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Dnr 14/836

I enlighet med vad som stipuleras av 1 kap, 3-4 § §, förordningen om 
årsredovisning och budgetunderlag ska förvaltningsmyndigheterna 
årligen upprätta och till regeringen inlämna årsredovisning och budget-
underlag, för att möjliggöra regeringens uppföljning, prövning och bud-
getering av myndigheterna. Nedanstående budgetunderlag för Kungl. 
Musikhögskolan i Stockholm (KMH) följer de direktiv som fastställts av 
regeringen den 20 november 2014.
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Inledning

KMH är landets enda fristående musikhögskola 
och intar en ställning som nationellt ledande och 
internationellt framstående i att utbilda i, utveck-
la och förmedla musik som kunskapsområde och 
konstnärligt uttryck.

Attraktionskraften hos KMH:s utbildningar är 
utomordentligt väl etablerad och söktrycket fort-
satt mycket stort. Detta innebär att demografiska 
effekter, så som minskade ungdomskullar, har en 
mycket liten inverkan på KMH:s uppfyllande av 
takbeloppet. 

Musik tillhör den grupp av mindre skolämnen där 
skolhuvudmän uppger att det är svårt att finna 
legitimerade lärare. KMH vill bidra till att öka 
det årliga antalet examinerade musiklärare och 
anhåller därför om utökning av takbeloppet med 
6 miljoner kronor för kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU) motsvarande ca 50 HST/HPR. 

KMH anhåller därtill om utökning av takbeloppet 
med ytterligare 6 miljoner kronor för 30 platser 
(med ersättningsbelopp för utbildningsområ-
det ”musik”) inom musikerutbildningarna för 
utbyggnad av företrädesvis utbildningsprogram i 
musik- och medieproduktion. 

Vid KMH bedrivs såväl konstnärlig som veten-
skaplig forskning och forskarutbildning. I dags-
läget pågår ett strategiskt utvecklingsarbete för 
att forma de prioriterade forskningsfälten inom 
KMH, initiera och utveckla forskningssamarbe-
ten samt förbättra möjligheter till forsknings-
finansiering. KMH anhåller om att regeringen 
tillför 6 miljoner i ökade forskningsanslag för den 
praktiknära forskningen i anslutning till lärarut-
bildningen samt till den konstnärliga forskningen. 
KMH har kapacitet att omgående omsätta dessa 
forskningsmedel i ny kunskap till gagn för sam-
hällsutvecklingen och fortsatt ökning av Sveriges 
konkurrenskraft.

En av de största pedagogiska utmaningarna för 
KMH är att det globala landskapet för musikpro-
duktion och musikkonsumtion är under snabb 
omvandling. Studenterna behöver förberedas för 
livet efter utbildningen som entreprenör inom 
musikbranschen. KMH anhåller därför om att 
regeringen tillskjuter 3 miljoner kronor till att 
bygga upp ett innovationskontor vid KMH, för att 

bättre kunna omvandla resultaten från högsko-
lans forskning och utveckling till nya framgångs-
rika produkter, tjänster eller metoder på mark-
naden. Genom att kommersialisera kunskap från 
KMH kan vi bidra till att få till stånd fler arbets-
tillfällen och ökad tillväxt, samtidigt som värde-
fulla insikter omsätts snabbare i samhället.

Sommaren 2016 väntas KMH:s nya campus stå 
färdigt. Den ekonomiska planeringen domineras 
av projekteringen av detta campus. Det ekono-
miska utfallet för 2014 visar på ett överskott, 
vilket är ett resultat av det strategiska arbete med 
KMH:s ekonomi som pågår i syfte att förbereda 
och anpassa de ekonomiska förutsättningarna 
efter det pågående byggprojektet. 

I budgetunderlaget återfinns en utförlig redovis-
ning av KMH:s bedömningar. Tabellverket, vilket 
specificeras i regeringens direktiv, återfinns sist i 
underlaget.

Beslut att inge detta underlag har fattats av 
Kungl. Musikhögskolans i Stockholm styrelse ef-
ter föredragning av planeringschef Lena Ousbäck 
Badlund.

I styrelsens beslut har deltagit Sture Carlsson, 
ordförande, Cecilia Rydinger Alin, rektor, leda-
möterna Ambjörn Hugardt, Curt Källströmer, 
Lena Nordholm, Eric Sjöström, Mattias Sköld, 
Katarina Ström-Harg, Fredrik Ullén och Helena 
Wessman, samt studentrepresentanterna Cecilia 
Eriksson och Johan Söllscher.

Närvarande vid beslutet var prorektor prof.  
Staffan Scheja och högskoledirektören Peter  
Liljenstolpe.

Närvarande därutöver var sekreteraren Linda 
Nilsson, handläggare Ulrika Hahn samt repre-
sentant för personalorganisationen OFR-LF, 
Ing-Marie Lindberg-Thörnberg.
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Utbildning på grundnivå                
och avancerad nivå

Utbildningens inriktning

KMH verkar inom ett mångfacetterat, starkt och 
växande fält med bredd och djup i utbildningsut-
bud, vars motsvarighet måste sökas på en inter-
nationell arena. Endast ett fåtal musikhögskolor 
i Europa har ett så mångfacetterat och profilerat 
utbildningsutbud av spetskvalitet. 

KMH anordnar utbildning på grund- och avan-
cerad nivå inom folkmusik, jazz (inkl. rock/pop), 
klassisk musik, dirigering, komposition samt mu-
sik- och medieproduktion. KMH erbjuder även 
musiklärarutbildning samt utbildning på avance-
rad nivå inom musikpedagogik och musikterapi. 
KMH bedriven även utbildning på forskarnivå på 
såväl vetenskaplig som konstnärlig grund i samar-
bete med Lunds och Stockholms universitet, men 
saknar ännu så länge egen examensrätt. 

KMH har under 2014 intensifierat arbetet med 
att skapa miljöer för forskning och forskarutbild-
ning, där initiativ har tagits till diskussioner och 
seminarier med forskningsfrågor i fokus.

Resultatet av Universitetskanslersämbetets 
(UKÄ) utvärderingar av dels KMH:s program 
som leder till konstnärlig examen, dels program 
som leder till generella pedagogiska examen gav 
ett gott kvitto på att KMH har en stabil grund för 
att ta nästa steg mot en större del av forskarut-
bildning.

På grundutbildningsnivå består huvuddelen av 
högskolans utbud av program avsedda för unga 
studerande med sikte på att verka som musiker 
eller musiklärare.

Med utgångspunkt i studenternas efterfrågan och 
arbetsmarknadens behov kompletterar KMH ut-
budet med fristående kurser. Kurserna varierar i 
omfattning, nivå och innehåll, t.ex. genom kurser 
i folksångensemble, musik och hälsa, musikpro-
duktion, samt musikpedagogiskt arbete, studier 
av musikalisk kunskapsbildning och lärande. 
Detta skapar tillgänglighet för fler målgrupper. 
Inte minst för musiklärare i grund- och gymna-
sieskola samt i musik- och kulturskolor (se vidare 
angående kompletterande pedagogisk utbildning, 
KPU). Ett arbete för att se över hur KMH kan till-
godose andra behov av fort- och vidareutbildning 
för yrkesverksamma inom musikområdet pågår.

KMH har under året även intensifierat arbetet 
med att samordna utbildningsmoment mellan 
utbildningsprogrammen för att kunna frigöra 
resurser till strategisk utveckling av utbildnings-
utbudet. Ett antal utredningsarbeten har startats 
under året, men fokus på att tydliggöra utbild-
ningsutbudet på såväl program- som kursnivå.

KMH:s internationella engagemang är fortsatt 
stort, bl.a. genom det under året avslutade projekt 
som finansierats via Stiftelsen för internatio-
nalisering av högre utbildning och forskning 
(STINT). Slutrapporten till STINT är redovisad. 
Kommande verksamhetsår påbörjas ett arbete 
att se över möjligheterna för att utveckla kon-
kreta arenor för både utbildningssamarbeten och 
rekryteringsinsatser utanför Europas gränser, 
företrädesvis Asien.

Inom Europa är KMH en aktiv partner i nätver-
ket Association Européenne des Conservatoires, 
Académies de Musique et Musikhochschulen 
(AEC) och har bland annat varit delaktig inom 
Erasmus-projektet Polifonia III, som avslutades 
under 2014. 

KMH:s utbildning ges i huvudsak på campus-
områdena vid Valhallavägen och Edsbergs slott. 
Vid utbildning i musik är det personliga mötet, 
genom musiken och dess framförande, grundläg-
gande för utveckling och förmedling av kunskap, i 
samband med att musiken uppstår.

Studenternas efterfrågan

KMH:s utbildningar är mycket attraktiva och 
sökande som antas till utbildningar har utom-
ordentligt goda förkunskaper. Vid antagning till 
samtliga utbildningsprogram, förutom master-
programmet i musikpedagogik, utgör konstnär-
liga antagningsprov grund för särskild behörighet 
och urval. De sökande som uppfyller kraven på 
förkunskaper och som hävdar sig i konkurren-
sen har nästan undantagslöst gått någon form 
av eftergymnasial förutbildning, exempelvis vid 
folkhögskola eller någon annan högre musikut-
bildning.

Söktrycket till utbildningarna är fortfarande 
stabilt, vilket ger signal om att de motsvarar stu-
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denternas efterfrågan. Till utbildningsprogram 
på grundnivå och avancerad nivå, alla med hög 
grad av individanpassning och specialisering, är 
det endast c:a en av tio anmälda som erbjuds plats 
på sökt utbildning. Den statistiken ska läsas mot 
bakgrund av att det inom vissa instrumentgrup-
per kan vara så få sökande som en till två perso-
ner (t.ex. harpa), medan t.ex. violin kan ha upp till 
50 sökande per studieplats.

Under året har samarbetet med förutbildningar-
na fördjupats och under hösten bjöd KMH in en 
stor mängd av olika anordnare av förutbildningar 
inom musikområdet. Under dagen behandlades 
en mängd olika områden, där den röda tråden 
var att göra övergången från förutbildning till 
högskola så transparent som möjlig. Detta arbete 
är viktigt för de sökande, men även för de under-
visande lärarna, för att skapa en förståelse också 
hos dem vad som krävs för högre musikutbild-
ning. Detta samarbete gagnar således både KMH, 
anordnarna av förutbildningar samt de sökande. 

Under 2014 har efterfrågan ökat markant vad gäl-
ler att kunna leverera kompletterande pedagogisk 
utbildning (KPU), för att möjliggöra att verk-
samma musiklärare utan lärarexamen kan erhålla 
en sådan, för att i förlängningen kunna ansöka om 
lärarlegitimation. KMH har känt av detta tryck 
under de senaste åren, men det har intensifierats 
under 2014, då legitimationskravet kommer i 
skarpt läge under 2015. 

Det finns en stor mängd musikerutbildade perso-
ner, som under lång tid har arbetat som musiklä-
rare såväl i grund- och gymnasieskola, som mu-
sik- och kulturskola. Denna grupp av kompetenta 
och uppskattade lärare saknar ofta den formella 
kompetensen i form av en lärarexamen. Inte 
sällan har dessa personer en hel del pedagogiska 
påbyggnadskurser och program i bagaget.

Många av dessa personer har på ett förtjänstfullt 
sätt verkat inom Musik- och kulturskolan, där 
kravet på lärarexamen aldrig varit aktuellt. Inom 
Musik- och kulturskolesverige ser det väldigt 
olika ut, inte minst vad gäller huvudmannaskapet 
för verksamheten. En del kommuner sorterar in 
den typen av kommunal verksamhet inom kultur-
förvaltning, andra inom utbildningsförvaltningen. 
Tills nyligen har det, utifrån lärarens perspektiv 
och ställda krav på utbildning, sällan spelat någon 
större roll. I och med legitimationskravet blir det 
dock stora förändringar där mindre och mel-
lanstora kommuner från och med nu i praktiken 
behöver musiklärare med legitimation även inom 
Musik- och kulturskolan. Detta eftersom Musik- 
och kulturskolan ofta hyr ut sina musiklärare 
till de estetiska gymnasierna, vilket blir svårt då 

lärarna saknar ”rätt” utbildning och därmed lä-
rarexamen, och som följd därav, lärarlegitimation.

KMH har arbetat för att hitta lösningar inom 
de regelverk som bjuds, för att redan etablerade 
lärare ska kunna erhålla lärarexamen. Detta 
sker inom ramen för KPU och KMH ser på olika 
sätt över hur högskolan med schemalösningar, 
distansutbildningar etc., kan göra det så attraktivt 
som möjligt för denna målgrupp att komma åt 
möjligheten till en lärarexamen.

För att kunna motsvara det stora behov som råder 
när det gäller att erbjuda yrkesverksamma mu-
siklärare den formella lärarexamen inom ramen 
för KPU, menar KMH att regeringen bör utfästa 
ytterligare 50 HST/HPR, som öronmärks åt KPU-
programmet.

Arbetsmarknadens behov

Tillväxtverket och Musiksverige (en intresseor-
ganisation för den samlade svenska musikbran-
schen) har i ett gemensamt projekt visat att mu-
sikbranschen (inom Sverige) har en omsättning 
motsvarande c:a tre procent av Sveriges BNP. 
Branschens aktörer räknar med att växa med 
drygt fem procent per år de kommande fem åren, 
enligt egna skattningar (Tillväxtverket, Rapport 
0143 Rev A).

KMH har fortsatt goda kontakter med företrä-
dare för scener, musikinstitutioner och andra 
arbetsgivare inom musikområdet där KMH 
stämmer av arbetsmarknadens efterfrågan på 
specifika kompetensprofiler och behovet av högre 
musikutbildning. 

Som ett resultat av STINT-projektet (se ovan) 
undersöks möjligheterna att inom ramen för 
ett program på avancerad nivå, kombinera dels 
konstnärliga musikerstudier med affärskunskap 
och entreprenörskap. 

Inom ramen för ämneslärarexamen utbildar 
KMH studenter, med väldigt hög konstnärlig 
nivå, till att undervisa inom ungdomsskolans alla 
utbildningsnivåer samt i frivilliga skolformer 
inom musikområdet. Kombinationen av att KMH 
genomför en ämneslärarutbildning som vilar på 
vetenskaplig grund, på ett konstnärligt grundat 
lärosäte är något vi värdesätter mycket högt. I 
KMH:s nyligen fastställda strategidokument ma-
nifesteras detta i formuleringen: ”KMH:s lärarut-
bildning är en angelägenhet för hela KMH”.
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Sverige behöver fler musiker och 
musiklärare

KMH anhåller om utökning av takbeloppet med 6 miljoner kronor för KPU-utbildning, 
motsvarande c:a 50 HST/HPR, samt med 6 miljoner kronor motsvarande 30 platser 
inom musikerutbildningarna för utbyggnad av utbildningsprogram inom musik- och 
medieproduktion.

Med det svenska musikundret som en av de främ-
sta motorerna i svensk ekonomi behöver Sverige 
fler musiker och musiklärare.

KMH vill bidra till att öka det årliga antalet 
examinerade musiklärare och anhåller därför om 
utökning av takbeloppet med 6 miljoner kronor 
för KPU, motsvarande c:a 50 HST/HPR (beaktat 
kombinationen av olika ersättningsbelopp för 
respektive berörda utbildningsområden: musik, 
undervisning och VFU). Vi har sedan decennier 
ett väl utbyggt kontaktnät för VFU-placeringar 
och räknar med att kunna hantera utbyggnaden 
även när det gäller denna del av utbildningen.

KMH är riksrekryterande och har landets mest 
attraktiva musiklärarutbildning. Effekten av att 
ge KMH fler platser kommer att innebära att den 
nationella bristen på legitimerade musiklärare 
minskar. En positiv effekt blir därför synlig i sko-
lan och gymnasieskolan redan inom ett par år, då 
flera lärare som idag saknar behörighetsgivande 
examen kan få del av KMH:s eftersökta KPU. 

Enligt SKL:s rapport om tillgång på legitimerade 
lärare och rekryteringsbehov i förskola och skola 
(”Så löser vi rekryteringsutmaningarna”, publi-
cerad oktober 2014) tillhör musik den grupp av 
mindre skolämnen där skolhuvudmännen uppger 
att de har svårigheter att finna legitimerade 
lärare. Enligt en enkätundersökning som gjordes 
i samband med rapporten är det ungefär lika stor 
brist på behöriga musiklärare som kemilärare. 
(Se ovan gällande den problematik som idag finns 
gällande lärare inom Musik- och kulturskolor i 
Sverige)

Sedan nya lärarutbildningen och lärarlegitima-
tionskraven infördes har KMH de senaste tre 
åren haft ett tydligt högre söktryck än tidigare, 
inte minst till KPU. Enligt uppgifter om antal 
anmälda från UHR:s nationella antagningssystem 

NyA, och om antal registrerade från de institutio-
ner vid universiteten som utbildar ämneslärare i 
musik, har KMH höstterminen 2014 flest sökande 
och registrerade musiklärarstudenter i landet.

KMH anhåller därtill om ytterligare 30 platser 
(med ersättningsbelopp för utbildningsområ-
det ”musik”) inom musikerutbildningarna för 
utbyggnad av företrädesvis utbildningsprogram i 
musik- och medieproduktion.

KMH:s utbildningar är mycket attraktiva och 
sökande som antas har utomordentligt goda för-
kunskaper. Söktrycket till utbildningarna är sta-
bilt, vilket tyder på att de motsvarar studenternas 
efterfrågan (endast c:a en av tio sökande erbjuds 
plats på sökt utbildning). 

Den explosionsartade utvecklingen inom infor-
mations- och kommunikationssektorn innebär en 
stadigt ökande efterfrågan på utbildning av hög 
kvalitet. De kreativa branschernas aktörer räknar 
med att växa med drygt fem procent per år de 
kommande fem åren. (Tillväxtverket, Rapport 
0143 Rev A). För musik- och medieproducenter 
med rätt och hög kompetens öppnar sig löpande 
nya arbetsområden. Etableringen på arbetsmark-
naden bland dem som genomgått utbildningspro-
grammen inom musik- och medieproduktion har 
hittills varit hundraprocentig.
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Forskning och utbildning på forskar-
nivå för ökad svensk konkurrenskraft
För att förstärka forskningsmiljön vid högskolan anhåller KMH om att regeringen tillför 
6 miljoner i ökade forskningsanslag till KMH, dels för den praktiknära vetenskapliga 
forskningen i anknytning till KMH:s lärarutbildning, dels för forskningen på konstnärlig 
grund.

KMH har kapacitet att omgående omsätta dessa forskningsmedel i ny kunskap till 
gagn för samhällsutvecklingen och fortsatt ökning av Sveriges konkurrenskraft.

Vid KMH bedrivs forskning på konstnärlig och 
vetenskaplig grund samt utbildning på forskar-
nivå (i samarbete med Lunds och Stockholms 
universitet). Frågeställningar om konstnärliga 
processer undersöks på såväl konstnärlig som på 
vetenskaplig grund. Såväl konstnärlig som veten-
skaplig forskning på KMH omfattar formellt och 
informellt lärande i situationer där musik ingår. 

Denna generella inriktning mot musikalisk 
kunskapsbildning är ett medvetet sätt att skapa 
synergier mellan forskare inom både det konst-
närliga och det vetenskapliga fältet, vilket kom-
mer utbildningen till godo. 

För närvarande pågår ett strategiskt utvecklings-
arbete för att utveckla prioriterade forskningsfält 
inom KMH, initiera och utveckla forskningssam-
arbeten med andra lärosäten samt arbete med att 
förbättra möjligheter till forskningsfinansiering. 
Därtill har ett arbete med att bygga upp en stöd-
funktion för forskningens infrastruktur inletts. 
De fyra områden inom vilka KMH:s forskning för 
närvarande formuleras är:

•	 Musik	som	konstnärlig	gestaltning

•	 Musik,	lärande	och	hälsa

•	 Musik	och	teknik

•	 Musik	och	entreprenörskap.	

Målsättningen är att i nära samarbete med andra 
lärosäten/institutioner skapa former för tvärve-
tenskaplig kunskapsutveckling med musik som 
gemensam nämnare. 

KMH är inne i ett formativt skede, där utveckling 
av samarbete kring forskarutbildning kommer att 
vara en betydelsefull komponent relaterat till de 
prioriterade forskningsområdena (se ovan). 

För att förstärka forskningsmiljön vid högskolan 
menar KMH att regeringen bör tillföra sex mil-
joner i ytterligare resurser till KMH, dels för att 
stärka KMH:s lärarutbildning genom praktiknära 
vetenskaplig forskning i anknytning till musik, 
lärande och hälsa, dels för forskningen inom mu-
sik på konstnärlig grund och med inriktning mot 
teknik och entreprenörskap. 

KMH har kapacitet att omgående omsätta dessa 
forskningsmedel i ny kunskap till gagn för sam-
hällsutvecklingen och fortsatt ökning av Sveriges 
konkurrenskraft.
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Strategiska överväganden: uppbyg-
gandet av ett innovationskontor 

KMH anhåller om att regeringen tillskjuter 3 miljoner kronor till att bygga upp ett 
innovationskontor vid KMH, för att bättre kunna omvandla resultaten från högskolans 
forskning och utveckling till nya framgångsrika produkter, tjänster eller metoder på 
marknaden. Genom att kommersialisera kunskap från KMH kan vi bidra till att få till 
stånd fler arbetstillfällen och ökad tillväxt, samtidigt som värdefulla insikter omsätts 
snabbare i samhället. 

Samverkan med det omgivande samhället före-
kommer sannolikt mer vid KMH än vid något 
annat enskilt svenskt lärosäte relativt storleken. 
Samverkan är en lika betydande del av utbild-
ningen som de musikaliska färdigheterna. Under 
hela utbildningstiden interagerar studenterna 
med publik genom konserter, festivaler och 
turnéer (KMH är en stor konsertarrangör med 
mellan 250 och 300 konserter årligen), men också 
med det professionella musiklivet. Samtidigt är 
lärarna vid KMH ofta betydande aktörer på den 
nationella och internationella musikscenen, bl.a. 
som medlemmar i framgångsrika orkestrar och 
band. I mötena mellan student, lärare och det 
omgivande samhället skapas inte bara musiken 
– studenten tillägnar sig också en central förbe-
redelsegrund inför sitt kommande yrkesliv som 
musiker/kompositör och som musikentreprenör.

En av de största pedagogiska utmaningarna för 
KMH är att det globala landskapet för musikpro-
duktion och musikkonsumtion är under snabb 
omvandling, vilket lärare och studenter vid KMH 
behöver ta en aktiv roll i. KMH använder, genom 
sina utbildningar, sin egen och den svenska mu-
sikindustrins starka position för att bli en viktig 
kraft i den pågående transformationen. 

Detta sker dels genom att tillhandahålla den 
infrastruktur i form av inredning och utrustning 
i nya lokaler som idag krävs för att svara upp mot 
den snabba utveckling som sker inom musikkon-
sumtion och musikproduktion, dels genom en 
anpassning av utbildningen till det faktum att en 
allt större del av musikers arbetsmarknad finns 
inom det “fria musiklivet”. Studenterna måste 
alltså förberedas för livet efter utbildningen som 
frilansande/egenföretagare/entreprenör inom 
musikbranschen.

Musiken som del av de kreativa   
näringarna

Kungl. Musikhögskolan verkar, utbildar och fors-
kar i förvissningen om att musik är ett av männis-
kans primära uttryckssätt och uppfyller grund-
läggande behov vad gäller kommunikation mellan 
människor med tillhörighet i olika åldersgrupper, 
samt kulturella och etniska sammanhang.

Musik har givetvis även ett stort kommersiellt 
värde: Musik i alla dess former fungerar som 
produkt- och tjänsteerbjudanden i sig själv, men 
är även en del i skapandet av varumärken i form 
av ljudlogotyper eller hela musikstycken kompo-
nerade direkt för specifika produkter. 

För fjärde året i rad ökar musikbranschens om-
sättningstakt med knappt 10 procent från föregå-
ende år. Från 6,9 miljarder kronor år 2012 till 7,6 
miljarder kronor år 2013. Under fyra år har bran-
schen ökat med sammanlagt 1,5 miljarder kronor 
(knappt 25 procent). Utan direkt jämförelse med 
utvecklingen för hela det svenska näringslivet, 
kan konstateras att musikbranschens omsättning 
uppvisar en mer positiv trend än Sveriges BNP-
utveckling mellan 2010 och 2013 (Musiksverige 
Musikbranschen i siffror 2013, 2014).

Det svenska musikinnovationssystemet har på 
detta vis skapat betydligt större exportintäkter, 
musikpriser och listettor per capita än i något 
annat land. Till detta bör också läggas immate-
riella värden såsom den enorma genomslagskraft 
svensk musik, i form av producenter, upphovs-
män och artister, har rönt på den internationella 
musikscenen.
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Flertalet av de företag som verkar inom musik-
branschen är dock små och den dominerande 
andelen utgörs av enmansföretag. Risken med 
detta är att det kan saknas resurser och därmed 
tillväxtpotential för att fullt ut kunna tillvarata 
den ofta globala kapaciteten i nya musikkoncept.

KMH:s studenter och alumner som  
musikentreprenörer

Så många som 88 procent av KMH:s alumner sys-
selsätter sig helt (74 procent) eller delvis (14 pro-
cent) på musik. Större delen av dessa (58 procent) 
har två eller flera arbetsgivare. På så vis utgör det 
fria musiklivet en allt större del av våra alumners 
arbetsmarknad. 

KMH:s alumner har varit mycket framgångsrika 
att i skärningsfältet mellan genrer, marknadsak-
törer, tekniker och media, geografiska och etniska 
gränser bana sina karriärvägar. Många av KMH:s 
alumner inregistrerade egen firma eller drev bo-
lag med studiekamrater och kolleger redan under 
sin studietid.

Trots tidigare ambitioner att öka entreprenör-
skapet och affärsmässigheten hos musiker och 
andra konstnärer samt tydliga incitament finns 
det emellertid få exempel på uthållig och skalbar 
framgång i musikbranschen. 

KMH har, genom strategiska nysatsningar inom 
utbildning och forskning, börjat förbereda sina 
studenter att som framtida musiker själva sitta i 
förarsätet när det gäller det egna entreprenörska-
pet. KMH vill undvika att musikern blir utlämnad 
till, och ensidigt beroende av, en tredje part, som i 
sin tur vidareutvecklar musikerns affärsidé.

I januari 2013 lanserades därför vid KMH en-
treprenörskapsplattformen ArtyBusiness, som 
inkluderar kurser på kandidatnivå och master-
nivå, öppna även för studenter från andra läro-
säten. Studenterna stimuleras och utrustas med 
de kunskaper som krävs för att, när man avslutar 
utbildningen, kunna förverkliga sina entrepre-
nörskapsplaner – och detta inte endast som 
enmansföretagande utan även i grupp och med 
globala tillväxtambitioner.

Dessutom har ett forskningsprogram påbörjats, 
som fokuserar på tillämpad forskning inom 
musikområdets entreprenörskap (t.ex. har ett 
projekt fått bidrag bl.a. från VR) – ett forsknings-
fält, som förefaller nästan gränslöst mot bakgrund 
av musikbranschens starka tillväxtsiffror och de 
många möjligheterna att kombinera musik med 
annan produkt- och tjänsteutveckling. 

Innovationskontor

KMH har bra erfarenheter att bygga på vad gäller 
skalbar tillväxt. Som exempel kan nämnas att 
2009 startade merparten av en årskull studenter 
inom KMH:s utbildning för musik- och med-
ieproduktion tillsammans en produktionsbyrå 
inom musik, film och 3D-animation – Klevgränd. 
Byrån är idag en internationellt erkänd aktör med 
en rad internationella stamkunder. Många entre-
prenöriella initiativ bygger emellertid fortfarande 
på enskilda individer, deras initiativförmåga och 
uthållighet.

För att nå just skalbar framgång med KMH:s 
innovationssystem, är det KMH:s uppfattning att 
professionell rådgivning är nödvändig. Att KMH 
alltjämt skulle vara hänvisad till den kompetens 
som idag finns vid KTH:s eller KI:s innovations-
kontor, avseende kommersialisering av tekniska 
och medicinska innovationer ter sig tämligen 
orimligt om man beaktar det som efterfrågas 
på musikområdet. KMH har idag en begränsad 
möjlighet att erbjuda rådgivning till sina studen-
ter i form av det s.k. Starthus. Högskolan anhåller 
därför om att regeringen tillskjuter 3 miljoner 
kronor till att bygga upp ett innovationskontor 
vid KMH, för att bättre kunna omvandla resul-
taten från högskolans forskning och utveckling 
till nya framgångsrika produkter, tjänster eller 
metoder på marknaden. Genom att kommersia-
lisera kunskap från KMH kan vi bidra till att få 
till stånd fler arbetstillfällen och ökad tillväxt, 
samtidigt som värdefulla insikter omsätts snab-
bare i samhället.

Innovationskontoret ska tillhandahålla viktiga 
kontakter med redan etablerade företag och 
organisationer som är intresserade av ett nära 
samarbete med KMH, affärsutveckling, rådgiv-
ning kring upphovsrätt, avtalsfrågor, finansiering 
m.m. Kontoret ska utgöra en länk mellan å ena 
sidan högskolans lärare, forskare och studenter, 
och å den andra sidan musikbranschen, eller den 
inkubatorverksamhet som KMH och Konstfack 
tillsammans driver (Transit). 
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Ekonomi 

Bedömning av lärosätets ekonomiska 
utveckling

Det ekonomiska utfallet för 2014 visar ett re-
sultat om 11 243 tkr. Det är andra året i rad med 
överskott efter tre års underskott och den största 
enskilda förbättringen under femårsperioden. 
Överskottet är resultatet av ett strategiskt arbete 
med den ekonomiska situationen. Detta har bl.a. 
gett minskade lokal- , drifts-, och avskrivnings-
kostnader samt över de två åren även minskade 
personalkostnader. Intäktssidan har ökat rörande 
bidragsintäkter för forskningsprojekt. Sammanta-
get under femårsperioden har resultatet förbätt-
rats med 22 mkr. 

De kommande åren väntar ytterligare strategiskt 
arbete i syfte att förbereda och anpassa de ekono-
miska förutsättningarna efter det pågående bygg-
projektet, vilket i stort präglar den framtida eko-
nomiska situationen. Resultatet av de ekonomiska 
anpassningarna prognosticeras i tabellverket där 
de olika kostnadsposterna för personal och drift 
kvarstår på dagens nivå alternativt minskar något. 
Kostnader för lokaler, avskrivningar, räntor samt 
bidragsintäkter ökar dock relaterat till inflytt-
ningen i det nya campus-området, vilken sker 
sommaren 2016. Vissa av-/ och inflyttningskost-
nader är markerade till 2016.

Myndighetskapitalet uppgick vid 2014 års början 
till 26 402 tkr. Resultatet 2014, se ovan, ger en ut-
gående balans om 37 645 tkr. Denna fungerar som 
en extra säkerhet i syfte att inledningsvis eventu-
ellt finansiera ökade avskrivnings- och räntekost-
nader. Se vidare nedan rörande finansiering och 
planering av det nya campus-området. 

Oförbrukade bidragsmedel för den reguljära 
verksamheten uppgår generellt på KMH till 
väldigt små belopp och så även 2014. Enbart 1 935 
tkr eller 1 procent av omsättningen är oförbruka-
de bidrag. Dessa rör i första hand mobilitetspro-
gram, studieavgifter samt ett två-årigt forsknings-
projekt, dvs. medel från inomstatliga finansiärer. 
Under 2014 har dock tillkommit donationsmedel 
syftade till att finansiera nybyggnationen, var-
för totalbeloppet uppgår till 8 928 tkr. De låga 
inomstatliga oförbrukade bidragen och de högre 
utomstatliga väntas förekomma under perioden.

Lokalförsörjning

KMH fortsätter i samarbete med Akademiska 
hus projekteringen av ett nytt högskole-campus i 
kvarteret Svea Artilleri (nr 12), på tomten i hörnet 
Valhallavägen-Sturegatan/Lidingövägen. Plane-
ringen avser inte bara KMH:s lokaler, utan ett 
helt stadskvarter med c:a 400 bostäder. I novem-
ber 2013 togs det första spadtaget för KMH:s nya 
campus - ett campus där nya lokaler, modern 
infrastruktur och teknik gör KMH till världens 
modernaste musikhögskola, med en verksamhet i 
högsta klass. Inflyttning i de nya lokalerna beräk-
nas ske under sommaren 2016.

Beräkningar rörande lokalförsörjningen återfinns 
i tabell 5. Utflyttningar av tidigare lokaler, bl.a. 
beroende på nybyggnationen, har krävt omflytt-
ningar och förtätningar i övriga lokaler. I sam-
band med detta har lokalarea och lokalkostnader 
minskat och förväntas hålla samma lägre nivå, för 
att sedan öka vid inflyttning i de nya lokalerna.

Investeringar i anläggningstillgångar

Investeringsbehovet i anläggningstillgångar samt 
KMH:s föreslagna låneram redovisas i tabell 4 
och 5. Det pågående projektet kring ett nytt cam-
pus präglar redovisningens alla delar. 

KMH:s aktuella lån består dels av förbättringar 
rörande de nuvarande byggnaderna samt in-
vesteringar nära knutna till verksamheten, bl.a. 
rörande musikinstrument. 

Förbättringarna rör förtätningar och ombygg-
nationer som har gjorts i syfte att härbärgera 
myndighetens verksamhet under byggperioden. 
De ökade avskrivningskostnaderna detta med-
förde har väl tilltaget finansierats med minskade 
hyreskostnader. 

Vid halvårsskiftet 2016 lämnas de nuvarande 
byggnaderna och förbättringar rörande dessa är 
då fullt färdigavskrivna. Övriga investeringar i an-
läggningstillgångar nämnda ovan kvarstår dock. 
Avskrivningskostnader rörande annans fastighet 
minskar därför fram till 2016.
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Under åren fram till flytten sker projektering av 
byggnationen och vissa investeringar i byggnads-
anknuten inredning och utrustning, allt i form av 
pågående anläggningar. Dessa märktes i ökad ny-
investering under 2014 samt i ökat lånebehov, se 
tabell 4 och 5, för att under 2015 öka mer markant 
i samband med att omfattningen av inköpen till 
byggnationen blir större. År 2016 präglas också av 
stora nyinvesteringar och nyupplåning, vilka dock 
avslutas under året. År 2017 och 2018 sker enbart 
nyinvesteringar för den löpande verksamheten. 
Räntekostnaderna, redovisade i tabell 4, följer 
denna utveckling.

Avskrivningskostnaderna sjunker något under 
2015 för att återigen öka när de pågående investe-
ringarna aktiveras, till sommaren 2016. År 2017 är 
det första helåret med avskrivningar för nybygg-
nationen och dessa håller sig sedan på 2017–2018 
års nivå för viss tid framåt. Avskrivningskost-
naderna för det nya campus-området består av 
anläggningar i form av scenteknik, AV-utrustning, 
akustisk reglering, lös inredning i salar och 
studior m.m. Anläggningarna följer olika avskriv-
ningstider. 

Ovanstående ger behov av en ökad låneram, i en-
lighet med tabell 4. Lånebehovet väntas vara som 
störst alldeles mot slutet av 2016, men bara en 
mindre fördröjning av projektet skulle ge samma 
behov 2017, varför ramen föreslås kvarstå även 
2017. Beloppen i tabell 4 och 5 är exakt beräknade 
med idag tillgängliga priser, justerade för vän-
tade prisökningar i samhället. I flera fall kvarstår 
dock upphandlingar att genomföra vilka även får 
påverkan på fördelningen av donationsinäkter, se 
nedan, över tid. Således är låneramen föreslagen 
med viss säkerhetsmarginal. Det förstnämnda 
gäller även 2015 vars låneram knappt överskrids i 
tabellen. KMH ber därför att få återkomma med 
ansökan om ev. justering under året.

Amorteringar, räntor och direkta kostnader 
beräknas finansieras dels inom befintliga ramar, 
dels med hjälp av externa medel där fundraising-
verksamhet pågår. Redan beviljade externa medel 
uppgår till knappt 60 mkr och kommer bl.a. från 
Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (20 mkr) 
och från Erling Perssons stiftelse (25 mkr). Fram-
tida, ej bekräftade, fundraisingmedel finns dock 
inte med i tabellerna.

Räntekonto med kredit i Riksgälds-  
kontoret

KMH ser under perioden inte ett behov av kredit-
utrymme på räntekonto.  

Avgiftsbelagd verksamhet

KMH har en liten omfattning på den avgiftsfi-
nansierade verksamheten. Den verksamhet som 
redovisas i tabell 6 består av uppdragsutbildning, 
beställd utbildning och studieavgiftsintäkter från 
tredjelandsstudenter.

Uppdragsutbildning bedrivs vid KMH i relativt 
liten omfattning. Eventuella planer finns på ökat 
antal kurser, men detta noteras inte i tabellen. 
Verksamheten bedrivs med full kostnadstäckning 
i enlighet med den för alla lärosäten gällande 
modellen för full kostnadsredovisning. Detsamma 
gäller den beställda utbildningen. 

Studieavgifter för tredjelandsstudenter infördes 
från och med höstterminen 2011. KMH har under 
2014 haft två studieavgiftsskyldiga studenter, där 
antalet dock framöver väntas öka. Dels beror det-
ta på ackumulerade stipendiemedel och dels att 
några ej stipendiefinansierade studenter väntas. 
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Total budget (tkr) ÅR 2014 2015 2016 2017 2018

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1¹ 156 586 157 732 156 744 156 750 156 761

Avgifter 2 741 2 700 2 700 2 700 2 700

Bidrag 2 460 2 000 4 946 7 393 7 393

Finansiella intäkter 189 400 500 500 500

Summa intäkter 161 976 162 832 164 890 167 343 167 354

Verksamhetens kostnader

Personal -105 767 -104 000 -103 000 -103 000 -103 000

Lokaler -22 693 -22 000 -30 000 -40 000 -40 000

Drift/Övrigt -17 546 -18 000 -19 500 -18 000 -18 000

Avskrivningar -4 574 -3 500 -7 542 -11 084 -11 684

Finansiella kostnader -152 -1 018 -2 532 -2 976 -2 880

Summa kostnader -150 732 -148 518 -162 574 -175 060 -175 564

Verksamhetsutfall 112 43 14 314 2 317 -7 717 -8 210

Transfereringar 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring/
Årets resultat

11 243 14 314 2 316 -7 717 -8 210

Utgående myndighetskapital (inkl. 
årets kapitalförändring)²

37 645 51 959 54 275 46 558 38 348

Utgående oförbrukade bidrag 8 928 9 000 9 000 9 000 9 000

Tabell 1 

¹ Intäkterna av anslag ska motsvara summan av anslag i tabell 2 och 3. 

² För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.

Tabeller
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Tabell 2 Utbildning på grundnivå och  avancerad nivå 

¹ Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2015 i 2015 års prisnivå samt enligt övrig tillkommande information i regleringsbrev för 2015.

² Beräknad avräkning av anslag för grundutbildning bland annat med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare uppkommet anslagssparande 
eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer. 

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

Utbildning på grundnivå och  avancerad nivå 
(tkr)

ÅR 2014 2015 2016 2017 2018

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp¹ 121 537 122 384 122 077 122 084 122 093

Beräknad avräkning² (A) 122 811 122 384 122 077 122 084 122 093

Särskilda åtaganden (B) 25 481 26 996 26 337 26 337 26 337

Anslag (A+B) 148 292 149 380 148 414 148 421 148 430

Avgifter 2 555 2 619 2 619 2 619 2 619

Bidrag 1 193 600 3 074 6 398 6 398

Finansiella intäkter 179 380 475 475 475

Summa intäkter³ 152 219 152 979 154 582 157 913 157 922

Verksamhetens kostnader

Personal -99 167 -96 720 -95 790 -95 790 -95 790

Lokaler -21 697 -20 900 -28 500 -38 000 -38 000

Drift/Övrigt 16 781 -17 100 -18 525 -17 100 -17 100

Avskrivningar -4 350 -3 325 -7 165 -10 530 -11 100

Finansiella kostnader -145 -967 -2 405 -2 827 -2 736

Summa kostnader -142 140 -139 012 -152 385 -164 247 -164 726

Årets kapitalförändring/Årets resultat 10 079 13 967 2 197 -6 334 -6 804

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) ÅR 2014 2015 2016 2017 2018

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag¹ 8 294 8 352 8 330 8 329 8 331

Avgifter 186 81 81 81 81

Bidrag 1 67 1 400 1 872 1 995 1 995

Finansiella intäkter 9 20 25 25 25

Summa intäkter 9 756 9 853 10 308 10 430 10 432

Verksamhetens kostnader

Personal -6 600 -7 280 -7 210 -7 210 -7 210

Lokaler -996 -1 100 -1 500 -2 000 -2 000

Drift/Övrigt -764 -900 -975 -900 -900

Avskrivningar -8 -166 -358 -526 -555

Finansiella kostnader -224 -51 -127 -149 -144

Summa kostnader -8 592 -9 497 -10 170 -10 785 -10 809

Årets kapitalförändring/Årets resultat 1164 356 138 -356 -377

Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå 

¹ Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2015 i 2015 års prisnivå samt övrig tillkommande information i 
regleringsbrev för 2015.
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Investeringar i anläggningstillgångar¹ (tkr) 2014 2015 2016 2017 2018

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 24 147 30 181 66 111 100 632 97 441

Beräknad nyupplåning 11 304 39 430 39 617 3 000 2 400

 varav investeringar i immateriella anläggnings-
tillgångar

0 0 0 0 0

Beräknad amortering 5 270 3 500 5 096 6 191 6 791

UB lån i Riksgäldkontoret 30 181 66 111 100 632 97 441 93 050

Maximalt utnyttjande av låneramen under året 30 181 66 111 100 632 100 632 97 441

Föreslagen låneram 32 000 66 000 115 000 115 000 105 000

Beräknad ränteutgift 119 1 018 2 532 2 976 2 880

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0,25% 1,50% 2,50% 3,00% 3,00%

Summa räntor och amorteringar 5 389 4 518 7 628 9 167 9 671

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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Redovisning av lokaler (mnkr) ÅR 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA, utifrån lokalförsörjningsplanen

-        föregående års utgång 15 506 15 506 15 265 16 883 16 883

-        ökning under året 0 0 1618 0 0

-        minskning under året 0 -241 0 0 0

-        vid årets utgång (A) 15 506 15 265 16 883 16 883 16 883

Förbättringsutgift på annans fastighet1 21 80 130 121 111

-        nyinvesteringar 9 61 56 0 0

-        avskrivningar -2 -2 -6 -9 -9

Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsörjnings-
plan (B) ¹

20 19 27 36 36

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA) ² 1 314 1 245 1 599 2 132 2 132

Lokalkostnader (C) 23 22 30 40 40

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) ³ 1 463 1 441 1 777 2 369 2 369

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala 
kostnader

15% 15% 18% 23% 23%

¹ En redovisning ska lämnas av det totala utgående beloppet enligt balansräkningens balanspost. Vidare efterfrågas två specifika särredovisningar, 
nyinvesteringar och avskrivningar. 

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

³ Beräknas som B/A. Beräknas som C/A.

Tabell 5 Lokalförsörjning

Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat

År 2014 821 -821 0

varav tjänsteexport 765 -765 0

År 2015 670 -670 0

varav tjänsteexport 638 -638 0

År 2016 670 -670 0

varav tjänsteexport 638 -638 0

¹ Intäkter som inte får disponeras

Avgiftsintäkter enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen ska inte redovisas.

Tabell 6 Avgifter (tkr)

Offentligrättslig 
verksamhet

Intäkter till 
inkomsttitel¹

Intäkter som 
får disponeras

Kostnader Resultat

2014 – – – –

2015 – – – –

2016 – – – –
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