggd lärar-
utbildning beviljar en ytterligare utökning av takbe-
loppet om 3 miljoner kronor för ämneslärarutbild-
ningen i musik.
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Musikterapi i folkhälsans tjänst

KMH anhåller om en utökning av takbeloppet med 5,3 miljoner kronor motsvaran-
de 30 platser för ett kandidat program i musikterapi.

Idag finns i samhället ett intresse för kunskap om 
förhållandena mellan musik, människa, hälsa, te-
rapi, kultur och samhälle, och efterfrågan på kurser 
inom området på KMH är hög. Mot bakgrund av 
detta och utifrån kontakter med arbetslivet konsta-
terar vi att Sverige har behov av utbildade musikte-
rapeuter.

I det av FN fastställda Agenda 2030 är några av mål-
sättningarna att förebygga ohälsa och främja psykisk 
hälsa och välbefinnande samt att verka för att alla 
inkluderas i det sociala, ekonomiska och politiska 
livet. I det av WHO fastställda policyramverket för 
insatser inom hälsa och välbefinnande, Hälsa 2020, 
lyfts betydelsen fram av sektorsövergripande insat-
ser på alla nivåer för att göra hälsa till en prioriterad 
fråga för sektorer även utanför hälsosektorn. Ökad 
kunskap behövs för att möta de frågor och krav som 
globalisering, kulturell mångfald, ekonomiska kri-
ser och omstrukturering av hälso- och sjukvård står 
inför, med individen i ett ekologiskt kontinuum. Be-
hovet av att kostnadseffektivt se till alla människors 
hälsa och välbefinnande på individnivå såväl som 
samhällelig nivå ökar därmed även inom musikom-
rådet. Musikens roll i frågor som rör social rättvisa, 
främjande av varje individs potential utifrån ett öm-
sesidigt omsorgsperspektiv, rör musikterapi och är 
av vikt för folkhälsan i Sverige.

Den ökande efterfrågan på musikterapi hänger ihop 
med den specialiserade musikaliska kunskap som 
musikterapeuter besitter och som bidrar till indi-
viders ökade samhälleliga engagemang genom att 
erbjuda dem möjligheter till skapande av kontak-
ter, relationer och nätverk. Dessa främjar i sin tur 
respekt, ömsesidighet och omsorg varvid isolering 
och exkludering minskar samtidigt som hälsa, väl-
befinnande och livskvalitet ökar. Efterfrågan på 
musikterapeuter noteras idag inom en rad områden 
inom kommuner och landsting, inom medicin, vård, 
omsorg och elevhälsa. Efterfrågan är särskilt märk-
bar inom barnsjukvård och barnpsykiatri samt som 
stöd vid social och etnisk integration. 

Kunskapsunderlag för musikterapeutiska insatser 
vid en rad sjukdomstillstånd och funktionsned-
sättningar har tagits fram av Statens beredning 
för medicinsk och social utvärdering (SBU) till-
sammans med Socialstyrelsen och rör frågor som 

känsla av samhörighet, individuellt självbestäm-
mande och friheten av göra egna val. Personer med 
 funk tionsnedsättningar omfattas av FN:s konven-
tion om mänskliga rättigheter. En person med nå-
gon form av fysisk eller psykisk nedsättning har 
således rätt att erhålla musikterapi i syfte att öka 
sociala färdigheter, social acceptans, självacceptans, 
självförtroende, lärförmågor samt kompensation 
för fysiska och psykiska nedsättningar. 

KMH har tidigare med medel från ämneslärarut-
bildningen i musik, gett en magisterutbildning i 
musikterapi i form av en påbyggnadsutbildning på 
halvfart med behörighetskrav på en kandidatexa-
men i musik, ämneslärarexamen i musik eller lik-
värdig examen. I och med att lärarutbildningen i 
musik förändrades och blev femårig finns inte läng-
re utrymme inom KMH:s takbelopp att tillgå, och 
med Bolognaöverenskommelsens inträde stod det 
även klart att den korta påbyggnadsutbildningen i 
musikterapi inte längre gav tillräckligt kompetens 
för utövande av professionen enligt europeiska 
mått. Svenska förbundet för musikterapi, Sveriges 
akademiska musikterapeuter och Stiftelsen Musik-
bojen, begär nu en musikterapeutisk kandidatut-
bildning enligt Bolognamodellen likvärdig med de 
övriga nordiska länderna, något som KMH ställer 
sig bakom. Då KMH har som ambition att bidra till 
folkhälsan genom utbildning i musikterapi som kan 
förse vård, omsorg och elevhälsa samt det medi-
cinska området med musikterapeutisk expertis, 
anhåller KMH om att regeringen beviljar 5,3 miljo-
ner kronor för en kandidatutbildning i musikterapi 
motsvarande 30 platser fullt utbyggd över 3 år.  5

 5 (137 110+86 691=223 801*0,67)=149 947+(40 005+41 909=81 914*0.33)=27 
032=176 979*30 platser
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Breddat utbud inom  musikerutbildningarna för att 
nå nya studentgrupper  

KMH anhåller om infrastrukturmedel om 2 miljoner kronor för arbetet med bred-
dad rekrytering i syfte att stärka förutbildningarna och ta vara på musiktalanger 
oavsett deras bakgrund, samt om 4,4 miljoner kronor i ökat takbelopp för att kunna 
utöka och bredda utbudet på sina musikerutbildningar i syfte att attrahera grupper 
av studenter som inte nås med dagens utbildningsutbud.  

För att främja och bredda rekryteringen till KMH:s 
utbildningar och för att genom musikverksamhet nå 
familjer som lever i segregerade områden vill KMH 
dels knyta olika typer av förutbildningar närmare 
högskoleutbildningen samt utöka och bredda sitt 
utbud av musikerutbildningar som genom sitt inne-
håll och sitt upplägg vänder sig till grupper av stu-
denter som KMH genom dagens utbildningsutbud 
inte når. KMH kan härigenom på ett positivt sätt 
bidra till de samhällsutmaningar som idag utgörs av 
integrations- och segregationsproblematik. 

KMH är beroende av att ha en välfungerande kom-
munikation med de förutbildningar som på så sätt 
kan bredda och stärka rekryteringsbasen samt tillse 
en hög konstnärliga nivå på framtidens studenter. 

Som ett led i att bland annat bredda vår studentre-
krytering har KMH initierat ett externt finansierat 
projekt kallat Libravoice. Med projektet söker KMH 
spela en aktiv roll i arbetet med social och etnisk in-
tegration och därmed bidra till samhällsbygget. Ge-
nom Libravoice samverkar KMH med grundskolor 
på Järvafältet. KMH bidrar med kompetens inom 
dels musikpedagogisk forskning dels musikpeda-
gogisk praktik samt certifierar utvecklingsarbetet 
med musik på grundskolorna. Projektet har tre ef-
fektmål:

• genom musik stärka integrationen i samhället i 
allmänhet och i segregerade områden i synner-
het,

• ytterligare öka KMH:s samverkan med det om-
givande samhället, samt

• driva på utvecklingen för en breddad rekryte-
ring till KMH:s musiker- och musiklärarutbild-
ningar.

Libravoice är i dagsläget kortsiktigt finansierat en-
bart av privata aktörer. 

Ett annat initiativ som KMH är engagerat i är El 
Sistema (som har kulturskolan som huvudman), en 
musikutbildning som verkar i segregerade områden 
med målet att främja barns framsteg och utveckling. 

KMH har som ambition att öka samarbetet med 
dessa och andra musikaliska initiativ i segregerade 
områden genom lov- och helgläger samt kvällsakti-
viteter. För att kunna genomföra sådana och för att 
bygga kompetens inom högskolan, som både här-
bärgerar konstnärlig excellens och som kan utgöra 
förebilder för andra målgrupper än de som normalt 
söker sig till högre utbildning inom musik, anhål-
ler KMH om att regeringen – i enlighet med målet 
om att Sveriges utbildning ska vara tillgänglig för 
många oavsett socioekonomisk och kulturell bak-
grund – beviljar infrastrukturmedel om 2 miljoner 
kronor för arbetet med breddad rekrytering i syfte 
att stärka samarbeten med förutbildningar.

KMH:s utbildningar har alla stor efterfrågan och 
hög genomströmning, men det är svårt att nå unga 
som inte tidigt fått undervisning i klassisk musik, 
jazz och folkmusik. KMH vill därför bredda sitt ut-
bildningsutbud och samtidigt se till att det fullt ut 
svarar mot den potentiella efterfrågan som finns för 
att försörja den snabbt växande musikbranschen 
med nya studentgrupper.

KMH ser en stor potential att via utbildningar i nya 
genrer och med andra musikaliska uttryck dels ska-
pa god jordmån för inkluderande förhållningssätt 
via musik dels öka KMH:s kompetens att ta vara på 
musiktalanger oavsett bakgrund, och anhåller där-
för om ett höjt takbelopp om 4,4 miljoner kronor 
motsvarande 20 utbildningsplatser. 
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Forskning inom  musik adresserar centrala 
 samhällsfrågor 

KMH ökar genom strategiska och långsiktiga samarbeten med andra lärosäten sin 
forskning inom musikområdet. 

Forskning inom musikområdet adresserar och be-
svarar 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 musika-
liska uttryck,

• folkhälsa, vård och omsorg,

• tekniska innovationer och digitalisering,

• musikalisk inlärning och barns rätt till kreativa 
utryck, samt

• mekanismer och logik som styr musikerskap 
och musikliv.

KMH har inlett byggandet av en forskningsmiljö 
som genom sin excellens ska motsvara KMH:s in-
ternationella renommé och som utgör centrum för 
interdisciplinär musikforskning i Sverige.

För att möjliggöra detta bygger KMH forskningsal-
lianser med andra lärosäten, som har ett intresse 
för att utveckla sin egen verksamhet genom musik. 
Forskare verksamma vid KMH ska även vara en del 
av forskningsgemenskapen vid de lärosäten som 
KMH har samarbetsavtal med. 

KMH har för avsikt att inom fem år ansöka om exa-
mensrätt för utbildning på forskarnivå. En förut-
sättning för detta är att vi kan fortsätta stärka vår 
forskningsmiljö. 

Med mycket begränsade forskningsresurser satsar 
KMH strategiskt på forskning inom följande del-
områden:

• Musik som konstnärlig gestaltning

• Musikpedagogik

• Musik och hälsa

• Musik och teknik

• Musik och entreprenörskap

Musik som konstnärlig gestaltning

IInom KMH:s forskning om musik som konstnär-
lig gestaltning utvecklas kunskapen om kvaliteter 
i musicerande och människors möten med musik 
samt nya musikaliska uttrycksformer. Detta sker ex-
empelvis genom utveckling av nya konsertformer, 
nya praktiker och nya interpretationsstrategier. 
Forskningen på området innefattar interpretations-
processer, komposition och skapande, improvisa-
tion, kreativitet, kognition och perception samt me-
todutveckling, vilket innebär att den ligger nära de 
konstnärliga praktikerna och att forskningsresulta-
ten kan återföras till musikerutbildningarna för att 
på så sätt bidra till utbildningarnas forskningsan-
knytning.

KMH har genom denna forskning goda möjligheter 
att också anta utmaningen med samhällets digita-
lisering. De digitala arenorna för musikskapande 
skapar nya behov och nya möjligheter, inte minst 
genom musikalisk interaktivitet. Inspelad musik är 
lättillgänglig och ständigt närvarande genom för-
enklad musikdistribution som möjliggör nya möns-
ter för skapande och lyssnande. En viktig uppgift för 
KMH:s forskning på detta område är kunskapsut-
veckling av musiklyssnande för att visa på den le-
vande musikens kvaliteter som estetisk upplevelse 
och socialt uttryck.

KMH har sedan länge ett upparbetat institutio-
nellt samarbete med Lunds universitet inom detta 
forskningsområde och mer nyligen även med KTH. 
KMH har fyra professorer och två lektorer som är 
forskningsaktiva inom detta område.



13

Budgetunderlag 2021–2023

Musikpedagogik

Praktiknära forskning inom musikpedagogik har 
länge stått för den största delen av forskningen vid 
KMH, och knyter bl.a. an till ämneslärarutbildning-
en i musik. Musikpedagogisk forskning undersöker 
musikaliskt lärande i alla åldrar, men utforskar även 
musikaliskt kunnande och expertis inom musiker-
skap. Dessutom inbegriper den bredare sociokultu-
rella och psykologiska processer – bland annat hur 
musik berör och påverkar känslor, hur den formar 
världsbilder, och hur musiken spelar en roll i identi-
tetsskapande och mänsklig samvaro. 

Musikpedagogisk forskning fokuserar även på hö-
gre musikutbildning och bidrar med kunskap om 
dess förhållande till det omgivande, ständigt för-
änderliga samhället. Som exempel kan nämnas 
pågående studier om musikinstrumentens och di-
gitaliseringens roller i tjugohundratalets högre mu-
sikutbildning, som belyser problemutvecklingen 
av pedagogiska strategier och verktyg. KMH har, 
som musikhögskola, förvisso en viktig samhällelig 
uppgift i att värna kulturella traditioner. Samtidigt 
måste KMH genom musikpedagogisk forskning ut-
värdera och omvärdera tidigare utbildningsmodel-
ler så att de förblir relevanta.

KMH avser, med framtida satsningar på detta om-
råde, förstärka såväl den musikpedagogiska forsk-
ningen i sig som att synliggöra, kritiskt granska och 
utveckla sina konstnärliga utbildningar och deras 
samhälleliga relevans.

Sedan 2012 har KMH ett nära samarbete med 
Lunds universitet inom musikpedagogik. KMH har 
en professor, fem lektorer och fyra doktorander i 
forskningsmiljön inom musikpedagogik vid KMH. 

Musik och hälsa

Hälsofrågan är en av samhällets stora utmaningar. 
Här vill KMH, genom musikrelaterad forskning, bi-
dra på ett för samhället betydande sätt både i egen 
regi, i samarbete med lärosäten som bedriver medi-
cinsk forskning, och tillsammans med andra sam-
hällsaktörer som t.ex. offentliga och privata vårdgi-
vare. 

Forskning inom musik och hälsa samt musikte-
rapi kan beskrivas som att med musik i fokus på 
ett mångsidigt sätt studera och utforska musikens 
möjlighet att främja människans hälsa och välbefin-
nande. Socialpsykologiska och evolutionära aspek-
ter på musik har på senare år bidragit till ökad kun-
skap om förhållandet mellan musik och människans 
hälsa och välbefinnande. Kunskapen har vuxit fram 

tack vare att psykologiska, fysiologiska, kulturella 
och beteendemässiga effekter med betydelse för 
hälsa och välbefinnande har utforskats. Den forsk-
ning inom musik och hälsa och musikterapi som 
idag bedrivs och framledes ska bedrivas vid KMH 
är av såväl grundläggande karaktär som tillämpad 
sådan. I det senare fallet efterfrågas och omsätts 
forskningsresultaten i hälsofrämjande och behand-
lande insatser inom rehabilitering, demensvård, so-
cialt arbete, habilitering och specialpedagogik, men 
även inom KMH:s musikerutbildningar. 

KMH har sedan länge ett samarbete med Sophia-
hemmets högskola inom musikterapi. Därtill har, i 
och med rekryteringen av Sveriges första professor 
inom musik och hälsa, ett institutionellt samarbete 
med Karolinska institutet fortsatt utvecklas. Inom 
detta samarbete har rekryteringen av en doktorand 
inom forskningsområdet påbörjats. KMH samver-
kar därtill med ett flertal utländska lärosäten med 
fokus på musik och prevention samt social hållbar-
het kopplat till Agenda 2030 samt musikens roll 
inom skol- och vårdsystem. KMH har för närvaran-
de en professor och en lektor inom forskningsområ-
det musik och hälsa.

Musik och teknik

Forskning inom teknikanvändning och teknik-
Forskning inom teknikanvändning och teknikut-
veckling i konstnärligt skapande bidrar till viktig 
kunskap för formandet av ett hållbart digitalt sam-
hälle. På KMH bedrivs idag forskning på området 
inom bl.a. ljud och rumslighet i samverkan med in-
dustrin, rörlig bild som musikaliskt uttryck, digitala 
läromedel för förmedling av musikalisk litteracitet i 
skolan där musiklärandets behov möter AI-baserad 
teknologi för musiktolkning, utveckling av mjukva-
ror för musikproduktion i interaktiva medier och 
nya format för distribution av digital konst.

KMH räknar med att ytterligare satsningar på 
gränssnittet musik och teknik kommer att stärka 
Sveriges konkurrenskraft bl.a. inom AR- och VR-
området (augmented reality/förstärkt verklighet 
resp. virtuell verklighet), men även ha bäring på 
kultursektorn och upplevelseindustrin i stort.

KMH ingår tillsammans med KTH, Konstfack och 
Stockholms konstnärliga högskola i NAVET – en 
centrumbildning på temat konst, teknik och design 
som inrymmer kortare, gärna tvärdisciplinära forsk-
ningssamarbeten mellan de ingående institutioner-
na. Därutöver pågår institutionella samarbeten el-
ler samtal om att inleda sådana med bl.a. spel- och 
bilindustrin, konserthus och andra näringslivsak-
törer genom det VINNOVA-finansierade projektet 
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ESAIM. Inom forskningsområdet verkar vid KMH 
en professor och fyra industridoktorander. De se-
nare är antagna till utbildning på forskarnivå vid 
KTH men verkar också som lärare vid KMH vilket 
skapar en naturlig forskningsanknytning av KMH:s 
utbildningar.

Musik och entreprenörskap

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

I syfte att få en gynnsam utveckling av såväl musik-
liv som musikbransch är det av vikt för KMH och 
för Sverige, med en av världens starkaste musik-

branscher, att undersöka vilka typer av resurser som 
används just i Sverige och hur dessa används. 

Under 2019 utnämndes en affilierad professor i en-
treprenörskap vid KMH och utveckling av forsk-
ningsområdet har inletts. En ny kurs i entreprenör-
skap i musik har utvecklats och ges som obligatorisk 
i de nya konstnärliga kandidatprogrammen från och 
med hösten 2020. 

För att bygga upp forskningen kring musikers och 
musiklivets entreprenörskap, för att stärka forsk-
ningsanknytningen av KMH:s olika entreprenör-
skapskurser och för att tydligare knyta KMH:s 
innovationssystem till högskolans forskning och 
utbildning, har ett institutionellt samarbete inletts 
med ett flertal lärosäten i Stockholm på området ge-
nom att KMH under 2019 blev godkända medlem-
mar i Stockholm School of Entreprenurship, SSES.
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Ökade resurser till f orskning inom musik för en ökad 
konkurrenskraft för Sverige  

För att förstärka forskningsmiljön vid högskolan anhåller KMH om att  regeringen 
tillför ytterligare 15 miljoner kronor så att nivån på KMH:s forsknings anslag motsva-
rar nivån på andra branschhögskolors.

Efter höjningen av KMH:s forskningsanslag från 
drygt fem procent av anslagstilldelningen till cirka 
11 procent kan KMH påvisa en remarkabel utveck-
ling i sin forskningsoutput. Från 2017 till 2019 har 
antalet refereegranskade publikationer ökat från 10 
st. 2017 till 33 st. 2018 och till 58 st. 2019). Detta har 
skett genom strategisk rekrytering av produktiva 
forskare som ingår i väletablerade forskarnätverk 
men också genom uppbyggandet av en uppmunt-
rande miljö där forskning och tillgängliggörande av 
denna har stimulerats och premierats.

KMH har genom denna utbyggnad av forsknings-
miljön goda förutsättningar att kunna erbjuda en 
bra plattform för en utbildning på forskarnivå i egen 
regi och det är högskolestyrelsens ambition att en 
ansökan om tillstånd att få utfärda såväl generell 
som konstnärlig doktorsexamen ska kunna inges 
inom en femårsperiod.

För att kunna realisera denna ambition är det av 
vikt att forskningsmiljön tillförs mer medel. Trots 
tillskottet om 10 miljoner kronor i 2018 års regle-
ringsbrev, är KMH:s anslag för forskning med sina 
11 procent av anslagstilldelningen alltjämt det lägsta 
bland landets statliga lärosäten. Det ska jämföras 
med andra speciallärosäten som har ett forsknings-
anslag som uppgår till ca 20–35 procent av det totala 
anslaget.

KMH anser därmed att regeringen inte tar tillvara 
på potentialen hos ett högt rankat och internatio-
nellt framstående lärosäte som också är den främ-
sta företrädaren för utbildning och forskning inom 
musik i Sverige. Regeringen tar därmed inte heller 
tillvara potentialen hos KMH såsom kunskapsut-
vecklare inom den samhällsekonomiskt viktiga mu-
sikbranschen, som växer med ca fem-sex procent 
årligen (vilket är mer än genomsnittet för närings-
livet), som 2016 redovisade en beskattad intäkt på 
10,7 miljarder kronor och som försörjer mer än  
  10  000 personer. 6 

 6 Musikbranschen i siffror, statistik för 2009–2014, https://static1.squa-
respace.com/static/584ecd35725e2509ff6e669e/t/598afbe76f4ca31c8b33
ce32/1502280689270/MusikbranschenISiffror_2014_webb.pdf; Musikbran-
schen i siffror: Statistik från musikåret 2017, https://statistik.musiksverige.
org

KMH vill understryka att högskolan systematiskt 
och i betydande omfattning missgynnats vid fördel-
ningen av forskningsanslagen sedan högskolan blev 
statlig 1971. Detta rör inte endast basanslaget för 
forskning utan även fördelningen av forskningsråds-
medel och medel som fördelas på liknande sätt – till 
stor del beroende på att det funnits så få forskare 
som kunnat söka externa medel, varför de konkur-
rensutsatta medel som gått att söka från forsknings-
råden inte heller kunnat bidra till att procentuellt 
sett kunna öka KMH:s andel av forskningsmedlen. 

KMH vill vidare understryka att det som skiljer 
KMH från övriga fristående högskolor med konst-
närliga utbildningar är att vi bedriver forskning på 
såväl konstnärlig som vetenskaplig grund. Samtidigt 
har KMH i praktiken varit utesluten från möjlighe-
terna att söka pengar från Riksbankens Jubileums-
fond eller från Vetenskapsrådets Humanistisk-
Samhällsvetenskapliga kommitté. Det är bara helt 
nyligen KMH fått tillgång till att söka medel från 
KK-stiftelsen.

Av det som sägs i betänkandet av den av regeringen 
tillsatta Styr- och resursutredningen framgår att 
den historiska fördelningen av forskningsanslagen 
föreslås oförändrad. För KMH är detta djupt pro-
blematiskt. 

KMH tillhör idag de högst rankade lärosätena i 
Sverige och har producerat mycket forskning i 
förhållande till sitt forskningsanslag. Att då endast 
tilldelas procentuellt hälften av andra jämförbara 
högskolors anslag är inte rimligt. Särskilt inte när 
det är så försvinnande lite pengar det handlar om 
för att korrigera detta.

KMH önskar i enlighet med ovanstående att reger-
ingen tillskjuter ytterligare 15 miljoner kronor till 
KMH:s basanslag för forskning. 
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Medel för innovationsstöd

KMH anhåller om att regeringen  tillskjuter 2 miljoner kronor till KMH:s innovations-
kontor för att möjliggöra för KMH att anställa anställa en verksamhets ledare samt 
till deltidsanställda rådgivare med tydlig fokus på och kunskap inom entreprenör-
skap och innovationer inom musiklivet, samt därtill 1 miljon kronor till KTH Innova-
tion, för att möjliggöra ett riktat rådgivningsstöd till KMH:s innovationskontor.

Sveriges musikliv är ekonomiskt framgångsrikt. 
Den totala svenska musikmarknaden omsatte 10,7 
miljarder kronor 2016, vilket motsvarar en ökning 
på drygt sju procent jämfört med året innan. Den 
starka utvecklingen drevs dels av större intäkter 
från konserter och festivaler, som är det enskilt 
största intäktsområdet, och dels av den starka ex-
porten, inte minst på det upphovsrättsliga området. 7  

Även om musikbranschen har en stabil tillväxt, bör 
man samtidigt bevaka musikens mångfald och stötta 
de musikyttringar som inte har samma möjlighet på 
en bred kommersiell marknad. Kultur och konst har 
en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Projekt och initiativ från studenter och forskare vid 
KMH arbetar i samverkan med andra intressenter 
för att angripa och lösa olika sociala utmaningar i 
samhället, genom så kallat socialt entreprenörskap.

Som tidigare beskrivits har de studenter som an-
tas till KMH ofta dels en eftergymnasial förutbild-
ning, dels en påbörjad professionell karriär. Under 
utbildningstiden på KMH fördjupas konstnärliga 
uttryck genom undervisning och sammusicerande 
ofta i kombination med att studenterna registrerar 
egen firma eller driver bolag tillsammans med stu-
diekamrater. Det så kallade ”fria musiklivet” utgörs 
på så vis till stor del av egenföretagare. Här finns så-
väl studenter i utbildning, men inte minst alumner 
från KMH. Andelen alumner som kan söka ett jobb i 
vanlig bemärkelse är försumbar – det handlar istäl-
let i hög grad om att etablera sig som egenföretagare 
inom musik.

På KMH pågår uppbyggandet av en forsknings-
miljö med ett flertal intressanta forskningsprojekt. 
Forskningsresultat som kommer ur denna miljö 
kan med hjälp av ett innovationskontor anpassat 
för processer inom musikområdet föra ut resultat 
och innovationer till det omgivande samhället. Hu-
vuduppgiften för ett sådant kontor ska vara att för 
forskare, lärare och studenter stå för en riktad och 
kvalificerad omvärldsbevakning, bygga nätverk och 
ge goda råd. Många goda idéer inom och resultat 
 7 Musikbranschen i siffror Statistik från musikåret 2017; https://statistik.
musiksverige.org

från KMH:s utbildning, forskning och utveckling är 
relativt småskaliga och många av dessa befinner sig 
i så tidiga skeden att vägvalen framåt är avgörande 
för den som kommer med en idé. 

KMH har sedan 2018 i det s.k. ESAIM-projektet 
med medel från VINNOVA och i samarbete med 
KTH byggt en infrastruktur som syftar till att stärka 
studenternas kapacitet på en framtida arbetsmark-
nad. Den modell som projektet arbetat from innebär 
att erbjuda KMH:s masterstudenter möjlighet att 
genomföra hela eller del av sitt självständiga arbete 
i samarbete med en extern part (ett företag eller an-
nan organisation) – en väl beprövad metod som är 
etablerad på många andra universitet och högsko-
lor. Projektet har en årlig arena, kallad KMH X-day, 
för olika slags samarbeten mellan å ena sidan mas-
terstudenter och forskare på KMH och KTH, och 
å andra sidan företag, kulturinstitutioner, intresse-
organisationer, myndigheter och andra aktörer med 
intresse för musik i olika avseenden. 

Genom samverkan med det omgivande samhället 
och med tvärdisciplinära samarbeten kan studenter 
och forskare nyttiggöra sin utbildning och forskning 
inom ramen för projektet med externa parter som 
”mottagare” och på så sätt nyttiggöra resultat från 
KMH:s verksamhet. Inom projektet finns också ett 
tydligt jämställdhetsperspektiv, då det förväntas 
öka kvinnors möjligheter att bygga erfarenheter 
som ger dem förutsättningar att få arbete inom den 
starkt mansdominerade musikbranschen.

Arbetet inom ESAIM-projektet visar att det finns 
en stor och hitintills outnyttjad potential för inno-
vationer från musikområdet. Det är dock viktigt att 
förstå att ett stöd för innovationer och entreprenör-
skap från KMH inte i första hand bör vara fokuse-
rat på skapandet av nya tillväxtbolag utan istället på 
en komplex uppsättning av faktorer som påverkar 
många delar i samhället och yrkeslivet.

KMH vill med utgångspunkt i ESAIM-projektet 
bygga vidare enligt en ny strategi för innovations-
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kontor baserat på idén att för konstnärliga innova-
tioner är samverkansprojekt en lämplig modell för 
att skapa innovationer. Strategin innebär ett ”in-
ifrån-ut” tänkande som är lämpat för den musika-
liska utvecklingsmiljön. Detta arbete bygger vidare 
på det vid KMH i blygsam skala inrättade innova-
tionskontoret, men kommer på detta sätt kunna 
göra långt mycket mer under förutsättning att det 
från regeringen finns ett intresse av ett ekonomiskt 
engagemang. KMH behöver medel om sammanlagt 
2 miljoner kronor för att kunna anställa en verk-
samhetsledare samt till deltidsanställda rådgivare 
med tydlig fokus på och kunskap inom entreprenör-
skap och innovationer inom musiklivet. I enlighet 
med den avsiktsförklaring KMH skrivit med KTH 
om ett nära samarbete avseende innovationsstödet, 
där tanken är att KTH Innovation ska stödja KMH 
med rådgivning – när resurser finns tillgängliga. 
KMH anhåller därför om att regeringen även till-
skjuter 1 miljon kronor till KTH Innovation, för att 
möjliggöra att de erbjuder ett riktat och fokuserat 
rådgivningsstöd till KMH:s innovationskontor vad 

gäller de delar av innovationsstödet som kan vara 
mer allmänt riktade.

Såvida KMH genom finansiellt stöd ges bättre för-
utsättningar för att utveckla rådgivning, nätverk 
och workshops utanför ordinarie utbildningsplan, 
skulle Stockholm ytterligare stärka sin position som 
internationell musikstad och Sverige som ledande 
musiknation. 

KMH har i en särskild skrivelse (23 mars 2016) till 
Utbildningsdepartementet anhållit om att högsko-
lan ska ges sådana förutsättningar, men ännu inte 
erhållit något svar. KMH har stora förhoppningar 
om att regeringen i år ställer sig bakom KMH:s 
ambition, som till syvende och sist handlar om att 
stödja studenter och alumner i att, efter avslutade 
studier, skapa sig ett arbete – inte söka det, samt att 
föra ut resultat från musikforskning i samhället.
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Lokalkostnader för  lärosätena i Stockholm

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

KMH vill uppmärksamma regeringen på det faktum 
att de höga lokalkostnaderna i Stockholm slår hårt 
mot studenternas undervisning.

Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt-, 
kunskaps- och innovationsregion. Även om utbild-
ningsnivån är högre än i riket i övrigt är tillgången 
på kompetent arbetskraft avgörande för Stock-
holmsregionens fortsatta förmåga till förnyelse och 
utvecklingskraft. Då Stockholm står för nästan en 
tredjedel av Sveriges BNP är det också avgörande 
för Sverige att Stockholmsregionen ges goda, och 
med andra delar av landet likvärdiga, förutsättning-
ar att utvecklas på bästa sätt som kunskaps- och 
innovationsregion.

KMH har en genomsnittlig lokalhyra på 2 664 SEK 
per m2 LOA. Detta bör jämföras med lärosäten som 
ligger utanför Stockholmsområdet där den genom-
snittliga lokalhyran kan vara hälften så hög. 8 

Detta förhållande medför ojämlika och onödiga 
skillnader i förutsättningarna för landets lärosäten 
att verka och vars oundvikliga konsekvens är att 
studenter som bor och studerar i Stockholmsområ-
det riskerar att få lägre antal undervisningstimmar 
jämfört med övriga landet.

Regeringen förfogar över två verktyg för att råda bot 
på detta förhållande: Antingen justera ägardirekti-
ven till Akademiska Hus – den aktör som regering-
en utsett att svara för universitets och högskolors 
lokalförsörjning – så att kravet på marknadsanpass-
ning av hyror justeras. På det sättet skulle lokalkost-
naderna kunna minska i Stockholmsområdet och 
anslagsmedel i högre grad kunna användas till un-
dervisning.

Exempelvis skulle regeringen kunna dela upp Aka-
demiska hus verksamheter i två delar. En del där 
fastighetsbeståndet skulle kunna användas av olika 
typer av hyresgäster och en annan där fastighetsbe-
ståndet är så specifikt i sin karaktär att det är svårt 

 8 Genomsnittlig lokalhyra för några av Stockholms lärosäten per m2 LOA: 
KI 3 638 SEK, KTH 2 701 SEK, KMH 2 664 SEK, SU 2 499, SH 2 043. Detta 
kan jämföras med t.ex. LTU 1 546 SEK, MIUN 1 791, UM 1 843, LU 1 969, GU 1 
610, HKR 1 564, BTH 1 331, HV 1 326. (källa: resp. lärosätes årsredovisningar 
för 2018). Vid fem svenska lärosäten överstiger lokalkostnaderna 20procent 
av de totala kostnaderna. De är alla Stockholmsbaserade: KMH, KKH, KF, 
SKH och HHS. Vid flertalet universitet och högskolor utanför Stockholmsre-
gionen är denna siffra under eller strax över 10procent.

att se att andra typer av hyresgäster skulle vara möj-
liga. Regeringen skulle efter detta kunna sätta två 
olika avkastningskrav på Akademiska hus. I det för-
sta fallet skulle avkastningskravet vara i linje med 
marknadens i syfte att upprätthålla konkurrensen. I 
det andra fallet skulle avkastningskravet vara betyd-
ligt lägre. Detta skulle kunna leda till lägre hyres-
kostnader för exempelvis KMH.

Det andra verktyget regeringen förfogar över är att 
intäktsvägen justera ersättningsbeloppet för Stock-
holms lärosäten för att därmed skapa likvärdiga för-
utsättningar. 

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 förutsättning-
arna för de lärosäten som av olika skäl inte har Aka-
demiska hus som huvudsaklig hyresvärd.

KMH har med stor förvåning kunnat konstaterat 
att den utredning som regeringen tillsatt rörande 
resursfördelning (U 2017:05 Styr och resursutred-
ningen (Strut)) – den tredje i ordningen som har 
utrett frågan om resurstilldelning och resursför-
delning till universitet och högskolor – valt att inte 
över huvud taget beröra denna fråga. 

KMH menar att det är anmärkningsvärt att ut-
redningen i sitt arbete med en omprövning av nu 
gällande resursfördelning inom högskolesektorn, 
bortser från ett så uppenbart missförhållande och 
hemställer därför om att regeringen skyndsamt ser 
över hur man bäst löser denna fråga som missgyn-
nar så många av Sveriges studenter.
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Bedömning av lärosätets ekonomiska utveckling

KMH har redovisat resultatförbättringar under de 
senaste sju åren, med undantag för 2016. Resultat-
förbättringarna är ett svar på det strategiska arbete 
som inleddes 2011. Den strategiska planen har varit 
att genom årliga överskott bygga upp ett myndig-
hetskapital som en del i finansieringen av KMH:s 
nya campus.

I enlighet med finansieringsplanen för KMH:s nya 
campus ska de ökade förbättringsutgifterna på an-
nans fastighet i första hand täckas av donationsme-
del, därefter av sparkrav inom vissa delar av verk-
samheten och i sista hand av myndighetskapital. 
Myndighetskapitalet uppgår vid 2019 års utgång till 
61 853 tkr.

En ökning av högskolans totala intäkter är också 
en del av den strategiska planen. Ökade externa 
bidragsintäkter för forskning bidrar främst till att 
stärka forskningen vid KMH men också till att täcka 
en del av de högskolegemensamma kostnaderna. 
Ökade avgiftsintäkter från lokaluthyrningar bidrar 
till att täcka en del av högskolans lokalkostnader 
samtidigt som uthyrningsverksamheten stärker 
KMH:s samverkan med det omgivande samhället.

Oförbrukade bidragsmedel uppgår vid utgången 
av 2019 till 55 575 tkr. Merparten av de oförbru-
kade medlen består av inbetalade campusdona-

tioner.  Donationsmedlen förbrukas i takt med att 
avskrivningar för campusinvesteringar aktiveras 
vilket betyder att de oförbrukade bidragen kommer 
att minska i takt med investeringarnas ekonomiska 
livslängd.

KMH överproducerade studieprestationer under 
åren 2015 och 2016 vilket ledde till att det samman-
lagda värdet överskred 10 procent av takbeloppet. 
Under de följande åren har KMH arbetat för att 
hitta en bättre balans i produktionen vilket nu anses 
vara uppnått. För kommande treårsperiod väntas 
produktionen vara i balans med uppdraget. 

Det utökade basanslaget för forskning och utbild-
ning på forskarnivå har bidragit till en ökad forsk-
ningsverksamhet men också till att utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå inte behöver bära 
lika stor andel av gemensamma kostnader och lokal-
kostnader. Det utökade forskningsanslaget skapar 
på så vis utrymme för kvalitetsförstärkningar och 
forskningsanknytning inom utbildningen samtidigt 
som kvaliteten inom forskningen stärks.

Det redovisade myndighetskapitalet kan till fullo 
klassificeras som bundet kapital. Myndighetskapi-
talet kommer främst att användas till avskrivnings-
kostnader för lokal- och teknikinvesteringar men 
också till planerade forskningssatsningar.

Lokaler och lokalförsörjning 

KMH:s nya campus uppskattas såväl av studenter 
som personal och omgivande samhälle. Akademiska 
Hus står som hyresvärd, men KMH finansierar den 
infrastruktur som krävs för att nå de högt ställda 
målen för de nya byggnaderna.

Såväl hyreskostnader som lokaltjänstkostnader har 
– såsom KMH förutsett – blivit avsevärt högre än i 
det gamla campus. Detsamma gäller avskrivnings-
kostnaderna för förbättringsutgifter på annans 
fastighet (se vidare under avsnittet Investeringar i 
anläggningstillgångar). Beräkningar rörande lokal-
försörjningen återfinns i tabell 6.

Med anledning av KMH:s ökade samverkan med 
det omgivande samhället samt behov av utrymme 
för utveckling av forskningsverksamheten har Aka-
demiska Hus på rektors uppdrag gjort en förstudie 
av det som benämns Hus 2 (det s.k. Ridhuset) i det 
ursprungliga byggnadsprogrammet för Kv. Svea Ar-
tilleri, i syfte att teckna ett hyreskontrakt för denna 
byggnad som ligger inom samma fastighet KMH 
idag hyr. Högskolestyrelsen har uttalat att förhyr-
ningen av denna byggnad inte ska belasta anslaget 
för utbildning och forskning utan ska bära sina egna 
kostnader genom bl.a. avgiftsintäkter.
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Investeringar i anläggningstillgångar

I samband med flytten till de nya lokalerna gjordes 
stora investeringar i anläggningstillgångar vilka till 
största delen utgjordes av förbättringsutgift på an-
nans fastighet. IT-relaterade anläggningstillgångar 
har snart uppnått full ekonomisk livslängd vilket 
innebär att de behöver bytas ut och nyinvesteras.

KMH har också behov av att införskaffa nya kla-
verinstrument för att säkra kvaliteten i utbildning 
och forskning. Investeringsbehovet i anläggnings-
tillgångar för den löpande verksamheten samt för-
slag till låneram redovisas i tabell 4. Inga enskilda 
investeringar beräknas överstiga 20 mkr. KMH ser 
under perioden inget behov av kreditutrymme på 
räntekonto. 

Redovisning av hur och var föreskrifter görs 
 tillgängliga

Statliga universitet och högskolor ska i budgetun-
derlaget till regeringen redovisa hur och var de fö-
reskrifter och allmänna råd som de har beslutat om 
görs tillgängliga för allmänheten. Samtliga av hög-
skolestyrelsen fastställda föreskrifter/ordningar, 
av rektor, högskoledirektör eller utbildnings- och 
forskningsnämnd beslutade riktlinjer samt övriga 
rutinbeskrivningar tillgängliggörs på KMH:s webb-
plats.

https://www.kmh.se/backstage/ledning--organisa-
tion/mal--och-styrdokument/styrdokument 

Utbildningsplaner och kursplaner tillgängliggörs 
även de på KMH:s webbplats:

https://www.kmh.se/backstage/student/dina-kur-
ser/kursplaner-och-utbildningsplaner-program
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1 Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3. 

2 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat

2019

Utfall

2020

Prognos

2021

Ber.

2022

Ber.

2023

Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1  180 331 185 217 186 489 186 489 186 489

Avgifter 7 927 7 925 9 250 9 450 9 450

Bidrag 15 971 12 000 8 000 8 000 8 000

Finansiella intäkter 256 300 300 300 300

Summa intäkter 204 485 205 442 204 039 204 239 204 239

Verksamhetens kostnader

Personal -117 500 -119 500 -119 500 -119 500 -119 500

Lokaler -42 658 -42 800 -43 700 -44 000 -44 000

Drift/Övrigt -26 774 -28 000 -27 000 -27 000 -27 000

Avskrivningar -14 612 -15 500 -14 000 -14 000 -14 000

Finansiella kostnader -209 -300 -200 -200 -220

Summa kostnader -201 753 -206 100 -204 400 -204 700 -204 720

Verksamhetsutfall 2 732 -658 -361 -461 -481

Transfereringar 0 0 0 0

Årets kapitalförändring/årets resultat 2 732 -658 -361 -461 -481

Utgående myndighetskapital                                          
  (inkl. årets kapitalförändring)2

61 853 61 483 61 122 60 661 60 180

Utgående oförbrukade bidrag 55 575 48 833 41 509 37 239 34 431

Tabell 1 Total budget
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Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)

2019

Utfall

2020

Prognos

2021

Ber.

2022

Ber.

2023

Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp1 133 675 137 058 138 330 138 330 138 330

Beräknad avräkning2 (A) 133 076 137 058 138 330 138 330 138 330

Särskilda åtaganden (B) 27 219 27 740 27 740 27 740 27 740

Anslag 160 295 164 798 166 070 166 070 166 070

Avgifter (A+B) 7 640 7 625 8 950 9 150 9 150

Bidrag 12 279 9 000 5 000 5 000 5 000

Finansiella intäkter 236 270 270 270 270

Summa intäkter3 180 450 181 693 180 290 180 490 180 490

Verksamhetens kostnader

Personal -104 794 -106 000 -105 500 -105 500 -105 500

Lokaler -39 222 -38 520 -39 330 -39 600 -39 600

Drift/Övrigt -22 439 -25 200 -24 300 -24 300 -24 300

Avskrivningar -14 010 -13 950 -12 600 -12 600 -12 600

Finansiella kostnader -192 -270 -180 -180 -198

Summa kostnader -180 657 -183 940 -181 910 -182 180 -182 198

Årets kapitalförändring/Årets resultat -207 -2 247 -1 620 -1 690 -1 708

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) i 2020 års prisnivå.

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

3 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.
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2019

Utfall

2020

Prognos

2021

Ber.

2022

Ber.

2023

Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1  20 036 20 419 20 419 20 419 20 419

Avgifter 287 300 300 300 300

Bidrag 3 692 3 000 3 000 3 000 3 000

Finansiella intäkter 21 30 30 30 30

Summa intäkter 24 035 23 749 23 749 23 749 23 749

Verksamhetens kostnader

Personal -12 706 -13 500 -14 000 -14 000 -14 000

Lokaler -3 436 -4 280 -4 370 -4 400 -4 400

Drift/Övrigt -4 335 -2 800 -2 700 -2 700 -2 700

Avskrivningar -602 -1 550 -1 400 -1 400 -1 400

Finansiella kostnader -17 -30 -20 -20 -22

Summa kostnader -21 096 -22 160 -22 490 -22 520 -22 522

Årets kapitalförändring/årets resultat 2 939 1 589 1 259 1 229 1 227

+46 8 16 18 00 Tel
www.kmh.se

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

Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

1. Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1) i 2020 års prisnivå

Investeringar i anläggningstillgångar1 
(tkr)

2019

Utfall

2020

Prognos

2021

Ber.

2022

Ber.

2023

Ber.

2024

Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 97 985 90 424 85 924 82 024 77 624 74 624

Beräknad nyupplåning 1 130 4 500 3 500 3 000 3 000 3 000

varav investeringar i immateriella 
 anläggningstillgångar

0 0 0 0 0 0

Beräknad amortering 8 691 9 000 7 400 7 400 6 000 6 000

UB lån i Riksgäldkontoret 90 424 85 924 82 024 77 624 74 624 71 624

Maximalt utnyttjande av låneramen        
under året 

90 424 85 924 80 424 77 624 74 624 71 624

Föreslagen låneram 115 000 120 000 100 000 95 000 95 000 95 000

Beräknad ränteutgift -249 -88 84 80 76 73

Ränteantaganden för nyupplåning (%) -0,3% -0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Summa räntor och amorteringar 8 442 8 912 7 484 7 480 6 076 6 073

Maximalt utnyttjande av 
 räntekontokrediten under året

0 0 0 0 0 0

Föreslagen räntekontokredit 0 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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Redovisning av lokaler (mnkr) 2019

Utfall

2020

Prognos

2021

Ber.

2022

Ber.

2023

Ber.
Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder) 17 121 17 121 17 681 17 681 17 681

-        föregående års utgång 560

-        ökning under året

-        minskning under året

-        vid årets utgång 17 212 17 681 17 681 17 681 17 681

Förbättringsutgift på annans fastighet1 109 103 97 90 97

-        nyinvesteringar 1 0 0 0 0

-        avskrivningar -6 -6 -6 6 6

Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) 37 39 40 40 40

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA) 3 2 161 2 206 2 262 2 262 2 262

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

48 51 54 55 57

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 5 2 796 2 873 3 029 3 138 3 229

Lärosätets totala kostnader (D) 202 206 204 205 205

Totala externa hyresintäkter -4 -5 -5 -5 -5

Justerade totala kostnader (D2) 198 202 199 200 200

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala 
kostnader6

24% 25% 26% 27% 28%

Lokalkostnadens andel av justerade totala  kostnader7 24% 25% 27% 28% 29%

Tabell 5  Lokalförsörjning

1 En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost. Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, nyinves-
teringar 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 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.
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Uppdragsverksamhet  (tkr) Intäkter Kostnader Resultat
2019 510 -510- 0

varav tjänsteexport 510 510 0

2020 510 510 0

varav tjänsteexport 510 510 0

2021 638 -638 0

varav tjänsteexport 638 -638 0

Tabell 5  Avgifter

Offentligrättslig verksamhet Intäkter till 
 inkomsttitel1

Intäkter som får 
disponeras

Kostnader Resultat

2019 - - - -

2020 - - - -

2021 - - - -

1 Intäkter som inte får disponeras. Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen ska inte redovisas.
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