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mensamt inspel till den kommande forsknings-
propositionen. Tillsammans lyfter vi där bety-
delsen av att fortsätta satsningen på konstnärlig 
forskning för att ge möjlighet till utdelning på 
redan gjorda investeringar, bland annat genom 
införandet av en konstnärlig doktorsexamen. 

Det pågår också förberedelser inför flytten till 
nya campus sommaren 2016 och via workshops 
med all personal har KMH arbetat med att hitta 
lösningar på de verksamhetskritiska utma-
ningar som en flytt kan innebära. I nya campus 
kommer vi flytta fram positionerna ännu mer 
med lokaler och utrustning i absoluta toppklass. 
Vår nya hemvist är funktionell, flexibel och i 
minsta detalj genomtänkt, mycket konstnärlig 
och vacker. 

Fundraisingarbetet har under året intensifie-
rats för att få in de kvarstående medlen som 
ska finansiera inredning och infrastruktur.  
Under 2015 har flera evenemang anordnats som 
genererat generösa donationer till KMH och 
planering pågår för fler aktiviteter under 2016. 

Även jämställdhetsarbetet har fortskridit 
under året med rubriken ”Time for Change”. 
Ett antal externa föreläsare har varit inbjudna 
och en jämställdhetseftermiddag anordnades 
för personal och studenter. Jämställdhet är en 
förutsättning för ett fullt fungerande samhälle, 
och på KMH en förutsättning för en fungerande 
verksamhet och för alla studenters rätt till en 
likvärdig utbildning. Arbetet med dessa frågor 
ska nu konkretiseras ytterligare för att kunna 
åstadkomma förändring. 

Ämnesområdet musik, dess djupa värde och 
stora betydelse i samhället, är KMH:s själ och 
identitet. KMH:s kreativa, kvalitetsdrivna och 
stimulerande miljö skapar goda förutsättningar 
för att bedriva utbildning, forskning och sam-
verkan med det omgivande samhället. KMH 
är en avgörande viktig samhällsinstitution, vi 
påverkar samhället. Med våra utbildningar, med 
våra studenter och blivande professionella mu-
siker och musiklärare, kan vi ändra samhällets 
riktning för det godas räkning.

Cecilia Rydinger Alin

Rektors förord
Under 2015 har kärnverksamheten stått i 
centrum för allas vårt arbete och engagemang 
på KMH, med högsta kvalitet som ständigt mål. 
Ett genomlysningsarbete av hela utbildnings-
strukturen har påbörjats av Utbildnings- och 
forskningsnämnden. Ekonomiskt visar 2015 på 
ett överskott. Detta är resultatet av det pågå-
ende arbetet med målet att stå väl ekonomiskt 
rustade för högskolans flytt in i ett nytt campus 
under sommaren 2016. 

Det har också varit givande att få arbeta med 
KMH:s nya strategi och mot de 15 strategiska 
mål som är satta för att nå KMH:s vision att 
vara ett framstående internationellt centrum för 
utbildning av musiker och musiklärare av hög-
sta kvalitet. De strategiska målen har utvecklats 
vidare i handlingsplaner rörande KMH:s olika 
verksamhetsområden. Jag kan redan se att de 
leder till en stark utveckling inom utbildning, 
forskning och samverkan med det omgivande 
samhället. KMH tilldelades under året 4,3 
miljoner av Vetenskapsrådet för ett forsknings-
projekt om improvisation och hur det kollektiva 
inverkar på individens kreativitet. Vi tilldelades 
också drygt 1,6 miljoner för våra prestationer i 
Vinnovas pilotundersökning för hur samverkan 
med det omgivande samhället ska värderas.

Under året har jag fattat beslut om KMH:s 
forskningsstrategi. Våra prioriterade utveck-
lingsområden för forskning är: ”musik som 
konstnärlig gestaltning”, ”musik, lärande och 
hälsa”, ”musik och teknik”, ”musik och entre-
prenörskap”. Vi har lagt grunden för skapandet 
av en stark forskningsmiljö, i form av KMH:s 
Högre seminarium, där olika idéer, projekt och 
frågor rörande forskning presenteras. Semina-
rieformen har kompletterats med Pedagogiskt 
forum, vars syfte är att skapa en livaktig och vi-
tal pedagogisk diskussion inom hela högskolan, 
som en kompetenshöjande, kvalitetsstärkande 
och verksamhetsutvecklande insats. 

Nätverket KONSTEX består av alla lärosäten 
med examensrätt på konstnärlig grund. Vi har 
under året talat om hur vi från det konstnärliga 
fältet kan bli bättre på att visa hur vi bidrar till 
samhället i olika avseenden, hur vi kan ta del av 
forskningsanslag från olika håll, och på vilket 
sätt vi kan arbeta med breddad rekrytering och 
likabehandlingsfrågor. Vi gjorde också ett ge-
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1. Utbildning på grundnivå och      
avancerad nivå

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) har under år 2015 anordnat utbildningar inom utbild-
ningsområdet musik på grundnivå och avancerad nivå i bl.a. folkmusik, jazz, klassisk musik, dirigering, 
komposition, samt musik- och medieproduktion. KMH har även anordnat olika ämneslärarutbildning-
ar i musik, samt utbildningar inom musikpedagogik och musikterapi.

1.1 Utbildningsutbud

År 2015 erbjöd KMH 27 utbildningsprogram med 
sammanlagt 50 olika sökbara inriktningar. Fler-
talet av dessa är konstnärliga utbildningsprogram 
för musiker i olika musikaliska genrer, som ex-
empelvis jazz, folkmusik och klassisk musik, där 
varje musikinstrument utgör ett eget anmälnings-
alternativ och utbildningsprofil. Vid antagning till 
samtliga utbildningsprogram, förutom master-
programmet i musikpedagogik, är konstnärliga 
antagningsprov avgörande som grund för särskild 
behörighet och urval. De sökande som uppfyller 
de krav på förkunskaper som ställs och som häv-
dar sig i konkurrensen har ofta gått någon form 
av eftergymnasial förutbildning, exempelvis vid 
någon folkhögskola.

Söktrycket till KMH:s utbildningar har ökat år 
2015, vilket tyder på att de motsvarar studenter-
nas efterfrågan. Ökningen av det totala antalet an-
mälda var signifikant. Särskilt stor var ökningen 

av anmälda till utbildningsprogram på grundnivå. 
Till dessa program ökade KMH antalet antagna, 
dock var det endast ungefär en av tio anmälda 
som erbjöds plats, vilket innebär att KMH är 
landets mest sökta lärosäte inom musikområdet.  
Till lärarutbildningarna var ökningen av anmälda 
kvinnor särskilt stor. Se tabell 1.

Genom dialog med företrädare för scener, mu-
sikinstitutioner och andra arbetsgivare inom 
musikområdet, har KMH stämt av arbetsmarkna-
dens efterfrågan på specifika kompetensprofiler 
och behovet av musikutbildning på högskolenivå. 
Utbildningens användbarhet stäms även av i och 
med de relationer och aktiviteter som KMH ut-
vecklar för högskolans alumner, exempelvis den 
årliga alumndagen.

Med utgångspunkt i studenternas efterfrågan 
och arbetsmarknadens behov kompletterar KMH 
utbudet av utbildningsprogram med fristående 
kurser. År 2015 ordnade KMH totalt 31 fristående 

Tabell 1. 
Antal sökande 
och antagna

2015 2014 2013

Anmälda Antagna Andel Anmälda Antagna Andel Anmälda Antagna Andel

Utbildningar 
på grund-
nivå

Kvinnor 468 59 13 % 401 47 12 % 413 50 12 %

Män 846 79 9 % 669 64 10 % 687 73 11 %

Totalt 1 314 138 11 % 1 070 111 10 % 1 100 123 11 %

Utbildningar 
på avancerad 
nivå

Kvinnor 293 38 13 % 253 44 17 % 325 46 14 %

Män 315 52 17 % 339 55 16 % 273 43 16 %

Totalt 608 90 15 % 592 99 17 % 598 89 15 %

Lärarutbild-
ningar

Kvinnor 243 31 13 % 187 32 17 % 211 22 10 %

Män 264 40 15 % 267 54 20 % 273 27 10 %

Totalt 507 71 14 % 454 86 19 % 484 49 10 %

KMH totalt Kvinnor 1 004 128 13 % 841 123 15 % 949 118 12 %

Män 1 425 171 12 % 1 275 173 14 % 1 233 143 12 %

Totalt 2 429 299 12 % 2 116 296 14 % 2 182 261 12 %

-Uppgifterna om antal sökande (anmälda) och antagna avser utbildningsprogram. Sammanställningen visar utfall efter urval 2. 
Redovisningsprincipen har ändrats, och uppgifterna för år 2013 och 2014 har justerats. Tidigare visade sammanställningen utfall 
efter urval 1.
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kurser. År 2014 var motsvarande antal 29. Kur-
serna varierar i omfattning, nivå och innehåll. 
Exempelvis har KMH på grundnivå erbjudit 
fristående kurser i kulning, folkmusikensemble, 
musiklära, gehör, instrumentalmetodik, körme-
todik, sångmetodik, rytmik, musik och hälsa, 
European Master Classes and Orchestra och 
European Chamber Music Course, samt på av-
ancerad nivå handledarutbildning i musikterapi. 
Större delen av de fristående kurserna gavs av 
Institutionen för musik, pedagogik och samhälle, 
med ämnesmässig anknytning till lärarutbildning 
eller musikterapi. I detta ingår även två praktisk-
estetiska inriktningskurser i musik som gavs för 
lärarstudenter från Stockholms universitet.

Den utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
som KMH ordnade år 2015 hade följande omfatt-
ning. Se tabell 2.

1.2 Rekrytering av studenter
Genom information och aktiviteter för musik-
högskoleförberedande utbildningar, exempelvis 
estetiska gymnasieutbildningar, folkhögskolor 
och eftergymnasiala spetsutbildningar inom 
musikområdet, har KMH etablerat kontakt med 
presumtiva studenter och informerat om utbild-
ningsutbudet. KMH har även deltagit i utbild-
ningsmässor med information om utbildningarna. 

För att informera om utbildningar och anmäl-
ningsförfarande har KMH även samarbetat med 
Universitets- och högskolerådet (UHR) samt 
musikinstitutioner vid svenska universitet. En 
särskild nationell antagningsomgång för musik-

utbildningar ordnades med sista anmälningsdag 
den 15 januari. Information om KMH:s utbild-
ningar var under året publicerad på såväl egna 
webbsidor, som på UHR:s och andra nationella 
sidor för högre utbildning.

1.2.1 Breddad rekrytering och   
jämställdhet

För KMH är den socioekonomiska snedrekryte-
ringen tydlig. Ett skäl är att det för de flesta krävs 
mångårig skolning för att framgångsrikt konkur-
rera i antagningsproven till KMH:s utbildningar. 
Den undervisning i musik som ges i grundskolan 
är inte tillräcklig, och den som erbjuds i mu-
sik- och kulturskolorna utgör inte ett tillräckligt 
komplement. En följd av detta är att barn från 
familjer med resurser och med möjlighet till stort 
engagemang får ett försprång. 

KMH fastställde under 2015 en handlingsplan 
för studentrekrytering 2015–2017 där arbete för 
att främja breddad rekrytering till utbildningarna 
ingår som en viktig del: Studenternas bakgrund 
ska följas upp, underrepresenterade grupper ska 
identifieras och med aktiva åtgärder uppmuntras 
att söka till KMH, samt KMH ska initiera långsik-
tiga samverkansprojekt som syftar till att stödja 
integrationsarbete i grundskolan med musiken 
som utgångspunkt. KMH:s Jämlikhetsplan 
2015–2017, som också fastställdes under året, be-
skriver vidare att det mest prioriterade området 
för aktiva främjande rekryteringsåtgärder är att 
arbeta för att främja jämställdhet mellan kvinnor 
och män.

Uppgifterna avser den utbildning som finansieras av regleringsbrevets anslag för grundutbildning. Uppgifterna om grundnivå 
är inkl. oklassificerade kurser. Uppgifterna om helårsprestationer är inkl. decemberprestationer. Av studenter på grundnivå och 
avancerad nivå var följande antal på fristående kurser: På grundnivå 73,9 (59,0) helårsstudenter och 63,7 (55,3) helårsprestationer, 
samt på avancerad nivå 1,1 (3,8) helårsstudenter och 0,0 (3,7) helårsprestationer. Uppgifter för år 2014 inom parentes. Samtliga 
utbildningsprogram och fristående kurser gavs på campus. KMH gav ingen distansutbildning under år 2015.

Tabell 2. 
Omfattning och fördelning av utbildning på olika nivåer

2015 2014 2013

Grundnivå, helårsstudenter (HST) 511 491 481

Grundnivå, helårsprestationer (HPR) 494 453 459

Grundnivå, andel kvinnor (% av HST) 46 %  45 % 45 %

Grundnivå, andel män (% av HST) 54 % 55 % 55 %

Avancerad nivå, helårsstudenter (HST) 168 169 153

Avancerad nivå, helårsprestationer (HPR) 175 151 149

Avancerad nivå, andel kvinnor (% av HST) 45 %  47 % 50 %

Avancerad nivå, andel män (% av HST) 55 % 53 % 50 %
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Ett praktiskt arbete för att möjliggöra breddad 
och jämställd rekrytering bedrevs av KMH:s 
institutioner under året i samband med genom-
förande och kvalitetssäkring av KMH:s antag-
ningsprov. Vid antagningsproven bedöms de 
sökandes reella konstnärliga kompetens inom 
musikområdet. Målet var enligt jämlikhetsplanen 
att ”ingen sökande [ska] känna sig särbehandlad. 
Alla sökande ska uppleva att antagningsproces-
sen är pålitlig och rättvis”, samt vidare, för att 
antagningsproven ska vara könsneutrala, att ”det 
[ska] vara en jämställd fördelning av tonsättare 
för repertoaren vid antagningsproven” och att 
”vid uttagning [av sakkunniga bedömare] till 
jurygrupper ska jämställdhetsaspekten noga be-
aktas”. KMH:s antagningsprov var således både 
ett verktyg för att säkerställa att de bäst lämpade 
studenterna fick plats på utbildningen och en 
viktig aspekt av högskolans arbete med breddad 
och jämställd rekrytering.

Vid KMH var följande antal och andel av studen-
terna kvinnor respektive män. Se tabell 3.

Andelen kvinnor och män är i stort sett lika när 
man ser till samtliga studenter vid KMH. Männen 
är flest på utbildningsprogrammen och kvinnorna 
är flest på de fristående kurserna. De senaste 
åren har andelen män på lärarprogrammen ökat 
betydligt.

KMH:s jämställdhetsarbete för studenter och 
personal beskrivs vidare i kapitel 4.2 Jämställd-
hetsarbete.

1.3 Lärarutbildning
KMH fullföljde år 2015 uppbyggnaden av den 
nya ämneslärarutbildningen med inriktning mot 
gymnasieskolan (2011 års examensordning) samt 
genomförde en utfasning av den äldre lärarutbild-
ningen med inriktning musik (2007 års examens-
ordning). I den nyare utbildningen ingår utbild-
ningsvetenskaplig kärna och verksamhetsförlagd 
utbildning samt ämnesstudier i två eller tre 
ämnen. Utbildningens ingångsämne vid KMH är 
musik med didaktisk inriktning. För de studenter 
med inriktning mot gymnasieskolan vars andra 
ämne är fördjupning inom ämnesområdet musik 
läses hela utbildningsprogrammet vid KMH. 
Kurser i andra ämnen än musik kan läsas vid 
Stockholms universitet som en del av studierna 
på utbildningen vid KMH. 

Ämneslärarutbildningen är planerad i samråd 
med regionens skolhuvudmän och Stockholms 
universitet så att studenternas möjliga ämnes-
kombinationer skapar kompetensprofiler som 
motsvarar efterfrågan och därmed ger så god 
anställningsbarhet som möjligt. KMH samarbetar 
vidare med regionens övriga lärosäten med exa-
menstillstånd för lärarexamen samt med skolhu-
vudmännen och Kommunförbundet i Stockholms 
län. Detta sker i och med den årliga regionala 
samverkanskonferensen för samråd om lärarut-

Tabell 3. 
Antal och andel kvinnor 
och män av studenterna

2015 2014 2013

Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Konstnärliga utbildningsprogram Kvinnor 255 42 % 272 41 % 258 41 %

Män 353 58 % 399 59 % 378 59 %

Totalt 608 100 % 671 100 % 636 100 %

Lärarprogram samt musikpedagogik Kvinnor 81 44 % 140 54 % 136 61 %

Män 103 56 % 120 46 % 88 39 %

Totalt 184 100 % 260 100 % 224 100 %

Fristående kurser Kvinnor 347 67 % 240 60 % 271 63 %

Män 171 33 % 159 40 % 158 37 %

Totalt 518 100 % 399 100 % 429 100 %

KMH totalt Kvinnor 683 52 % 652 49 % 665 52 %

Män 627 48 % 678 51 % 624 48 %

Totalt 1 310 100 % 1 330 100 % 1 289 100 %

Tabellen visar antal registrerade individer i utbildning på grundnivå och avancerad nivå för respektive år. 
I uppgifterna ingår inte inresande utbytesstudenter.
Studenter på uppdragsutbildning eller som betalar studieavgift ingår i uppgifterna.
I uppgifter om konstnärliga utbildningsprogram ingår även studenter på pianostämmarutbildning.
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bildningarnas dimensionering och samordning 
av de olika lärarutbildningarnas verksamhetsför-
lagda delar. 

KMH samverkar även nationellt för att inom 
ämneslärarutbildningen kunna utbilda de 
kvalificerade specialister inom ämnesområdet 
musik som behövs för undervisning med särskild 
musikalisk spets och profil. Sådan specialistkom-
petens behövs exempelvis för undervisning inom 
olika musikinstrument, sång, musikensembler 
och musikteori. KMH har därför under året även 
haft samråd kring musiklärarutbildningarna med 
estetiska gymnasieutbildningar, folkhögskolor 
och eftergymnasiala spetsutbildningar inom 
musikområdet, samt med Sveriges Musik- och 
Kulturskoleråd (SMoK). KMH samverkar natio-
nellt med övriga lärosäten i landet som har lärar-
examenstillstånd. Särskild samverkan sker med 
universitet med musikinstitutioner (exempelvis 
Göteborgs universitet och Lunds universitet).

KMH har i samarbete med utbildningens avnä-
mare identifierat dels att det finns många skolor 
som fortfarande saknar behöriga musiklärare, 
dels vilka ämneskombinationer som anses ge god 
anställningsbarhet. För att informera och vägleda 
studenterna i val av inriktning och ämneskombi-
nationer inom de nya ämneslärarutbildningarna 

har KMH sammanställt information om möj-
liga ämneskombinationer som har publicerats 
tillsammans med övrig utbildningsinformation. 
KMH har vid individuella studievägledningssam-
tal samt på utbildningsmässor informerat om hur 
skolämnet musik med fördel kan kombineras med 
andra skolämnen.

För att fler verksamma musiklärare ska erhålla 
behörighetsgivande examen och kunna få lärarle-
gitimation har KMH under år 2015 fortsatt att er-
bjuda studenter, med oavslutade studier på äldre 
lärarutbildningar, studievägledning och möjlighet 
att avsluta sina studier. 

1.3.1 Utbyggnad av kompletterande  
pedagogisk utbildning

KMH har under året erbjudit kompletterande 
pedagogisk utbildning. Det är ett utbildningspro-
gram vid KMH särskilt utformat för musiklärare 
som inte har någon lärarexamen, men som arbe-
tar inom gymnasieskola eller annan skolform, och 
som vill komplettera till en lärarexamen. För stu-
denter på utbildningen erbjuder KMH studieväg-
ledning och arbetar aktivt för att kunna tillgodo-
räkna tidigare meriter och reell kompetens.
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Regeringen har i statsbudgeten beslutat om 
utbyggnad av vissa utbildningar under 2015 och 
2016. KMH ska därmed öka antalet programny-
börjare på kompletterande pedagogisk utbildning 
med åtta stycken jämfört med 2014. Vid KMH 
hade kompletterande pedagogisk utbildning föl-
jande volym. Se tabell 4.

1.4 Särskilda åtaganden
Enligt de särskilda åtaganden som framgår av 
regleringsbrevet har KMH anordnat utbildning 
av pianostämmare samt dirigentutbildning och 
utbildning i elektroakustisk komposition. Utbild-
ningarna ingår i den utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå som finansieras inom reglerings-
brevets anslag för grundutbildning.

1.4.1 Pianostämmarutbildning

KMH har anordnat pianostämmarutbildning med 
följande omfattning. Se tabell 5.

Pianostämmarutbildningen anordnas som del-
tidsstudier (halvfart) och omfattar 60 högskole-
poäng över två års tid.

1.4.2 Dirigentutbildning och utbildning i 
elektroakustisk komposition

KMH har anordnat dirigentutbildning och 
utbildning i elektroakustisk komposition med 
följande omfattning. Se tabell 6.

Uppgifterna om helårsstudenter och prestatio-
ner avser utbildningsprogram med hemvist vid 
Institutionen för komposition, dirigering och 
musikteori.

Tabell 5. 
Pianostämmarutbildning

2015 2014 2013

HST HPR HST HPR HST HPR

Pianostämmarutbildning 2,8 1,8 3,0 1,5 3,0 3,0

Tabell 4. 
Kompletterande pedagogisk 
utbildning

2015 2014

Antal program nybörjare Kvinnor 13 7

Män 16 15

Totalt 29 22

Antal helårsstudenter HST 35 27

Antal examinerade Kvinnor 7 3

Män 7 3

Totalt 14 6

Helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR).
KMH har antagit tre programnybörjare per år till utbildningen.

Helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR).

Tabell 6. 
Dirigeringsut-
bildning och 
kompositions-
utbildning

2015 2014 2013

HST HPR Andel 
kvinnor 
av HST

Andel 
män 
av 
HST

HST HPR Andel 
kvinnor 
av HST

Andel 
män av 
HST

HST HPR Andel 
kvinnor 
av HST

Andel 
män 
av 
HST

Dirigerings-
utbildning

16 17 25 % 75 % 15 11 33 % 67 % 13 14 35 % 65 %

Kompositions-
utbildning

28 26 34 % 66 % 32 35 28 % 72 % 33 30 29 % 71 %

Totalt 45 43 30 % 70 % 47 46 30 % 70 % 46 44 31 % 69 %
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1.5 Internationalisering
KMH:s arbete gällande internationalisering 
fortgick under år 2015 och hade, i enlighet med 
KMH:s strategidokument, hög ambitionsnivå. 
Kontaktytorna med internationella aktörer har 
förvaltats och även i viss mån utökats. Dragnings-
kraften i KMH:s projektering av nytt campus 
har medfört att högskolan har fått studiebesök 
från exempelvis Australien, Kina och flera länder 
inom Europa.

1.5.1 Deltagande i internationella organi-
sationer, nätverk och större projekt

KMH är medlem och bidrar aktivt i flera inter-
nationella musikorganisationer och nätverk för 
högre utbildning. Bland dessa spelar Association 
Européenne des Conservatoires, Académies de 
Musique et Musikhochschulen (AEC) den mest 
centrala rollen. AEC omfattar mer än 280 med-
lemsinstitutioner i 55 länder. Inom det musikpe-
dagogiska området är International Society for 
Music Education (ISME) betydande. 

Under år 2015 deltog KMH i olika internationella 
sammanhang med bäring på utbildning, forskning 
och samverkan. En del av högskolans internatio-
nella samarbeten redovisas nedan och ytterligare 
information återfinns i kapitel 3 Samverkan med 
det omgivande samhället.

Nordisk master i folkmusik, Nordisk master i 
jazz, Joint Music Master for New Audiences and 
Innovative Practice samt Master in Contem-
porary Performance and Composition är exempel 
på program som KMH anordnar i samarbete med 
partnerinstitutioner i Danmark, Estland, Finland, 
Frankrike, Holland, Island, Norge och Tyskland. 

Det under år 2014 avslutade projektet Erasmus-
nätverket Polifonia ”Assessment Criteria and 

Standards” har under år 2015 resulterat i en fär-
dig Guide Book kring dessa frågor, publicerad på 
www.aec-music.eu/polifonia/working-groups/
assessment--standards.

1.5.2 Mobilitetsarbete

KMH har bedrivit internationellt mobilitetsar-
bete med följande omfattning. Se tabell 7.

År 2015 hade KMH 66 partnerlärosäten för 
student-, lärar- och personalutbyten inom det 
europeiska programmet Erasmus+. Dessa part-
nerlärosäten motsvarade verksamhetens behov 
och speglade den mångfald av genrer, musikin-
strument och fördjupningsområden som finns vid 
KMH:s institutioner och utbildningar.

Inom Norden och Baltikum bedrev KMH även 
mobilitetsarbete genom fyra nätverk inom Nord-
plus, som har organiserats för olika musikaliska 
genrer: NNME, Nordpuls, Nordtrad och Sibelius 

KMH hade även fyra bilaterala mobilitetsav-
tal med partnerlärosätena University of North 
Texas i USA, North-West University i Sydafrika 
(med bidrag från Linnaeus-Palme), samt med 
Musik-Akademie Basel och Hochschule Luzern i 
Schweiz.

1.6 Kvalitetsarbete
Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) har 
det övergripande ansvaret vad gäller kvalitets-
säkring inom utbildnings- och forskningsfrågor 
vid KMH. Den av UFN fastställda verksamhets-
planen för 2015 har legat till grund för högskolans 
kvalitetsarbete.

En viktig del av detta arbete utgörs av att utveckla 
transparenta rutiner för fortlöpande kvalitets-

Tabell 7. 
Internationell mobilitet

2015 2014 2013

In Ut In Ut In Ut

Studentutbyten Kvinnor 28 14 23 18 31 11

Män 26 11 22 10 32 22

Totalt 54 25 45 28 63 33

Lärarutbyten och övriga personalutbyten Kvinnor 10 4 2 2 3 3

Män 13 5 9 19 9 16

Totalt 23 9 11 21 12 19

Inresande (IN) och utresande (UT) studenter, lärare och övriga anställda.
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under året utvecklat rutiner för att kunna genom-
föra olika typer av kursvärderingar utifrån aktuell 
undervisningsform. 

Kompetensnivå för handledare: För säkerställan-
de av långsiktig och stabil kvalitet på studenter-
nas självständiga arbeten har UFN arbetat med 
att ta fram vilka kompetenskriterier handledarna 
vid högskolan bör ha för att få handleda studen-
terna på kandidat- respektive masternivå.

Vid sidan av arbetet med att finna former för kva-
litetssäkringsrutiner på ett sådant sätt att det blir 
en naturlig del av vardagsarbetet, har UFN ägnat 
sig åt att diskutera skärningspunkten mellan den 
traditionella högskolans ramverk och förutsätt-
ningar för högre musikutbildning. Utgångspunk-
ten här är att knyta samman det bästa ur två 
världar och skapa ett långsiktigt hållbart kvali-
tetssäkringssystem som inte uppfattas som pålaga 
och utanpåverk, utan som ett stöd i utbildnings-
situationen.

1.6.2 Översynsarbetet

För att säkerställa hög kvalitet i utbildningen 
på lång sikt har ett särskilt projekt inletts, med 
målsättning att inom huvudområdet musik skapa 
kvalitetsmässigt likvärdiga utbildningar utan att 
ge avkall på mångfalden. I översynsarbetet ingår 
KMH:s samlade utbildningsutbud. I förläng-
ningen ska arbetet utmynna i utveckling av nya 
utbildningsprogram med transparent och över-
siktlig struktur, med möjligheter för studenterna 
att göra individuella anpassningar. Härigenom 
skapas också en tydligare utbildningsgång till 
gagn för alla, men kanske särskilt för dem som 
kommer från studieovana miljöer eller utan bak-
grund i musikersammanhang.

I genomgången av utbildningsutbudet har flera 
delrapporter avgivits. Dessa har rört valbara 
kurser, entreprenörskapskurser och liknande, 
timlärarnas roll och funktion i utbildningen, 
musikhistoria, orkestrar och körer i utbildningen 
samt det självständiga arbetet i de konstnärliga 
examina. Därutöver har två större utredningar 
inletts respektive avslutats under året; musikteo-
riutredningen och ämneslärarutbildning i musik, 
som beskrivs nedan.

säkring och uppföljning av utbildningarna, samt 
att inventera kompetensbehov för den utbildning 
och forskning högskolan har för avsikt att i fram-
tiden bedriva, i enlighet med högskolans övergri-
pande strategidokument. 

KMH har under året, förutom fortlöpande kva-
litetssäkringsarbete, arbetat med dels utveckling 
av interna kvalitetsrutiner, dels initierat olika 
utredningsarbeten med fokus på kvalitetssäkring 
av högre musikutbildning.

1.6.1 Utveckling av interna kvalitetsrutiner 
kring utbildning

KMH har under året utvecklat arbetet med att 
stärka akademiens kunskap kring högskolans 
ramverk för kvalitetsarbete. En rad olika interna 
utbildningsinsatser inom skilda sammanhang har 
genomförts. Bland annat har samtliga institutio-
ner inbjudits till workshops och seminarier kring 
implementeringen av högskolans kursguidessys-
tem. 

UFN:s presidium deltar återkommande i rektors 
möten med institutionsledningarna, där frågor 
kring högskolans generella förutsättningar utgör 
diskussionsunderlag för både ett övergripande 
högskoleresonemang, såväl som diskussion om 
KMH:s inre arbete med det egna kvalitetssäk-
ringsarbetet. 

Under året har det inre kvalitetsarbetet fokuserat 
på nedanstående:

Kursguider: Arbetet med implementering av sys-
tem med kursguider vid KMH har intensifierats 
under året. I högskolans kursguider har respek-
tive institutionsledning ansvar för att lärare/
lärarlag skriver fram praktisk information om 
t.ex. arbetsuppgifter, kurslitteratur, undervisande 
lärare, schema och lokaler. Införandet av kursgui-
der är en viktig byggsten i högskolans kvalitets-
säkringssystem.

Kursvärdering: Utveckling av kursvärderingssys-
temet har fortsatt. KMH har till stor del enskild 
undervisning som modell för att skapa god förut-
sättning för successiv fördjupning. Denna under-
visningsform, i kombination med ensemblekurser 
och större föreläsningskurser, är svårbeskrivlig i 
ett standardiserat kursvärderingssystem. I syn-
nerhet när en kurs bedrivs som enskild undervis-
ning är det av stor vikt att den enskilda studenten 
känner sig trygg i att eventuell kritik inte kan 
vändas mot henne/honom personligen. KMH har 
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1.6.2.1 Musikteoriutbudet på KMH – och   
musikteorin

Man har på KMH kunnat konstatera ett opropor-
tionerligt stort antal kurser i musikteori, kombi-
nerat med en betydande svårighet att definiera 
musikteorin och dess roll i utbildningen. Detta 
föranledde en utredning som visade att musikteo-
ribegreppet i viss mån har luckrats upp och fått 
en något diffus framtoning. Genom att återerövra 
det praxisrelaterade antika teoribegreppet kan 
ett vitaliserande arbete inledas. Det praxisrelate-
rade musikteoribegreppet bildar en solid grund 
för kravet på reflektion i högskoleförordningens 
examensordning. Musikteori som språkliggöran-
de av musikaliska kunskaper öppnar för just den 
komplexitet och mångfald som musiken innehål-
ler, dvs. varje genre, instrument, epok etc. har sin 
musikteori samtidigt som man ger möjlighet att 
förhålla sig till genreövergripande musikteore-
tiska principer. KMH tog mot denna bakgrund 
under 2015 initiativ till en nationell konferens om 
musikteorins definition och roll i musikerutbild-
ning för att på så sätt även stödja andra lärosäten 
med musikutbildning.

1.6.2.2 Ämneslärarutredning 

Som ett särskilt projekt inom UFN:s hela över-
synsarbete, har en särskild grupp utsetts med 
uppdrag att sammanställa en lägesrapport om 
nuvarande ämneslärarprogram i musik i Sverige. 
Utredningsgruppen har även fått i uppdrag att 
göra en nordisk utblick samt en analys av de olika 
pedagogiska påbyggnadsutbildningar som finns 
på de lärosäten som har ämneslärarexamen i mu-
sik. Med detta utredningsarbete bidrar KMH till 
att utveckla ämneslärarutbildningen i musik både 
internt och på en nationell arena. 

1.7 Studentinflytande
En väsentlig komponent i KMH:s kvalitetsarbete 
är studenternas aktiva deltagande i alla beslu-
tande och beredande organ inom högskolan vars 
verksamhet har betydelse för utbildningen och 
studenternas situation.

1.7.1 Studenternas deltagande i beslutan-
de och beredande organ

Det är angeläget för KMH att studenterna tar 
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla kvalite-
ten i högskolans utbildningar. KMH kan kon-

statera att studenternas närvaro vid möten med 
förväntad studentrepresentation är god. Detta 
är givetvis beroende av en aktiv och engagerad 
studentkår, som utser representanter till samtliga 
organ med studentrepresentation. KMH noterar 
med glädje att studentkåren, efter att kårobligato-
riet avskaffades, över ett par års tid sett en ökning 
av sitt medlemsantal för att därefter hålla sig på 
en stabil nivå. Detta tack vare stort engagemang 
och förmåga att ena studenterna kring ett antal 
centrala frågor.

1.7.2 Stöd till studentkår

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

KMH har slutit avtal med KMS om stöd för stu-
diesocial verksamhet och service till studenterna 
vid KMH. Enligt avtalet ska KMS även fortsätt-
ningsvis stödja studenterna i deras studier vid 
KMH. 

KMS erhåller enligt avtalet med KMH maximalt 
405 tkr per år. Avtalet har under året omför-
handlats från det tidigare maxbeloppet 432 tkr 
per år. För 2015 ger detta ett totalbelopp på 419 

Tabell 8. 
Stöd till studentkåren 
vid KMH

2015 2014 2013

Kostnad (tkr) 419 468 * 396

Anslag/intäkt KMH (tkr) 63 61 88

* Ersättning för december 2013 betalades ut i januari 2014. 
Ersättningen för 2015 baseras på tidigare avtal under första 
halvåret och nytt avtal andra halvåret.

tkr i stöd till studentkåren. I detta belopp ingår 
det särskilda anslag som KMH erhåller för att 
stödja studentinflytande efter att kårobligatoriet 
avskaffats (anslag 2:64 inom utgiftsområde 16).  
Se tabell 8. 

Utöver nedan redovisade stöd har KMH ingått ett 
avtal med KMS angående kompendieförsäljning, 
för vilket särskilt ekonomiskt stöd utgår med 270 
tkr årligen.
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1.8 Antal utfärdade examina
KMH har utfärdat följande antal examina. Se 
tabell 9.

Tabell 9. 
Utfärdade examina

2015 2014 2013

Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män Tot. Kv. Män

Konstnärlig masterexamen i musik, 120 hp 27 9 18 20 10 10 16 5 11

Filosofie masterexamen i musikpedagogik, 120 hp 2 2 0 0 0 0 1 1 0

Filosofie magisterexamen i musikpedagogik, 60 hp 4 3 1 4 3 1 11 10 1

Lärarexamen, 270 hp 33 21 12 24 19 5 18 11 7

Summa examina på avancerad nivå 66 35 31 48 32 16 46 27 19

Konstnärlig kandidatexamen i musik, 180 hp 65 30 35 85 29 56 73 29 44

Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik, 180 hp 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ämneslärarexamen, 210 hp 14 7 7 6 3 3 0 0 0

Summa examina på grundnivå 79 37 42 91 32 59 73 29 44

Magisterexamen med ämnesbredd, 40 p 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Filosofie kandidatexamen i musikpedagogik, 120 p 3 2 1 0 0 0 0 0 0

Konstnärlig högskoleexamen i musik, 80-160 p 29 7 22 11 4 7 14 5 9

Organistexamen, 160 p 4 4 0 0 0 0 0 0 0

Lärarexamen, 180 p 1 1 0 4 2 2 4 3 1

Musiklärarexamen, 160 p 6 5 1 5 5 0 11 5 6

Summa examina enligt äldre bestämmelser 43 19 24 21 11 10 29 13 16

Summa utfärdade examina 188 91 97 160 75 85 148 69 79

Uppgifterna avser antal utfärdade examina t.o.m. 31 december 2015. Uppgifterna för år 2013 och 2014 har justerats sedan föregå-
ende årsredovisning då KMH daterar, likt flertalet andra högskolor, examensbevis med den dag då ansökan inkommit. Antalet utfär-
dade examensbevis för 2015 kommer därför att öka marginellt under början av 2016, i och med att de examensärenden som inkom 
före årsskiftet avslutas. Vid årsskiftet pågick handläggning av 3 examensärenden. Av dessa gällde en ansökan om lärarexamen 270 
hp, en ansökan om filosofie kandidatexamen i musikpedagogik samt en ansökan om lärarexamen enligt äldre bestämmelser.

Det årliga antalet utfärdade examina vid KMH 
fortsätter att öka. En tillfällig uppgång i antalet 
utfärdade examina enligt äldre bestämmelser har 
skett under året i samband med att övergångsbe-
stämmelserna för dessa examina upphörde vid 
utgången av juni 2015. 

1.9 Studieavgifter 
KMH har anordnat studieavgiftsfinansierad ut-
bildning med följande omfattning. Se tabell 10.

Den studieavgiftsfinansierade verksamheten har 
sedan den infördes medfört administrativa mer-
kostnader för KMH:s förvaltning. Därutöver har 
lärosätets verksamhet inte påverkats nämnvärt.

Inga tredjelandsstudenter har deltagit i utbild-

ning inom utbytesavtal och inga förändringar har 
skett i utbytesavtalsverksamheten under året.

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

KMH har inte antagit några avgiftsskyldiga stu-
denter genom separat antagning, så möjligheten 
till detta har sålunda inte påverkat verksamheten.

Tabell 10. 
Studieavgiftsfinansierad 
utbildning

2015 2014 2013

Helårsstudenter (HST) 2,2 1,9 2,1

Helårsprestationer (HPR) 2,0 2,5 2,1
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1.10 Redovisning av prestatio-
ner och kostnad för utbildning 
på grundnivå och avancerad 
nivå
KMH ska i enlighet med förordning om årsre-
dovisning och budgetunderlag redovisa presta-
tioner samt kostnader förknippade med dessa. 
Nedan redovisas prestationer och kostnader inom 
utbildning på grundnivå och avancerad nivå som 
finansieras av regleringsbrevets anslag för grund-
utbildning. Se tabell 11.

Uppgifterna om helårsprestationer är inkl. decemberprestationer.
Kostnaderna är ej inkl. avgifter och bidrag.

KMH har ökat produktionen jämfört med föregå-
ende år samtidigt som kostnaderna har minskat. 
Detta har medfört minskade kostnader per pre-
station. Trenden är densamma under treårsperio-
den. Rörande kostnader och produktion, se vidare 
under kapitel 5.1 och 5.9.

Tabell 11. 
Redovisning av prestationer och kostnad för utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå.

2015 2014 2013

Antal helårsstudenter (HST) 679 660 634

Antal helårsprestationer (HPR) 670 604 609

Andel kvinnor (% av HST) 45 % 46 % 46 %

Andel män (% av HST) 55 % 54 % 54 %

Kostnad (tkr) 133 877 138 213 141 864

Kostnad per helårsstudent (HST) 197 209 224

Kostnad per helårsprestation (HPR) 200 229 233
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2. Forskning och konstnärligt          
utvecklingsarbete

Vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) bedrivs forskning inom musikområdet, på såväl 
konstnärlig som vetenskaplig grund, samt i samarbete med andra lärosäten, utbildning på forskarnivå.

Frågeställningar om konstnärliga processer undersöks på vetenskaplig och konstnärlig grund och ger 
KMH en övergripande inriktning mot musikalisk kunskapsbildning. Detta är ett sätt att skapa syner-
gier mellan expertis på konstnärlig och vetenskaplig grund, som också kommer utbildningen till godo.

Musik är ett stort kunskapsfält och forskningsområde med relevans för en rad samhällsområden 
såsom hälsa, teknik, ekonomi, lärande, kulturarv och mycket mer. KMH  har som målsättning att som 
enskilt lärosäte verka inom ämnesområdet musik, för att med denna specifika kompetens bidra till 
andra kunskapsfält där musik medverkar till en positiv utveckling av samhället och meborgarnas livs-
situation.

forskningen föras framåt för att kunna utgöra ett 
bidrag i vårt samhälle.

Forskningsstrategin berör även former för internt 
utvecklingsarbete för forskning, såsom uppbygg-
nad och utveckling av högre seminarium, kompe-
tensförsörjning på kort och lång sikt, finansiering 
av forskning samt utveckling av former för regist-
rering av forskning och konstnärliga verk som ger 
möjlighet att visa uppnådda resultat.

2.2 Konstnärlig och vetenskap-
lig forskning samt konstnärligt 
utvecklingsarbete

Förutsättningarna för forskning och konstnärligt 
utvecklingsarbete i musik återfinns i musikalisk 
kompetens. Musikalisk kompetens handlar om 
spelandets hantverk, men även om förmågan 
att kunna beröra och öppna för nya perspektiv i 
lyssnandet, att skapa förskjutningar och föränd-
ringar i uppfattningen om det hörda; en förmåga 
att skapa en avgränsad och tydlig berättelse med 
nyanser öppna för komplexa tolkningar.

Frågeställningar med fokus på konstnärliga pro-
cesser och uttryck undersöks för att utveckla den 
musikaliska kunskapsbildningen. Även existen-
tiella, sociala och politiska dimensioner av musik 
är viktiga att upptäcka. Musik som konstform 
är meningsbärande och skapar innehåll i män-
niskors liv. Musik som forskningsområde kom-
pletterar och bidrar till traditionella modeller 

2.1 Utveckling av ny forsknings-
strategi

KMH har en övergripande målsättning att 
utveckla en forskningsmiljö där forskning inom 
musik och musikpedagogik, även på interdiscipli-
när bas, utvecklas och leds genom nationell och 
internationell samverkan.

I den övergripande målsättningen ingår även att 
vårda befintliga och etablera nya varaktiga samar-
beten kring forskarutbildning, med lärosäten som 
har ett intresse för att utveckla sin egen verksam-
het genom musik.

Under 2015 har en specifik forskningsstrategi 
utarbetats utifrån KMH:s övergripande strategi, 
för att förfina och konkretisera insatserna för att 
utveckla forskningen. De prioriterade utveck-
lingsområdena för forskning utgörs av:

• Musik som konstnärlig gestaltning

• Musik, lärande och hälsa

• Musik och teknik

• Musik och entreprenörskap

Utgångspunkten för forskningsstrategin är att 
KMH ska bygga en stark forskningsmiljö i musik 
och utgöra ett centrum för forskning i musik i 
Sverige. Genom att bygga allianser och samar-
beten, nationellt och internationellt, med syfte 
att skapa starka forskningsmiljöer ska musik-
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och teorier för att tolka och förklara. Den konst-
närliga forskningen ger möjlighet till fördjupad 
förståelse för, och insikter i, vår tids avgörande 
frågeställningar. 

Forskning i musik bedrivs inom en rad kunskaps-
områden och är i många avseenden en tvärveten-
skaplig och tvärkulturell disciplin. Det kan synlig-
göras genom enkla frågeställningar som: Hur 
hör man? Varför hör man det man hör? Vad hör 
man? – när man lyssnar till musik. Svar på frågor 
av denna art kan hämtas ur kunskap om musiken 
utifrån ett eget utövande med perspektiv från 
kognitionsforskning, psykologisk, fysiologisk, 
pedagogisk eller teknisk forskning m.m.

Forskningen i musik innebär en vidgning av det 
musikaliska konstnärskapet, varför förtrolighet 
med musikens uttryck, formspråk och retorik är 
en förutsättning.

Konstnärlig forskning i musik innebär att mu-
sikern (i bred mening inkluderande all profes-
sionell musikutövning) utifrån sin speciella 
kompetens, hämtar kunskap som kan appliceras 
såväl inom ett konstnärligt fält som i ett bredare 
sammanhang. Ett konstnärligt forskningsarbete 
kan vara del av både metod och resultat och inne-
fatta en gestaltande process, i vilken intuition, 
hantverksskicklighet, samarbete och kontextua-
lisering m.m. ingår och samverkar. Musikalisk 
forskning kan röra t.ex. interpretation och analys 
av musikaliska verk, uppförandepraxis samt his-
toriska sammanhang. Konstnärlig forskning i mu-
sik har förutom de rent konstnärliga perspektiven 
använts för att undersöka frågor om bl.a. hälsa, 
jämställdhet/genus, teknikutveckling, människa-
maskin interaktion och kreativa samarbeten.

Forskning i musik har även genererat det tvärve-
tenskapliga forskningsämnet musikpedagogik, 
som studerar alla former av musikaliskt lärande, 
inklusive ramar, förutsättningar, traditioner 
och villkor som styr situationer där musik utgör 
innehållet i läroprocesserna. Utgångspunkten för 
problemställningar som behandlas är samman-
hang där musik ingår i uppfostran, utbildning 
eller undervisning. Musik och hälsa/musikterapi 
som forskningsområde tar sin utgångspunkt i 
musikupplevelse, musikaliskt skapande och musi-
kalisk interaktion för att beforska kommunikativ, 
emotionell, social och kognitiv utveckling. Musik-
terapeutisk forskning bygger på evidensbaserad 
tvärvetenskaplig metod, vars resultat efterfrågas 
och används i hälsofrämjande och behandlande 
insatser inom hälso- och sjukvård, rehabilitering, 
socialt arbete, habilitering och specialpedagogik.

KMH har länge haft forskningsverksamhet på 
fältet musikpedagogik men måste ändå sägas 
vara i uppbyggnadsskedet av forskning i musik 
generellt, i likhet med andra konstnärliga forsk-
ningsinriktningar. KMH har under åren med små 
resurser byggt upp och skapat grundläggande 
förutsättningar för forskning. Vid KMH finns en 
betydande infrastruktur för forskning: studior, 
konsertsalar och digitala miljöer, inte minst gäller 
detta när KMH:s nya campus står klart för inflytt-
ning sommaren 2016. KMH blir då ett naturligt 
centrum för musikforskning i Sverige, Norden 
och Europa.

Under de senaste åren har arbetet med forsk-
ning inriktats på att bygga från basen genom att 
inventera forskningsintressen bland alla lärare, 
arbeta med att etablera en seminariekultur som 
bygger på kontinuitet och aktivt deltagande 
utifrån musikämnets premisser. Det handlar i stor 
utsträckning om att hitta former som gör det möj-
ligt att tala om och reflektera över det musika-
liska och konstnärliga utan att utesluta musiken 
som sådan. Målsättningen är att i stort sett alla 
lärare med längre och stabil anställningsrelation 
till KMH ska vara aktiva i forskning och utveck-
lingsarbete på lång sikt.

2.2.1 Inrättande av KMH:s Högre semina-
rium och Pedagogiskt forum

KMH:s Högre seminarium startades under vår-
terminen 2015 som en försöksverksamhet och har 
under höstterminen etablerats permanent. Semi-
narieserien riktar sig till lektorer och professorer, 
liksom doktorander knutna till KMH. Inlednings-
vis har fokus legat på att presentera och synlig-
göra forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 
i slutfasen eller som redan hunnit avslutas, för 
att på så sätt skapa en gemensam bild av det som 
gjorts hittills. 

Under året har 11 seminarier genomförts. Äm-
nena för seminarierna har hållit en bredd som 
väl speglar KMH:s olika genrer och kunskapsom-
råden; allt ifrån konstnärliga utvecklingsprojekt 
med specifika frågeställningar till erfarenheter 
från att driva forskningsprojekt och att bedriva 
doktorandstudier i musik. Seminarierna har letts 
av såväl lektorer och professorer som doktoran-
der.

För pedagogiskt utvecklingsarbete har Pedago-
giskt forum inrättats med början hösten 2015, 
vilket riktar sig till alla lärare vid KMH. Under-
visningsformer och andra frågor kopplade till un-
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dervisningen har tagits upp till diskussion, främst 
genom att lärare berättat om och problematiserat 
sina egna erfarenheter av undervisning i musik. 
Under året har sju seminarier genomförts. Även 
här har det inledningsvis handlat mycket om att 
åskådliggöra hur man arbetar och varför samt 
med vilket resultat. De båda aktiviteterna bedrivs 
varannan vecka under terminstid. Det är första 
gången som hela KMH:s lärarkår samlas kring 
forskning och pedagogiskt utvecklingsarbete för 
att skapa en gemensam utvecklingsbas för såväl 
forskning som utbildning utifrån en permanent 
verksamhet som ingår i det dagliga arbetet. 
Detta arbete kommer att utgöra en stabil grund 
för långsiktigt utvecklingsarbete för såväl forsk-
ning som utbildning och skapar en stabil bas för 
KMH:s mål att bli och vara ett musikaliskt kraft-
centrum i Sverige och internationellt.

2.2.2 Forskningstid för disputerade lärare

Under 2015 har ett försök gjorts att skapa inci-
tament för forskning genom att avsätta tid för 
disputerade lärares forskning. Alla lärare med 
doktorsexamen har fått 20 % i forskningstid. Re-
sultatet av denna insats har ännu inte kunnat föl-
jas upp, men förhoppningen är att detta initiativ 
ska generera ett antal artiklar i peer-reviewgran-
skade tidskrifter inom det närmaste året.

2.2.3 Forskningsprojekt med finansiering 
från Vetenskapsrådet

Ambitionen att öka andelen externfinansierad 
forskning har under 2015 givit utdelning genom 
positivt besked om anslag från Vetenskapsrådet. 
Klas Nevrin, jazzmusiker och adjunkt vid KMH, 
har för forskningsprojektet Musik i oordning – 
ett forskningsprojekt om kollektiv improvisation 
fått 4,3 miljoner kronor. Utgångspunkt tas i ett 
antal workshops som sedan 2012 genomförts med 
stöd av Statens Musikverk och Svensk Jazz samt 
The Revoid Ensemble. Där ingår Klas Nevrin 
själv, musikerna Anna Lindal, Katt Hernandez 
(doktorand) båda violinister samt Ricard Öster-
stam trumslagare och improvisationspedagog. 
Därutöver medverkar fyra välrenommerade 
improvisationsmusiker, cellisten och vokalisten 
Audrey Chen (USA/Tyskland), trumpetaren Ei-
vind Lønning (Norge), klarinettisten/saxofonis-
ten Per ”Texas” Johansson och basisten Vilhelm 
Bromander.

2.3 Utbildning på forskarnivå
Idag har KMH ett antal doktorander knutna till 
sig genom olika arrangemang med Lunds univer-
sitets konstnärliga fakultet samt med Pedagogiska 
institutionen vid Stockholms universitet. Två 
av doktoranderna är knutna till den nationella 
konstnärliga forskarskolan med säte vid Lunds 
universitet, fyra är involverade i ett bilateralt 
samarbete i musikpedagogik, också det med 
Lunds universitet. De doktorander med bas vid 
KMH som är antagna vid Stockholms universitet 
arbetar utifrån ett äldre samarbete och förhopp-
ningen är att de ska disputera inom det närmaste 
året.

En doktorand knuten till Stockholms universitet 
har under året disputerat i musikpedagogik – An-
nika Falthin på avhandlingen Meningserbjudan-
den och val. En studie om musicerande i musik-
undervisning på högstadiet.

Mot bakgrund av att KMH inte har examensrätt 
för utbildning på forskarnivå redovisas inte någon 
statistik över doktorandaktivitet. Dessa uppgifter 
återfinns hos de lärosäten som antagit de dokto-
rander som har sin bas vid KMH.

2.4 Redovisning av prestatio-
ner och kostnad för forskning
KMH ska i enlighet med förordning om årsredo-
visning och budgetunderlag (FÅB) redovisa pre-
stationer samt kostnader förknippade med dessa. 
Nedan redovisas prestationer inom forskningen.

En indikation på hur KMH uppfyller regeringens 
mål att universitet och högskolor ska bedriva 
internationellt konkurrenskraftig forskning är 
utvecklingen av antalet refereegranskade pu-
blikationer. I tabell 12 anges antal publikationer 
samt kostnader för dessa. Kostnaden motsvarar 
den totala kostnaden för forskning, konstnärligt 
utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå.

Som konstnärlig högskola ligger KMH:s tyngd-
punkt på konstnärlig produktion, konstnärlig 
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. 
Inom nätverket KONSTEX (Nätverk för lärosäten 
med examensrätt på konstnärlig grund) har KMH 
under 2015 fortsatt att arbeta för att utveckla 
former för detta. Gemensamma kriterier för 
sådan bedömning av huruvida den konstnärliga 
kunskapsproduktionen är internationellt kon-
kurrenskraftig har varit föremål för diskussion. I 
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nedanstående tabell anges antal refereegranskade 
vetenskapliga publikationer, men de utgör alltså 
endast en mycket begränsad del av KMH:s sam-
manlagda forskningsproduktion. De redovisade 
kostnaderna och kostnaderna per publikation blir 
därför till viss del missvisande.

Antalet publikationer har ökat från föregående år 
samtidigt som också kostnaderna har ökat något.  
Publiceringen har dock relativt sett ökat mer 
än kostnaderna, varför kostnaden per publika-
tion har sjunkit närmare 2013 års nivå. Se vidare 
rörande kostnader under kapitel 5.1.

Tabell 12. 
Prestationer inom 
forskning

2015 2014 2013

Antal refereegranskade 
publikationer

16 10 13

Kostnad (tkr) 8 641 8 592 7 338

Kostnad per publikation 
(tkr)

540 859 565
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3. Samverkan med det omgivande 
samhället

Samverkan med det omgivande samhället är en central och integrerad del i all högre konstnärlig ut-
bildning, i synnerhet inom musik.

är att samverkansstrategin är integrerad med 
övriga strategier. Bedömarna ser också positivt på 
KMH:s ambition att systematisera sin samverkan 
och utveckla stödorganisationen. KMH behöver 
dock arbeta mer med incitament för att premiera 
samverkan samt tillägna sig ett synsätt som bidrar 
till växelverkan och ömsesidighet i samverkan 
med det omgivande samhället. KMH fick av Vin-
novas bedömargrupp betyg två på en tregradig 
skala och tilldelades för detta drygt 1,6 miljoner 
kronor. 

Möjligheterna för samverkan kommer att öka i 
och med flytten till KMH:s nya campusområde. 
Detta byggs i regi av Akademiska Hus där dock lä-
rosätet själv projekterar och ansvarar för byggna-
tion av den inre installationen rörande ljudteknik, 
akustikanpassningar, studio- och scenmiljöer 
m.m. I projekteringen används experter inom 
respektive område. Projekteringarna leder fram 
till upphandlade entreprenader, där ett exempel 
är scenteknik. Tätt knutet till byggnadsprojektet 
finns ett fundraising-projekt (se vidare om Musik 
för miljoner). Under 2015 har bl.a. tre fundrai-
sing-event i form av olika sorters konserter för 
potentiella donatorer ägt rum. Vid dessa har 
KMH:s studenter, lärare och alumner uppträtt. 
Utöver detta har ett stort antal enskilda möten 
mellan ledningsföreträdare för KMH och möjliga 
intressenter företagits.

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

KMH har avsatt resurser för marknadsföring 
av konserter inklusive grafisk formgivning och 
publicering i såväl tryckt som digital media. 
Det finns även särskilt stöd för konsert- och 
eventproduktion, motsvarande en och en halv 

3.1 Översikt

För musiker-, dirigent- och kompositionsstu-
denter vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
(KMH) är samverkan med det omgivande 
samhället en lika betydande del av utbildningen 
som de musikaliska färdigheterna. Under hela 
utbildningstiden interagerar studenterna vid 
dessa utbildningar med publik genom kon-
serter, festivaler och turnéer. De bidrar till att 
KMH är en av landets största konsertarrangörer. 
Samverkan är en förutsättning för att utveckla 
musikerstudenternas möten med publiken. Detta 
gäller på motsvarande sätt för lärarprogrammens 
verksamhetsförlagda utbildning, för utvecklingen 
av internationella utbytesprogram för studenter 
och lärare, liksom för forskning och utbildning på 
forskarnivå.

KMH samverkar regelbundet med andra läro-
säten, i Sverige och internationellt, inom hela 
utbildningsprogram (t.ex. utbildningen på fors-
karnivå, lärarprogrammen och internationella s.k. 
joint-master-program) liksom inom enskilda kur-
ser och projekt samt i utvecklingsfrågor. Sådana 
former av samverkan inom utbildningssektorn 
redovisas huvudsakligen i kapitel 1. Detta avsnitt 
fokuserar istället på samverkan med aktörer inom 
andra sektorer i samhället.

Behovet av en nära och daglig interaktion med 
omvärlden speglas i behovet av anställningsfor-
mer som för KMH:s del skiljer sig från många 
andra högskolor. KMH har ett stort antal del-
tidsanställda respektive timavlönade lärare med 
en stor del av sin verksamhet utanför högskolan. 
Detta är en förutsättning för att kunna tillgodose 
dels behovet av specialisering inom många genre- 
och instrumentområden, dels behovet av en nära 
samverkan med yrkeslivet inom utövande, peda-
gogik och forskning på musikens område.

Under 2015 har KMH deltagit i Vinnovas pilot-
modell för värdering av samverkan. Vinnovas be-
dömargrupp konstaterar att samverkan utgör en 
omfattande del i KMH:s verksamhet. En styrka 
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årsarbetskraft, som arbetar för att stödja kon-
sertverksamheten. Därutöver finns kompetens 
för infrastrukturellt stöd i form av ljussättning, 
dukning/möblering/scenografi, ljudteknik och 
konsertvärdar.

3.3 Exempel på   
samverkansaktiviteter 2015
Samverkan med det omgivande samhället pågår 
kontinuerligt vid alla KMH:s institutioner och 
det finns en mängd olika samarbeten med externa 
parter. Nedan redovisas ett urval av de sam-
verkansaktiviteter KMH arrangerat och/eller 
deltagit i under 2015. Urvalet baseras till största 
del på institutionernas sammanställningar av for-
maliserade samarbeten och ska spegla bredden av 
de olika typer av samverkansprojekt som KMH 
deltar i utöver den omfattande konsertverksam-
heten. 

Musik för miljoner: KMH:s kampanjarbete syf-
tar till att öka den externa finansieringen för att 
investera i inredning och utrustning till ett nytt 
campus samt till att bygga långsiktiga relationer 
med näringsliv och organisationer. Det har under 
2015 genererat generösa bidrag och donationer 
från ett flertal företag och privatpersoner. 

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

Stockholms Norra Psykiatri: Samverkansprojekt 
mellan musikterapiutbildningen och Stockholms 
Norra Psykiatri. Detta samverkansprojekt innebär 
att klienter vid Stockholms Norra Psykiatri får ta 
del av musikterapisessioner tillsammans med stu-
denter under handledning. Sessionerna och deras 
betydelse för klienterna följs upp. Resultatet för 
klienter och studenter är positivt och Institutio-
nen för musik, pedagogik och samhälle avser att 
fortsätta detta fleråriga samverkansprojekt.

Research on Knowledge Formation in and  
through Music: Institutionen för musik, peda-
gogik och samhälle arrangerade en konferens 
i september 2015. Konferensen riktade sig till 
forskare inom musikpedagogik med inbjudna 
deltagare från Norge och Sverige. Konferensen 

genererade även en festskrift tillägnad Cecilia 
Hultberg, professor i musikpedagogik vid KMH. 
Denna festskrift publicerades i samband med 
konferensen.

Samverkan med orkestrar och konsert-  
arrangörer: KMH har sedan länge ett väl utveck-
lat samarbete med ett antal externa orkestrar och 
konsertarrangörer. Produktionerna är väl inte-
grerade med utbildningsaktiviteter och exami-
nationer på både grundnivå och avancerad nivå, 
och innebär att KMH:s musiker-, dirigent- och 
kompositionsstudenter får arbeta i ett realistiskt 
sammanhang med professionella musiker, produ-
center och i förekommande fall regissörer, under 
handledning av såväl KMH:s lärare som repre-
sentanter för värdinstitutionen. Detta sker inom 
olika typer av projekt och workshops. Bland dessa 
samverkanspartners under 2015 kan nämnas:

• Karlskogas Symfoniorkester 

• Norrköpings Symfoniorkester

• Musica Vitae

• Sveriges Radios Symfoniorkester

• Radiokören

• Bohuslän Big Band

• Stockholms Läns Blåsarsymfoniker

• Kungliga Operan

• Kungliga Filharmoniska Orkestern

liksom övriga konstnärliga högskolor (Operahög-
skolan, Stockholms dramatiska högskola, övriga 
musikhögskolor i Sverige, m.fl.) samt konsertgi-
vande institutioner såsom Berwaldhallen, kyrkor 
i Stockholms stift, jazzklubben Nefertiti, Audio-
rama, Stallet, Uppsala Konsert och Kongress, 
Dieselverkstaden i Nacka, Fasching, m.fl.

Jan Wallanderpriset: Under 2015 delade Han-
delsbanken och KMH för sjätte året ut Jan Wal-
landerpriset. En student på avancerad nivå vid 
någon av Sveriges högre musikutbildningar får 
under en längre tid disponera ett förnämligt mu-
sikinstrument, som anskaffas av Handelsbanken. 
Tävlingen projektleds av KMH och avgörs av en 
internationell jury. Priset delas ut av Prinsessan 
Christina, Fru Magnuson vid en stor galaföre-
ställning där pristagaren framträder tillsammans 
med nuvarande och tidigare KMH-studenter och 
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gästartister. Detta år var genren för Jan Wallan-
derpriset jazz och instrumentet som införskaf-
fades var en kontrabas, tillverkad i England på 
1830-talet. Pristagare blev kontrabasisten Josef 
Karnebäck.

Aurora Chamber Music: Institutionen för klas-
sisk musik är engagerad i ett flerårigt samarbete 
med den ideella föreningen Aurora Chamber 
Music i Vänersborg/Trollhättan. KMH erbjuder 
genom Aurora Chamber Music fristående kurser 
i ensemblespel på hög nivå, där KMH:s lärare 
samverkar med framstående gästlärare från hela 
världen. Kurserna anordnas delvis i anslutning 
till föreningens festivaler med fokus på klassisk 
kammar- och orkestermusik, i samarbete med 
Vänersborgs och Trollhättans kommuner, Kultur-
rådet och Region Västra Götaland.

KMH:s alumndag: Den årliga alumndagen ar-
rangerades av alla KMH:s institutioner tilsam-
mans med Samverkansavdelningen. Den innehöll 
bl.a. seminarier med talare från SKAP, Ableton 
och ett flertal alumner från KMH. Dagen innehöll 
också en presentation om konstnärliga forsk-
ningsprojekt och avslutades med en paneldebatt 
om jämställdhet. 

Nobel Creations: För tredje gången var KMH 
med och arrangerade Nobel Creations i samar-
bete med Nobelmuseet och Beckmans design-
högskola. Studenter från Institutionen för jazz 
komponerade musik som reflekterade de olika 
nobelprisen och pristagarna. Institutionen för 
musik- och medieproduktion skapade en interak-
tiv musikinstallation som, genom 16 diskreta hög-
talare, 6 IR-sensorer och 6 iPads, lät besökarnas 
rörelser och interaktioner påverka uppspelningen 
av musiken. Utställningen visades på Nobelmu-
seet under tre månader. 

Blekinge Internationella Brass Akademi 
(BIBA): En kursverksamhet som vänder sig till 
högskolestuderande brassmusiker inom EU. 
KMH närvarade med både lärare och studenter. 
Syftet med samverkan var att synliggöra KMH:s 
varumärke och locka nya studenter att söka 
till KMH. Seminarier hölls för nationella och 
internationella högskolestudenter men även för 
verksamma pedagoger och elever på förutbild-
ningar. Detta för att marknadsföra KMH och 
dess nya campus samt för att öppna upp för nya 
samarbeten.

Studentdrivna festivaler: Ett flertal institutio-
ner vid KMH har anordnat egna festivaler under 
året. Institutionen för klassisk musik anordnade 

kammarmusikfestivalen Kom och Hör i början av 
året. Institutionen för jazz hade sin festival New 
Sound Made på Kägelbanan under maj månad. 
Institutionen för folkmusik förlade sin festival 
LÅT! på Stallet. Institutionen för komposition, 
dirigering och musikteori höll sin festival ljudO-
ljud på KMH och på flera andra konsertscener i 
Stockholm. Institutionen för musik- och medie-
produktion anordnade en festival på Göta Källare 
som gick under namnet Creations.  

Folkoperan i Stockholm: Institutionen för kom-
position, dirigering och musikteori startade ett 
samarbete med Folkoperan. Fem orkesterdirige-
ringsstudenter på kandidatutbildningen dirige-
rade, var för sig, föreställningen Hoffman bakom 
ridån, en dagföreställning för barn mellan 5-8 år 
som spelades ca 20 gånger med en sångsolist och 
en 10-mannaorkester.

LGB_80: Institutionen för komposition, diri-
gering och musikteori var med och anordnade 
ett symposium om och med Lars-Gunnar Bodin 
som en del av festivalen Sound of Stockholm. 
Symposiet hölls på Kulturhuset Stadsteatern 
5-6 november med inbjudna internationella och 
svenska talare samt två konserter med musik av 
Lars-Gunnar Bodin. Live Electronic Ensemble 
från KMH medverkade vid detta tillfälle. 

Musik i Syd: Ett samarbete där lärare från Insti-
tutionen för folkmusik tillsammans med polska 
musiker får utvecklas/fortbildas i ett konstnärligt 
projekt som bygger på att hitta likhet och olikhet 
mellan traditionell polsk och svensk folkmusik. 
En första träff i projektet har skett i Stockholm 
10-12 december 2015. Projektet fortsätter under 
mars 2016 med ett besök i Polen. Ett konstnärligt 
forskningsprojekt är kopplat till projektet. 

Folk & Världsmusikgalan: Institutionen för folk-
musik har sedan flera år ett samarbete med Folk 
& Världsmusikgalan. Vid galan som i år hölls i 
Stockholm den 14 mars bidrog institutionen med 
ett nytt koncept ”KMH FLOW” där institutionens 
lärare i korta praktiska workshops presenterade 
sin undervisning för allmänheten och där syner-
gier mellan olika former av pedagogiska koncept 
kunde upptäckas.

Handelshögskolan: Lunchkonserter har anord-
nats i Handelshögskolans atrium vid fyra tillfäl-
len per termin. Syftet med detta samarbete är 
att KMH:s studenter ska få öva sin konsertvana 
i olika sammanhang samtidigt som Handelshög-
skolans studenter ska få en ökad förståelse och 
intresse för klassisk musik. Projektet är ett sätt 
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att bygga broar mellan högskolorna. Diskussioner 
pågår om hur samarbetet kan utökas inför nästa 
år. 

Kulturhuset Stadsteatern: KMH och Kulturhu-
set Stadsteatern anordnar tillsammans en kon-
sertserie som genomförs av studenter från KMH. 
Konsertserien har bestått av ett antal välbesökta 
lunchkonserter på Kulturhuset Stadsteatern/Bib-
liotek Film & Musik. I april gjorde studenter från 
Institutionen för musik- och medieproduktion en 
interaktiv musikinstallation på Bibliotek Plattan 
i Kulturhuset. Musiken i högtalarna förändrades 
och bytte skepnad beroende på var och hur man 
som besökare rörde sig i rummet och var kom-
ponerad för att tolka de olika avdelningarna för 
konst, arkitektur, fotografi, mode och design.

Universal Music Group, Sweden: Institutionen 
för musik- och medieproduktion har inlett ett 
flertal samarbeten med Universal Music Group, 
Sweden. Syftet är att stärka kvinnliga produ-
center i sin yrkesroll. Lärare från institutionen 
kommer att medverka i arbetet med olika utbild-
ningsinsatser. Studenter kommer att samarbeta 
med Universal Music Group, Sweden där en av 
uppgifterna är att skriva musik till skivbolagets 
artister.

University of Salford: Under 2015 har Institu-
tionen för musik- och medieproduktion haft en 
tät kontakt med School of Arts and Media vid 
University of Salford, Manchester. Målet är att 
under 2016 etablera samverkan i utbildningarna 
på såväl master- som kandidatnivå. Som exempel 
kan nämnas att kandidatstudenterna kommer 
göra co-writing-projekt mellan skolorna och mas-
terstudenterna kommer utbyta erfarenhet och 
genomföra konstnärliga projekt som kombinerar 
musik med modern teknologi. Universitetet i Sal-
ford har visat stort intresse för bl.a. Institutionen 
för musik- och medieproduktions unika teknologi 
för integration av adaptiv musik i mobila enheter.

3.4 KMH:s konserter
KMH:s konserter utgör en mycket viktig kon-
taktyta med det omgivande samhället och är 
en betydande del av KMH:s kärnverksamhet. I 
mötet med publiken skapas inte bara musiken – 
studenten får därtill en central förberedelsegrund 
inför sitt kommande yrkesliv.

Konserterna initieras och genomförs på alla 
nivåer inom KMH, av enskilda studenter och/el-
ler lärare, av institutioner (delvis i form av fasta 
ensembler/orkestrar, såsom återkommande festi-
valer med särskild organisation) eller på uppdrag 
av rektor. De utgör i vissa fall det formella exami-
nationstillfället för en kurs, men består också av 
projekt som genomförs som fria utbildningsakti-
viteter eller helt utanför kurserna.

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

Konserter och evenemang som marknadsförs via 
webbplatsen och genom säsongsprogram har ut-
gjort grunden för beräkningen av prestationer för 
samverkan i KMH:s årsredovisning fr.o.m 2011. 
Då konserter allt oftare marknadsförs genom 
andra kanaler än tryckt säsongsprogram har man 
2015 valt att utgå från Samverkansavdelningens 
centrala konsertdatabas. Festivaler har räknats 
som ett evenemang per festivaldag. Med detta 
mått har KMH genomfört 366 konserter under 
2015, vilket är en fortsatt ökning från 2013 års 266 
genomförda konserter och de 291 konserter som 
genomfördes 2014.
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4. Organisation och personal
Organisation och personal redovisar övergripande mål som har angivits i bl.a. högskolelag, högskole-
förordning samt förordning om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB).

rier och kön. I december 2015 hade KMH 292 
anställda, vilket är något färre än föregående år. 
Däremot har årsarbetskrafter omräknat till heltid 
ökat, från 160 till 162. Fördelningen mellan kvin-
nor och män är oförändrad från föregående år.

Inom den undervisande personalkategorin var 
antalet årsarbetskrafter 86, en minskning med 2 
jämfört med 2014. Även här ligger andelen kvin-
nor kvar på samma nivå som föregående år. 

Inom den tekniska och administrativa personal-
kategorin var antalet årsarbetskrafter 75 under 
2015, vilket är en ökning med 3 jämfört med året 
innan. Inom denna kategori råder i stort sett jämn 
könsfördelning. Andelen kvinnor ligger även 
inom denna personalkategori kvar på samma nivå 
som 2014.

4.2.2 Kvinnor och män i lednings-  
funktioner

Av det totala antalet akademiska ledare (rektor, 
prorektor, prefekter, studierektorer, nämndordfö-
randen) har andelen kvinnor ökat från 23 procent 
år 2014 till 37 procent år 2015. 

När det gäller chefer inom stödfunktionerna är 
andelen kvinnor relativt hög med 70 procent 
2015, vilket är oförändrat från föregående år. Se 
tabell 14.

4.2.3 Genomförda åtgärder

KMH har under året rekryterat fyra lärare: två 
lektorer och två adjunkter. Vad gäller rekrytering 
av studenter visar tabell 3 under kapitel 1.2.1 att 
jämställdhetsarbetet ger resultat. Flertalet redo-
visade kategorier av studenter uppvisar för 2015 
en fördelning inom ramen 40/60 procent. Dock 
har andelen kvinnor på fristående kurser ökat 
från 60 till 67 procent.

KMH arbetar systematiskt med jämställdhet ge-
nom högskolans jämlikhetsgrupp under ledning 
av rektor. I övrigt består gruppen av ytterligare 
arbetsgivarrepresentanter, samt representanter 
från personalorganisationerna och studentkåren. 

4.1 Organisation
Styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
(KMH) har under 2015 bestått av 15 ledamöter 
och letts av ordförande Sture Carlsson. Cecilia 
Rydinger Alin har varit myndighetschef och 
rektor under året och Staffan Scheja har varit 
prorektor.

KMH:s utbildning, forskning och samverkan be-
drivs av de sex institutionerna: Institutionen för 
folkmusik, Institutionen för jazz, Institutionen 
för klassisk musik, Institutionen för komposition, 
dirigering och musikteori, Institutionen för mu-
sik- och medieproduktion samt Institutionen för 
musik, pedagogik och samhälle. Utbildnings- och 
forskningsnämnden ansvarar för övergripande 
kvalitetsfrågor rörande utbildning och forskning.

De gemensamma stödfunktionerna i form av 
högskoleförvaltningen och högskolebiblioteket 
har letts av högskoledirektör Peter Liljenstolpe. 
Högskoleförvaltningen har varit indelad i sex 
avdelningar: Avdelningen för ledningsstöd, perso-
nal och ekonomi, Utbildnings- och forsknings-
avdelningen, Studieadministrativa avdelningen, 
Samverkansavdelningen, IT-avdelningen och 
Serviceavdelningen.

4.2 Jämställdhetsarbete
KMH ska enligt högskolelagen och diskrimi-
neringslagen aktivt verka för jämställdhet och 
motverka diskriminering. Detta utgör en av grun-
derna för en god arbetsmiljö på KMH och avser 
även att fungera som en förebild för studenterna i 
deras kommande arbetsliv.

4.2.1 Helårsarbetskrafter 2013-2015  
uppdelade på personalkategori

KMH:s könsfördelning för myndigheten under 
2015 var 39 procent kvinnor och 61 procent män. 
För flera kategorier av lärare och akademiska le-
dare råder dock en mycket ojämn könsfördelning.

Tabell 13 visar totalt antal årsarbetskrafter och 
anställda fördelade på olika personalkatego-
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Tabell 13. 
Helårsarbetskrafter 2013-2015

2015 2014 2013

Årsarbetskrafter Årsarbetskrafter Årsarbetskrafter 

Professorer 22 24 25

- varav kvinnor 10 % 13 % 12 %

- varav män 90 % 87 % 88 %

Lektorer 24 23 25

- varav kvinnor 28 % 29 % 34 %

- varav män 72 % 71 % 66 %

Adjunkter 32 32 33

- varav kvinnor 37 % 38 % 39 %

- varav män 63 % 62 % 61 %

Forskarassistent 0,1 0,2 0,4

- varav kvinnor 0 % 0 % 0 %

- varav män 100 % 100 % 100 %

Timavlönade lärare 8 8 8

- varav kvinnor 35 % 30 % 28 %

- varav män 65 % 70 % 72 %

Samtliga lärare 86 88 91

- varav kvinnor 28 % 28 % 29 %

- varav män 72 % 72 % 71 %

Teknisk och administrativ personal 75 72 76

- varav kvinnor 52 % 52 % 50 %

- varav män 48 % 48 % 50 %

Samtliga anställda 162 160 166

- varav kvinnor 39 % 39 % 39 %

- varav män 61 % 61 % 61 %

Avrundningsfel kan förekomma.

Tabell 14. 
Kvinnor och män i 
ledningsfunktioner.                         

2015 2014 2013

Antal i dec Andel Antal i dec Andel Antal i dec Andel

Rektor och prorektor

- varav kvinnor 1 50 % 1 50 % 1 50 %

- varav män 1 50 % 1 50 % 1 50 %

Prefekter (inkl stf och bitr)

- varav kvinnor 2 29 % 1 11 % 2 20 %

- varav män 5 71 % 8 89 % 8 80 %

Studierektorer

- varav kvinnor 7 37 % 5 29 % 3 19 %

- varav män 12 63 % 12 71 % 13 81 %

Nämndordföranden

- varav kvinnor 1 50 % 0 0 % 0 0 %

- varav män 1 50 % 2 100 % 2 100 %

Chefer inom stödfunktionerna

- varav kvinnor 7 70 % 7 70 % 7 70 %

- varav män 3 30 % 3 30 % 3 30%
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Jämlikhetsgruppen har under året sammanträtt 
vid nio tillfällen. Gruppens roll är att fungera som 
ett forum för erfarenhetsutbyte internt och ex-
ternt i jämställdhetsfrågor. Arbetet ska också ske 
strategiskt i syfte att skapa en positiv utveckling 
för att bl.a. öka jämställdheten bland anställda 
och studenter.

Under läsåret 2015/16 görs en extra satsning 
inom jämställhet, under rubriken ”Time for 
Change”, med såväl studenter som all perso-
nal som målgrupp. Det har bl.a. inneburit att 
jämställdhetsfrågorna är en stående punkt på 
rektorskollegierna – de formella möten som 
anordnas av rektor med lärare och övrig personal. 
Som ytterligare del av satsningen har KMH under 
hösten 2015 genomfört en jämställdhetseftermid-
dag med Alfons Karabuda, ordföranden för SKAP, 
och Hillevi Ganetz, professor i genusvetenskap, 
som talare.

Studentkåren är initiativrik och har på ett för-
tjänstfullt sätt bidragit till ökad kunskap inom 
området bl.a. genom att bjuda in externa förelä-
sare, t.ex. från föreningen Settings.

4.3 Kompetensförsörjning
KMH ska i enlighet med FÅB redovisa de åtgär-
der som har vidtagits i syfte att säkerställa att 
kompetens finns för att nå verksamhetens mål. I 
redovisningen ska det ingå en bedömning av hur 
de vidtagna åtgärderna sammantaget har bidragit 
till att nå verksamhetens mål. 

KMH:s kärnverksamhet rör utbildning, forskning 
och samverkan med det omgivande samhället. 
Kompetensen att fullgöra dessa uppgifter består 
i att ha för uppgiften kvalificerade lärare, att ge 
dessa goda arbetsförutsättningar i form av bra 
lokaler, god service och goda arbetsförhållanden.

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

KMH har ett pågående arbete i syfte att se över 
och effektivisera verksamheten. Tidigare anställ-
ningsstopp kvarstår, med möjlighet till avsteg vid 
konstaterad arbetsbrist. Bedömningen är därför 
att rekryteringsbehovet inte kommer att vara 
särskilt omfattande de närmaste åren, vare sig det 
gäller nyrekryteringar eller ersättningsrekryte-
ringar. 

Under 2015 har ingen ny professor rekryterats 
och inte heller har någon befordrats till profes-
sor under året. Rörande återrapporteringskravet 
för rekryteringsmål för professorer finns därmed 
inget att redovisa.

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

Den inrapporterade sjukfrånvaron vid KMH har 
ökat något jämfört med föregående år, men är 
fortfarande på en låg nivå i jämförelse med övrig 
statlig sektor, inklusive högre utbildning. Reha-
biliteringsutredningar med tillhörande uppfölj-
ningar görs alltid. I vissa fall har arbetsuppgifter 
och arbetsplats anpassats efter den anställdes 
behov. Se tabell 15.

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

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

De nya byggnader som KMH flyttar in i 2016 
planeras med utgångspunkt i hållbar utveckling 
(”Miljöbyggnad, silver”) vad gäller exempelvis 
energihushållning och källsortering, återvinning 
och återanvändning.
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Tabell 15. 
Sjukfrånvaro

Hela 2015 i 
procent

Hela 2014 i 
procent

Hela 2013 i 
procent

Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda 
arbetstiden

2,1 1,5 1,6

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

42,5 39,2 49,1

Sjukfrånvaron för kvinnor 2,9 2,4 1,7

Sjukfrånvaron för män 1,6 0,9 1,5

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

Sjukfrånvaron för anställda 30-49 år 2,4 1,3 0,9

Sjukfrånvaron för anställda 50 år eller äldre 1,9 1,6 2

* redovisas ej då antalet berörda personer understiger 10
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5. Ekonomisk redovisning
I kapitlet framförs den finansiella redovisningen inklusive redovisning av takbelopp med stöd främst i 
regleringsbrev och förordning om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). 

Tabell 16. 
Verksam-
hetsutfall 
(tkr)
 

2015 2014 2013
Utbild-
ning på 
grund-
nivå och 
avance-
rad nivå

Konstnär-
lig forsk-
ning och 
forskar-
ut-
ildnning

Summa Utbild-
ning på 
grund-
nivå och 
avance-
rad nivå

Konstnär-
lig forsk-
ning och 
forskar-
ubildnning

Summa Utbild-
ning på 
grund-
nivå och 
avance-
rad nivå

Konstnär-
lig forsk-
ning och 
forskar-
ubildning

Summa

Verksamhetens intäkter 
Intäkter av 
anslag

 149 194     8 352    157 546    148 292 8 294 156 586 142 967 7 647 150 614

Intäkter av 
avgifter och 
andra ersätt-
ningar

 2 177     74     2 250    2 555 186 2 741 2 486 124 2 610

Intäkter av 
bidrag

1 364     1 693     3 058    1 193 1 267 2 460 1 112 310 1 422

Finansiella 
intäkter

 113     6     119    179 10 189 306 16 322

Summa 
intäkter

 152 848     10 125     162 973    152 219 9 757 161 796 146 871 8 097 154 968

Verksamhetens kostnader 
Kostnader 
för personal

-94 522    -6 634    -101 156    -99 167 -6 600 -105 767 -97 618 -5 008 -102 626

Kostnader 
för lokaler

-21 441    -985    -22 426    -21 697 -996 -22 693 -21 459 -985 -22 444

Övriga 
driftskost-
nader

-17 034    -814    -17 848    -16 781 -765 -17 546 -18 918 -953 -19 871

Finansiella 
kostnader

-197    -11    -208    -145 -7 -152 -245 -13 -258

Avskriv-
ningar

-4 222    -198    -4 420    -4 350 -224 -4 574 -7 274 -379 -7 653

Summa   
kostnader

-137 418    -8 641    -146 058 -142 140 -8 592 -150 732 -145 514 -7 338 -152 852

Transfereringar
Erhållna 
bidrag från 
övriga

255 0 255 255 0 255 19 0 19

Lämnade 
bidrag

-255 0 -255 -255 0 -255 -19 0 -19

Summa 
transfere-
ringar

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Årets 
kapitalför-
ändring

 15 431     1 484     16 915    10 079 1 164 11 243 1 357 759 2 116
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5.1 Ekonomiskt utfall
Ekonomiskt utfall för Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm (KMH) år 2015, redovisas med 2014 
och 2013 som jämförelse, se tabell 16. Tabellen 
kommenteras i det följande. 

5.1.1 Gemensamt för utbildning och  
forskning

Nedan kommenteras övergripande KMH:s eko-
nomiska utfall. Under de följande rubrikerna re-
dovisas uppgifter specifika för områdena utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå respektive 
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete.

Generellt noteras ett stort förbättrat resultat 
jämfört med föregående år. Förbättringen beror 
i första hand på minskade personalkostnader, 
där övriga poster är mer eller mindre oföränd-
rade. Året har verksamhetsmässigt till stor del 
präglats av förberedelser inför 2016 års flytt till 
nytt campus. Rent ekonomiskt syns detta främst 
genom skapande av en buffert i myndighetskapi-
talet samt en ökning av pågående, ej aktiverade, 
anläggningstillgångar i balansräkningen. Till 2016 
ger dessa påverkan avskrivningskostnaderna. 
Även lokalkostnaderna budgeteras öka. Det 
förbättrade resultatet ger ett utrymme i de årliga 
ekonomiska ramarna och bidrar till att möjliggöra 
flytten.

5.1.1.1 Årets resultat

Det ekonomiska utfallet för KMH år 2015 visar 
ett överskott om 16 915 tkr. Detta är en förbätt-
ring med 5 672 tkr jämfört med 2014 års resultat. 
Motsvarande ökning från 2013 till 2014 var 9 127 
tkr och från 2012 till 2013 ökade resultatet med 
5 997 tkr. Denna, sedan 2012, årliga förbättring 
visas i diagrammet nedan. De tre senaste åren har 
förbättringen lett till en ökning av myndighets-
kapitalet, även om hela diagrammet visar på en 
stor vändning. Spännvidden från det lägsta till det 
högsta resultatet uppgår till 27 773 tkr. 

Under den senaste femårsperioden utgör 2014 års 
ökning den i kronor räknat enskilt största förbätt-
ringen. Överskottet som andel av omsättningen 
har dock inte varit större än under 2015 och mot-
svarar nu 10,4 procent.

5.1.1.2 Intäkter

De totala intäkterna har ökat med enbart enbart 
997 tkr, eller 0,6 procent, mellan 2014 och 2015. 
Detta att jämföra med ökningen från 2013 till 
2014 på 7 008 tkr. Ökningen rör främst statsan-
slaget och bidragsmedel. De finansiella intäk-
terna påverkas av den låga räntenivån och har 
de senaste åren minskat markant. I diagrammet 
över årets resultat (tabell 17), kan konstateras att 

Årets resultat i tkr, för den senaste femårsperioden.

Tabell 17. Årets resultat
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trots att resultatet ökat kraftigt, uppgår den totala 
intäkten år 2015 till i princip samma belopp som 
2011. Fördelningen anslag/externa medel har 
dock förskjutits mot en större andel anslag. Yt-
terligare rörande intäkter, se vidare nedan.

5.1.1.3 Kostnader

De totala kostnaderna har minskat med med  
4 674 tkr eller 3 procent mellan 2014 och 2015. 
Motsvarande procentsats för 2013/2014 var 1,4 
procent och berörde då främst kostnadsposterna 
övriga driftskostnader och avskrivningar. Till 
2015 har framförallt skett en minskning rörande 
personalkostnader, vilka minskat till knappt 2013 
års nivå. I diagrammet nedan (tabell 18) visas 
förändringen under den senaste femårsperioden, 

fördelat per kostnadspost.

Det framgår i diagrammet att KMH bedriver en 
personalintensiv verksamhet, där kostnader för 
personal utgör den absolut största kostnadspos-
ten. År 2015 bestod de totala kostnaderna till 69 
procent av personalkostnader, vilket är något 
lägre andel än 2014, men högre än tidigare år. Per-
sonalkostnaderna har minskat med 4,4 procent, 
delvis beroende på arbete med att få en ekonomi 
i balans. Se vidare rörande personalkostnader 
inom respektive område, 5.1.2 och 5.1.3.

Lokalkostnaderna har minskat med 0,5 procent, 
d.v.s. är i princip oförändrade. Hyreshöjningen 
och ett avslutat kontrakt för övningslokaler tar 
i stort sett ut varandra kostnadsmässigt. Ytterli-
gare minskning står lokalkringkostnaderna för, 

Kostnader i tkr fördelade per område, visas som en jämförelse för den senaste femårsperioden
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men med relativt sett liten ekonomisk påverkan. 
Under treårsperioden 2011-2013 har KMH, vilket 
även visas i diagrammet, förtätat verksamheten i 
syfte att sänka myndighetens kostnader. Minsk-
ningen härrör därutöver från rivning av lokaler i 
samband med byggnationen av KMH:s nya cam-
pus. Lokalkostnadernas andel av den totala kost-
nadsmassan är oförändrad från 2012 och framåt 
och uppgår till ca. 15 procent. Med anledning av 
de nya lokalerna kommer lokalkostnaderna under 
2016 att öka till knappt 30 procent av de totala 
kostnaderna. Denna ökning finns budgeterad 
för och beräknas täckas bl.a. av det ekonomiska 
utrymme som finns i 2015 års resultat.

En specificerad redovisning av de totala lokal-
kostnaderna, även inklusive förbättringsutgift på 
annans fastighet m.m. återfinns i tabell 19. Det kan 
konstateras att de totala kostnaderna har minskat 
samtidigt som lokalhyran har ökat. Detta beror 
till största del på minskade kostnader för förbätt-
ringsutgift/avskrivningskostnader för de nuva-
rande byggnaderna.

De övriga driftskostnaderna har i diagrammet 
minskat stadigt med ca 2 mkr per år. Under 2015 
har dock denna minskning stannat upp och kost-
naderna är i princip oförändrade, med en ökning 
på ca 1,7 procent eller 303 tkr. Trenden har visat 
på en generell återhållsamhet i syfte att komma i 
ekonomisk balans, där det möjligtvis inte är rim-
ligt att fortsätta i samma takt. Se vidare rörande 
driftskostnader, nedan. Driftskostnadernas andel 
återfinns kring 12 procent, liksom föregående år. 

Avskrivningskostnaderna har tidigare till stor 
del rört kostnader kopplade till ombyggnation av 

Tabell 19. Kostnader för lokaler (tkr) 2015 2014 2013

Lokalhyra 21 392 21 312 20 121

Mediakostnad, el, värme, kyla (som ej ingår i hyran) 246 367 321

Kostnader för reparation och underhåll av lokaler 1 91 22

Avskrivningskostnader förbättringsutgift på annans fastighet 1 839 2 241 4 458

Kostnader för lokalvård 2 713 2 526 2 428

Kostnader för bevakning, larm och skalskydd 616 695 730

Kostnader för lokaltillbehör och övriga lokalkostnader 0 0 50

Kostnader för egna fastigheter 0 0 0

Externa hyresintäkter och intäkter såld lokalvård -995 -1 041 -886

Kostnader för student- och gästforskarbostäder -869 -836 -814

Summa lokalkostnader 24 944 25 354 26 431

Area kvm LOA vid årets utgång (exkl. student- och gästforskarbostäder) 15 265 15 506 15 506

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 1 634 1 635 1 705

befintliga lokaler, i samband med förtätningen 
nämnd ovan, och till mindre del mer verksam-
hetsnära tillgångar som musikinstrument eller 
datorutrustning. Den senare inte enbart använd 
administrativt utan även i undervisningen vid 
exempelvis kurser i medieproduktion och elek-
troakustisk komposition. När dessa förbättrings-
utgifter avslutas har, vilket syns i diagrammet, de 
totala avskrivningskostnaderna sjunkit. Förbätt-
ringsutgifterna står också för en minskning, om 
än i mindre omfattning, från 2014 till 2015. Att 
den totala minskningen enbart uppgår till 154 tkr 
beror på att kostnader kopplade till byggnationen 
av det nya campusområdet nu för första gången 
uppkommit. Det handlar om musikutrustning in-
köpt för det nya huset, men som redan har kunnat 
tas i bruk. Liksom tidigare år återfinns avskriv-
ningskostnaderna på runt 3 procent av de totala 
kostnaderna. Detta väntas dock förändras under 
nästa år, när resterande anläggningar kopplade 
till nybyggnationen tas i bruk, i samband med 
sommarens flytt. Avskrivningskostnaderna beräk-
nas då öka från ca. 3 procent till knappt 8 procent. 
Avskrivningskostnaderna planeras att finansieras 
bl.a. med externa bidrag.

De finansiella kostnaderna har ökat i takt med 
att KMH:s lån för anläggningstillgångar har ökat 
under året. Även pågående anläggningar, som 
inte ännu gett upphov till avskrivningskostnader, 
ska lånefinansieras via Riksgälden. Parallellt med 
detta har räntan gått ner, varför ökningen enbart 
uppgår till 55 tkr. Vid utgången av 2015 återstår 
beräknat 55 procent av inköpen till nybyggnatio-
nen.
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I budgetunderlaget för 2016-2018 aviserade KMH 
att man avsåg att under 2015 ev. inkomma med 
en anhållan om ökad låneram, med anledning 
av byggnadsprojektets fortskridande. Så skedde 
också i september och ansökan beviljades. KMH:s 
låneram ökade därmed från 66 till 86 mkr.

5.1.1.4 Myndighetskapital samt oförbrukade bidrag

KMH:s myndighetskapital ökar, för tredje året 
i rad, i och med 2015 års resultat. Den ingående 
balansen uppgick till 37 645 tkr, vilket inräknat 
årets resultat ger en utgående balans om 54 560 
tkr. 

År 2010-2012 innebar en reducering av myndig-
hetskapitalet om 21 934 tkr. I och med resultaten 
2013-2015 är det tappade kapitalet med råge 
återhämtat. Ökningen i myndighetskapital är följ-
den av återhållsamheten nämnd ovan, och viktig 
inför nybyggnationen. En buffert gör att KMH 
med större säkerhet kan härbärgera de ökade 
kostnaderna, som visserligen finns beräknade och 
budgeterade. 

finns dock exakt planerad i nybyggnationens 
budget. Vidare rörande redovisning av planerad 
förbrukning se not 15.

5.1.1.5 Samfinansiering

Samfinansieringen har till 2015 upphört och 
återfinns enbart i form av korrigeringar. Se vidare 
rörande bidragsfinansierade projekt.

5.1.2 Utbildning på grundnivå och   
avancerad nivå

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
uppvisar för 2015, i tabell 16, ett överskott om 15 
431 tkr. Resultatet har förbättrats främst p.g.a. 
överskott rörande personalkostnader. 

KMH har under året erhållit en ökad anslags-
intäkt inom grundutbildningen om 313 tkr, 
hänförliga till KPU. Se vidare om KPU under 
kapitel 1.3.1. Därutöver finns ökade anslag för 
kvalitetsförstärkning inom humaniora och sam-
hällsvetenskap om 180 tkr samt kvalitetsbaserad 
resursfördelning om 659 tkr. De sistnämnda har 
bl.a. fördelats för insatser inom jämställdhet och 
för examensarbeten. Den totala anslagsökningen 
uppgår därmed till 1 152 tkr, vilket tillsammans 
med pris- och löneomräkningen utgör årets höj-
ning. I jämförelse med 2014 års belopp ska även 
tas i beaktande det under 2014 återförda anslags-
sparandet om 1 274 tkr. 

Personalkostnaderna inom utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå visar i princip hela den 
minskning som är utfallet för den totala posten 
personalkostnader. En majoritet av alla enheter 
inom högskolan visar en minskning, vilket är 
resultatet av en generell återhållsamhet och ett 
pågående arbete att effektivisera verksamheten. 
Kostnaderna för fast anställd personal har mins-
kat med ca 3 mkr tkr samtidigt som kostnader 
för timanställda har minskat med knappt 1 mkr. 
Relativt sett har därmed kostnaden för timan-
ställda minskat mest, vilket är rimligt vid effekti-
viseringar. Tidigare omställningsarbete och dess 
pensionseffekter ger 2015 en positiv påverkan på 
övriga personalkostnader. 

 Övriga driftskostnader står för en ökning mot-
svarande 253 tkr, dvs. ett i princip oförändrat 
belopp. Den mångåriga minskningen har stannat 
upp, men driftskostnaderna för grundutbild-
ningen har landat på en betydligt lägre nivå, ca 8 
mkr lägre än för fem år sedan. I jämförelse med 

Tabell 20. 
Mottagna donationer

Donator Summa 
mottaget

Ända-
mål

Specificerat 
ändamål

Familjen 
Erling-Pers-
sons Stiftelse

 25 000 000    Nya 
Campus

Stora 
Konsertsalen

Privat donator  1 500 000    Nya 
Campus

Konsertsal: 
Svarta lådan

Privat donator  2 000 000    Nya 
Campus

Stora 
konsertsalen 
och Övrig ut-
rustning och 
inredning

Sammanlagt  28 500 000    

Oförbrukade bidragsmedel uppgår vid utgången 
av 2015 till 42 638 tkr, vilket är en stor ökning 
jämfört med 2014. Den stora merparten, 38 566 
tkr, berör finansieringen av nybyggnationen och 
består av inbetalade, ej förbrukade donationer. 
Under 2015 inbetalades till nybyggnationen tre 
donationer av större värde, vilka redovisas i enlig-
het med donationsförordningens 20§, i tabell 20. 
Därutöver finns oförbrukade bidragsmedel för 
samverkansprojekt som KMH tilldelats från Vin-
nova samt bl.a. medel kopplade till mobilitetspro-
jekt och några forskningsprojekt. Sett i relation 
till KMH:s omsättning utgör de oförbrukade 
bidragen en andel om 26 procent. Förbrukningen 
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2014 återfinns många poster på samma nivå, men 
en ökning redovisas bl.a. rörande undervisnings-
konsulttjänster som ökat med 694 tkr. Här finns 
ett naturligt samband med de minskade personal-
kostnaderna nämnda ovan. Ett förbättringsarbete 
inom IT har lett till tillfälligt ökade kostnader för 
datakonsulter, datautrustning m.m. Inköp av mu-
sikinstrument följer visst intervall och är under 
året relativt oförändrat. Här spelar även den nära 
förestående flytten en roll för inköpen, där man 
gärna avvaktar de nya lokalerna.

Utfallet av produktionen, se vidare under kapitel 
5.9, har ökat stort i jämförelse med 2014. Sett i re-
lation till kostnaderna har KMH således minskat 
kostnaderna och samtidigt ökat produktionen. 
Över den senaste femårsperioden har produktio-
nen ökat med ca 30 mkr och kostnaderna mins-
kat med ca 28 mkr. Det bör dock poängteras att 
de stora kostnadsminskningarna, t.ex. i form av 
minskade lokalkostnader, inte är direkt hänförli-
ga till undervisningen. Även personalkostnaderna 
har minskat utan direkt påverkan på undervis-
ningen. Relationen mellan kostnad och prestation 
behandlas ytterligare under kapitel 1.13. 

År 2014 tillkom inga nya externfinansierade 
grundutbildningsprojekt och inga sådana gav 
heller utfall under 2015. Under slutet av året in-
betalades medel från Vinnova för ett samverkans-
projekt, nämnt ovan, vilket dock ger ekonomiskt 
utfall först 2016. 2015 års utfall består därmed till 

allra största del av mobilitetsprojekt, vilka dock 
ökat i omfattning. KMH arbetar aktivt för att öka 
projektverksamheten. Även den avgiftsfinansie-
rade verksamheten har under 2015 ett mellanår, 
där tidigare års uppdragsutbildning avslutats, 
men där en ökning av avgiftsintäkterna väntas till 
2016. Avgifterna år 2015 rör utöver mobilitets-
projekten bl.a. studieavgifter för tredjelandsstu-
denter, uthyrning av lokaler, vidareuthyrning av 
studentbostäder, konsultinsatser rörande lärarle-
gitimation samt avgifter för övningsundervisning. 
Rörande studieavgifter, se vidare under kapitel 
1.9.

5.1.3 Konstnärlig forskning och   
forskarutbildning

Den anslagsfinansierade forskningen och fors-
karutbildningen visar i tabell 16 ett överskott 
motsvarande 1 484 tkr. 

Till 2014 erhöll KMH en anslagsökning om 500 
tkr för konstnärlig forskning. År 2015 fördelades 
anslaget för att finansiera en satsning på dispu-
terade lektorer och professorer, se vidare kapitel 
2.2.2. Anslaget kvarstod 2015 på samma nivå för 
att till 2016 öka med 1 000 tkr. 

Den ökning av personalkostnaderna som visas 
2015 är knuten till satsningen ovan, vilken fått 
till följd att personalkostnaderna numer består 
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Tabell 21. 
Avgiftsbelagd verksamhet 
(tkr)

Verksamhet Över-/
underskott 
tom 2013

Över-/ 
under-
skott 2014

Intäkter 
2015

Kostnader 
2015

Över-/  
underskott 
2015

Ackumulerat 
över-/under-
skott utgående 
2015

Utbildning på grundnivå 
eller avancerad nivå

Beställd utbildning 0 0 0 0 0 0

Uppdragsutbildning 20 0 0 0 0 20

Utbildning av studieavgifts-
skyldiga studenter

0 0 383 -383 0 0

Summa 20 0 383 -383 0 20

Verksamhet där krav på 
full kostnadstäckning inte 
gäller

Upplåtande av bostadslägen-
het, utbytesprogram och 
gästforskare

-353 -31 877 -869 8 -376

Summa -353 -31 877 -869 8 -376

av mer lika andelar kostnader för forskartid samt 
forskarutbildning. Inom forskarutbildningen har 
tillfälligt lediga doktorander återkommit i tjänst. 
Övriga driftskostnader rör främst kostnader 
kopplade till forskarutbildningen samt en konfe-
rens i musikpedagogik och kvarstår på i princip 
samma nivå. 

Den externfinansierade forskningen och fors-
karutbildningen omsätter 1 690 tkr år 2015, 
borträknat de andelar som fördelats via högskole-
förvaltningen. Verksamheten rör främst det VR-
finansierade forskningsprojektet som beskrivs 
närmare under kapitel 3.3. samt deltagande i den 
nationella konstnärliga forskarskolan med bas i 
Lunds universitet. Rörande forskarskolan, se ka-
pitel 2.3. Bidragsintäkterna inom forskningen har 
ökat jämfört med tidigare år, till största del enbart 
hänförligt till VR-projektet. Ett projekt inom 
konstnärlig forskning, närmare beskrivet under 
kapitel 2.2.3 kommer till 2016 att generera en stor 
ökning i de externa forskningsmedlen. Vad gäller 
nya forskningsmedel samt generellt bidrags- och 
avgiftsintäkter är 2015 ett mellanår, där större 
intäkter väntas till 2016. 

5.1.4 Avgiftsfinansierad verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten finns be-
skriven nedan. KMH förmedlar studentbostäder 
till inresande utbytesstudenter. Under 2015 har 
25 bostäder funnits tillgängliga och förmedlats 
med god beläggning. Underskottet för verk-
samheten uppgick 2015 till till 8 tkr, vilket är en 
relativt stor minskning jämfört med tidigare år. 
De allra flesta inresande utbytesstudenter som 
anmälde intresse för att hyra en studentbostad 
kunde erbjudas hyreskontrakt.

Korrigering av överskott. Tidigare kostnader från 2011 låg kvar på den avgiftsfinansierade verksamheten.
Kostnaden för utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter är uppskattad och ska framöver utredas.
Överskottet på upplåtande av bostadslägenhet beror på att hyror för januari ej periodiserats. Om dessa beaktas blir resultatet ett 
underskott på ca. 8 tkr.
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RESULTATRÄKNING (TKR)

Not 2015 2014

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 157 546 156 586

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 2 250 2 741

Intäkter av bidrag 2 3 058 2 460

Finansiella intäkter 3 119 189

Summa 162 973 161 976

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -101 156 -105 767

Kostnader för lokaler -22 426 -22 693

Övriga driftskostnader -17 848 -17 546

Finansiella kostnader 3 -208 -152

Avskrivningar och nedskrivningar -4 420 -4 574

Summa -146 058 -150 732

Verksamhetsutfall 16 915 11 243

Transfereringar

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 255 255

Lämnade bidrag -255 -255

Saldo 0 0

Årets kapitalförändring 5 16 915 11 243

5.2 Resultaträkning 
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5.3 Balansräkning 

BALANSRÄKNING (TKR)

TILLGÅNGAR Not 2015/12/31 2014/12/31

Materiella anläggningstillgångar 6

Förbättringsutgifter på annans fastighet 81 260 20 690

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 447 12 124

Pågående nyanläggningar 36 -802

Förskott avseende materiella anläggningstillgångar 0 475

Summa 91 743 32 487

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 60 84

Fordringar hos andra myndigheter 70 2 708

Övriga kortfristiga fordringar 7 44 43

Summa 175 2 834

Periodavgränsningsposter 8

Förutbetalda kostnader 5 981 5 664

Upplupna bidragsintäkter 145 10

Övriga upplupna intäkter 11 0

Summa 6 136 5 675

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 9 0 0

Summa 0 0

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 10 96 866 51 364

Summa 96 866 51 364

Summa tillgångar 194 920 92 360



44

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Årsredovisning 2015

BALANSRÄKNING (TKR)

KAPITAL OCH SKULDER Not 2015/12/31 2014/12/31

Myndighetskapital 11

Balanserad kapitalförändring 37 645 26 402

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 5 16 915 11 243

Summa 54 560 37 645

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 12 852 1 463

Summa 852 1 463

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 13 83 304 30 181

Skulder till andra myndigheter 3 056 3 557

Leverantörsskulder 2 711 4 375

Övriga kortfristiga skulder 14 2 171 2 299

Depositioner 75 120

Summa 91 318 40 532

Periodavgränsningsposter 15

Upplupna kostnader 5 496 3 698

Oförbrukade bidrag 42 638 8 928

Övriga förutbetalda intäkter 56 94

Summa 48 190 12 720

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER 194 920 92 360

ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga



45

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Årsredovisning 2015

5.4 Anslagsredovisning 

ANSLAGSREDOVISNING (tkr)

Redovisning mot anslag, utgiftsområde 16

Anslag Benämning Ingående 
överfö-
ringsbelopp

Årets 
tilldelning 
enligt regle-
ringsbrev

Totalt dis-
ponibelt 
belopp

Utgifter Utgående 
överförings-
belopp

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

2:57 ap. 1 Takbelopp (ram) 0 122 697 122 697 -122 697 0

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

2:58 ap. 1 Basresurs 0 8 352 8 352 -8 352 0

Särskilda medel till universitet och 
högskolor (Ramanslag) 

2:65 ap. 34 Dirigentutbildning och 
utbildning i 

 

elektroakustisk komposi-
tion (ram)

0 3 871 3 871 -3 871 0

2:65 ap. 35 Utvecklingsmedel (ram) 0 18 765 18 765 -18 765 0

2:65 ap. 36 Lokalkostnader (ram) 0 3 022 3 022 -3 022 0

2:65 ap.29 Kvalitetsbaserad reusrs-
fördelning

659 659 -659

2:65 ap.97 Kvalitetsförstärkning 180 180 -180

Totalt Summa 0 157 546 157 546 -157 546 0
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5.5 Redovisnings- och värde-
ringsprinciper

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

Upplysning om avvikelser från generella ekono-
miadministrativa regler

För universitet och högskolor görs i reglerings-
brevet undantag från bestämmelserna om avräk-
ning enligt anslagsförordningen (1996:1189). 
Avräkning mot anslag och anslagsposter skall ske 
i samband med de månatliga utbetalningarna till 
respektive lärosätes räntekonto i Riksgäldskon-
toret.

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

Intäkter av avgifter

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

I regleringsbrevet ges universitet och högskolor 
också rätt att utan full kostnadstäckning hyra 
ut bostadslägenhet till utländska studenter och 
gästforskare enligt förordningen (1993:528) om 
statliga myndigheters lokalförsörjning.

Intäkter av bidrag

Större bidrag som kräver redovisning mot bi-
dragsgivaren redovisas under egen aktivitetskod. 
Medel, vilka inte utnyttjats vid årets slut, redovi-
sas som oförbrukade bidrag.

Indirekta kostnader

Indirekta kostnader debiteras från och med 2012 
i enlighet med SUHF-modellen. 

Samfinansiering

Samfinansiering är generellt en förutsättning för 
många externfinansierade projekt och förekom-
mer på KMH för utvalda projekt. Projekten 
samfinansieras i varierande grad utifrån förut-
sättningarna i avtalen. På KMH har samfinan-
siering framför allt förekommit i samband med 
EU-projekt och den konstnärliga forskarskolan.

Värdering av fordringar och skulder

Fordringar är upptagna i balansräkningen efter 
individuell värdering. Gränsvärdet för periodi-
sering av kostnader har under året varit ett halvt 
prisbasbelopp.

Anläggningstillgångar

Tillgångar med en bedömd ekonomisk livslängd 
på över tre år och ett anskaffningsvärde över 
gränsvärdet har klassificerats som anläggnings-
tillgång. 

Ett gränsvärde på ett halvt prisbasbelopp har gällt 
för aktivering av maskiner och inventarier.

För förbättringsutgifter på annans fastighet gäller 
följande gränsvärden för aktivering:

Ny-, om- och tillbyggnad  50 000 kr

Reparationer och underhåll   100 000 kr

Följande avskrivningstider tillämpas:

Förbättringsutgifter  3 - 20 år

Musikinstrument  7 - 25 år

Datorer och kringutrustning         3 år

Övrig utrustning   3 - 10 år
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NOTER (tkr) 2015 2014

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

Intäkter enl 4 § avgiftsförordningen

Avgiftsintäkter 875 945

875 945

Avgifter enligt tillstånd i Regleringsbrev  

Uppdragsutbildning 0 56

Beställd utbildning 0 104

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 383 765

Studenthyror 877 804

1 260 1 729

Övriga avgiftsintäkter

Övriga avgiftsintäkter 115 67

115 67

Summa 2 250 2 741

Varav tjänsteexport 

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 383 765

Not 2 Intäkter av bidrag

Statliga myndigheter 2 505 1 941

Övriga bidragsgivare 552 519

Summa 3 058 2 460

Större inomstatliga bidrag härrör sig från Universitets- och högskolerådet för bla Erasmus

 

5.6 Noter
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Not 3 Finansiella poster 2015 2014

Ränteintäkter

Ränteintäkter räntekonto i Riksgäldskontoret 106 184

Övriga finansiella intäkter 13 5

Summa 119 189

Räntekostnader

Räntekostnad lån Riksgäldskontoret 164 119

Övriga finansiella kostnader 44 33

Summa 208 152

Not 4 Kostnader för personal
                      

101 156 105 767

-varav lönekostnader exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och andra avgifter enligt lag och avtal 69 369 70 610

-varav arvode till styrelse, kommittéer eller uppdragstagare 1 102 900

Not 5 Årets kapitalförändring  

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

-anslagsfinansierad verksamhet 15 430 10 079

-avgiftsfinansierad verksamhet 0 0

Konstnärlig forskning och forskarutbildning

-anslagsfinansierad verksamhet 1 484 1 164

Summa 16 915 11 243

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 2015/12/31 2014/12/31

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 36 957 28 361

Årets anskaffningar
 

Årets pågående förbättringsutgifter 62 409 8 826

Korrigering föregående års periodiserade anskaffning
 

Årets försäljning/utrangering -231

Utgående anskaffningsvärde 99 366 36 956

Ingående avskrivningar -16 267 -14 256

Årets avskrivningar -1 839 -2 241
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Årets försäljning/utrangering 0 231

Ackumulerat avskrivningsvärde -18 106 -16 266

Bokfört värde förbättringsutgifter på annans fastighet 81 260 20 690

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde, justerat 2015 för färdigställda 
nyanläggningar

45 692 44 184

Årets anskaffningar 1 734 2 424

Korrigering föregående års periodiserade anskaffning 0 830

Årets försäljning/utrangering -1 457 -917

Utgående anskaffningsvärde 45 969 46 521

Ingående ackumulerade avskrivningar -34 398 -32 982

Årets avskrivningar -2 581 -2 333

Årets försäljning/utrangering 1 457 917

Utgående ackumulerade avskrivningar -35 522 -34 398

Bokfört värde maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 447 12 124

Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärde 28 28

Årets anskaffning 8 0

Färdigställda anläggningar 0 -830

Utgående pågående nyanläggningar 36 -802

Bokfört värde pågående nyanläggningar 36 -802

Förskott maskiner o inventarier 0 475

Summa  90 533 32 487

 

Not 7 Övriga kortfristiga fordringar

Fordringar på personal 44 43

Summa 44 43

Not 8 Periodavgränsningsposter

Förutbetalda hyreskostnader 5 307 5 172

Övriga förutbetalda kostnader 674 492

Upplupna bidragsintäkter 145 10

Övriga upplupna intäkter 11 0

Summa 6 136 5 675

 2015/12/31 2014/12/31
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Not 9 Avräkning med statsverket

2015/12/31 2014/12/31

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 -1 274

Redovisat mot anslag 157 546 156 586

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -157 546 -155 312

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0

Summa  0 0

Not 10 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 96 866 51 364

Räntekontokredit i Riksgäldskontoret

-beviljad 0 14 000

-under året maximalt utnyttjad 0 -

Not 11 Myndighetskapital

Kapitalförändring per område enligt regleringsbrev för universitet och högskolor

Verksamhet Balanserad 
kapitalförändring (A)

Årets 
kapitalförändring (B)

Summa        
(A + B)

Utbildning på grundnivå 
och avancerad nivå*

Utbildning enligt uppdrag i 
regleringsbrev; anslagsfinansierad

29 133 15 430 44 563

Uppdragsverksamhet; 
bidragsfinansierad

20 0 20

Summa 29 153 15 430 44 583

Konstnärlig forskning och 
forskarutbildning*

Utbildning på forskarnivå och 
forskning; anslagsfinansierad

8 492 1 484 9 976

Uppdragsforskning; 
bidragsfinansierad

- - -

Summa 8 492 1 484 9 976

Totalt 37 645 16 915 54 560

* Ingen del av kapitalförändringen avser bidrag.
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Not 12 Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser

2015/12/31 2014/12/31

Avsättningar för deltidspensioner

Ingående avsättning 143 288

Årets pensionskostnad 24 0

Årets pensionsutbetalningar -126 -145

Utgående avsättning 42 143

 

Särskild pensionsersättning

Ingående avsättning 742 753

Årets pensionskostnad -30 794

Årets pensionsutbetalningar -682 -805

Utgående avsättning 29 742

  

Övriga avsättningar
 
 

Medel för kompetensväxling

Ingående avsättning medel för kompetensväxling 579 368

Årets avsättning 203 211

Årets förbrukning 0 0

Utgående avsättning 782 579

Summa 852 1 464

Not 13 Lån i Riksgäldskontoret

Ingående låneskuld 30 181 24 147

Under året nyupptagna lån 56 507 11 303

Årets amorteringar -3 383 -5 270

Summa 83 304 30 181

Låneram i Riksgäldskontoret

-beviljad 86 000 32 000

-utnyttjad vid årets slut 83 304 30 181
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Not 14 Övriga kortfristiga skulder 2015/12/31 2014/12/31

Personalens källskatt 1 888 1 875

Utmätning lön -0 2

Stipendiefonder 283 425

Övrigt 0 -3

Summa 2 171 2 299

Not 15 Periodavgränsningsposter

Upplupen lön inklusive sociala avgifter 305 277

Upplupen semesterlön inklusive sociala avgifter 3 831 3 103

Övriga upplupna kostnader 1 360 318

Oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet 3 945 1 935

Oförbrukade bidrag från utomstatliga 38 693 6 993

varav donationsmedel 38 693 6 693

Övriga förutbetalda intäkter 56 94

Summa 48 19 12 719

Förbrukningstakt inomstatliga bidragsmedel 

Universitets- och högskolerådet

Projekt Erasmus I inom 3-12 månader 318  

Erasmus + inom 13-36 månader 400

Projekt L-P III inom 13-36 månader 121

Stipendier tredjeland inom 13-36 månader 930

Vetenskapsrådet

Att iscensätta barockmusik inom 3-12 månader 298

Lunds universitet

Konstnärlig forskarskola inom 13-36 månader 253

Vinnova 

Strategi för samverkan inom 13-36 månader 1626

Summa 3945
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5.7 Ersättningar och övriga uppdrag
Ersättningar och andra förmåner till rektor och styrelseledamöter (exkl. sociala avgifter) enligt förord-
ningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

  

Lena Willemark  17 tkr
Lena Willemark AB   

  

Lärarrepresentanter  

Ambjörn Hugardt  474 tkr 

  

Mattias Sköld   228 tkr 

  

Katarina Ström-Harg  471 tkr 

  

Studeranderepresentanter  

Johan Blixt    20 tkr
(ledamot fr.o.m. 2015-07-01)  

Cecilia Eriksson   21 tkr
(ledamot t.o.m. 2015-06-30)  

  

Johan Mörk   25 tkr 

  

Johan Söllscher   19 tkr 

Rektor  

Cecilia Rydinger Alin  952 tkr 
Rydinger Alin Musik AB  

  

Ordförande  

Sture Carlsson   33 tkr
Oslos Filharmoniska Orkester
Statens Musikverk
Vara Konserthus    

  

Ledamöter utsedda av regeringen 

Curt Källströmer  17 tkr
Mässfastigheter AB
Stockholmsmässan AB
Wåhlin Fastigheter AB   

  

Ingela Lindh   17 tkr
Akademiska Hus AB
Sweden Green Building Council  

  

Lena Nordholm   17 tkr 

  

Eric Sjöström   17 tkr
Astrid Lindgrens Näs AB
Folkspel
Stiftelsen för bevarandet av 
Astrid Lindgrens gärning 
Sveriges körförbund (ordf )  

  

Fredrik Ullén   24 tkr 

  

Helena Wessman  17 tkr
Stiftelsen El Sistema 
Svensk Scenkonst   
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5.8 Väsentliga uppgifter 
Tabell 22. Väsentliga uppgifter 2015 2014 2013 2012 2011
Utbildning och forskning 

Totalt antal helårsstudenter¹ 679,2 660,4 634,6 638,2 603,8

Kostnad per helårsstudent (tkr) 197 209 224 245 251

Totalt antal helårsprestationer1 669,8 604,1 608,6 603,4 466,7

Kostnad per helårsprestation (tkr) 200 229 233 260 324

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

Totalt antal nyantagna doktorander - - - - -

Totalt antal doktorander med någon aktivitet³ - - - - -

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarb.) - - - - -

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarb.) - - - - -

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen - - - - -

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen - - - - -

Totalt antal doktorsexamina - - - - -

Totalt antal licentiatexamina - - - - -

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer 16 10 13 11 11

Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 540 859 565 674 975

Personal

Totalt antal årsarbetskrafter 161,5 159,7 166,2 179,7 185,7

Medelantal anställda 318 360 402 373 412

Totalt antal lärare (årsarb.)

– andel kvinnor 86,1 87,5 90,5 97,2 103,3

– andel män 27,6 27,7 29,1 29,4 31,8

Antal disputerade lärare (årsarb.) 72,4 72,3 70,9 70,6 68,2

– andel kvinnor 10 14 9,5 7,4 8,2

– andel män 40 42,9 42,9 33,8 41,7

Antal professorer (årsarb.) 60 57,1 57,1 66,2 58,3

– andel kvinnor 21,5 24,3 24,5 25,6 27

– andel män 9,8 12,8 12,2 12,9 15,9

Ekonomi

Intäkter totalt (mnkr), varav 162,9 161,8 156,2 160,6 162,1

utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 152,8 152,2 148,1 152,5 149,1

– andel anslag (%) 97,6 97,4 97,4 94 91,5

– andel externa intäkter (%) 2,4 2,6 2,6 6 8,5

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 10,1 9,8 8,1 8 13,1

–andel anslag (%) 82,5 84,7 94,4 94,7 57,6

–andel externa intäkter (%) 17,5 15,3 5,6 5,3 42,4

Kostnader totalt (mnkr) 146,1 150,7 152,9 164,4 173

–andel personal 69,3 70,2 67,1 67 64,9

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

Lokalkostnader per kvm (kr) 1469 1463 1450 1473 1435

Balansomslutning (mnkr) 194,9 92,4 68,8 64,7 71,2

– varav oförbrukade bidrag 42,6 8,9 1,5 0,8 0,8

– varav årets kapitalförändring 16,9 11,2 3,4 -3,9 -10,9

– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 54,6 37,6 27,7 24,3 28,1

¹Exkl.uppdragsutbildning och beställd utbildning. Inkl. decemberprestationer.

² Exkl. beställd utbildning.

³ KMH bedriver utbildning på forskarnivå men doktoranderna är antagna av och examineras vid Lunds universitet samt Stockholms universitet.  

  Enligt resultaträkningen.
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Tabell 23a. 
Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) 2015-01-01 - 2015-12-31

HST HPR Utfall

 Utfall Utfall Ersättn. Ersättn. total

Utbildningsområde HST HPR (tkr) (tkr) ersättning

Samhällsvetenskapligt 0,3 0,3 7 5 12

Undervisning 32,9 33,1 1 079 1 279 2 357

Verksamhetsförlagd utbildning 17,7 20,8 764 1 057 1 821

Musik 628,4 606,1 79 504 48 483 127 987

Summa 679,2 660,2 81 354 50 823 132 177

Takbelopp (tkr) 122 697

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) 9 480

Tabell 23b. 
Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR), andel kvinnor och män, 
2015-01-01 - 2015-12-31

 Utfall Andel 
kvinnor

Andel 
män

Utfall Andel 
kvinnor

Andel 
män

Utbildningsområde HST av HST av HST HPR av HST av HST

Samhällsvetenskapligt 0,3 100 % 0 % 0,3 100 % 0 %

Undervisning 32,9 58 % 42 % 33,1 56 % 44 %

Verksamhetsförlagd utbildning 17,7 38 % 62 % 20,8 41 % 59 %

Musik 628,4 45 % 55 % 606,1 45 % 55 %

Summa 679,2 45 % 55 % 660,2 46 % 54 %
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Tabell 24. Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 122 697

 + Ev. ingående anslagssparande 0

Summa (A) 122 697

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 709

Utfall total ersättning enligt tabell 21 132 177

 + Ev. ingående överproduktion 1 108

Summa (B) 133 994

Summa (A-B)¹ -11 297    

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

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) 0

 - Ev. anslagssparande över 10 % av takbeloppet ² 0

Utgående anslagssparande 0

Tabell. Överproduktion

Total utgående överproduktion -11 297

 - Ev. överproduktion över 10 % av takbeloppet ² 0

Utgående överproduktion -11 297

² Den del av anslagssparande respektive överproduktion som lärosätet inte får behålla utan reger-
ingens godkännande. 
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5.9.3 Utnyttjande av takbelopp som   
jämförelse över tiden

Tabell 25. Tidigare överproduktion gav sparade 
prestationer vid ingången av 2011. Åren 2011-
2013 presterade dock KMH under takbeloppet 
och utnyttjade dessa prestationer. Till 2012 fick 
KMH ett utökat takbelopp motsvarande 5 745 tkr 
exklusive pris- och löneomräkning. Produktions-
ökningen från 2011 till 2012 gav en ökning av det 
producerade beloppet till en nivå långt över 2011 
års takbelopp. Tiden var dock inte tillräcklig för 
att helt utöka produktionen till det nya takbelop-
pets omfattning, varför en liten underproduktion 
2012 blev resultatet. 2013 överskred resultatet 
2011 års nivå, men placerade produktionen under 
2012 års nivå, samt under takbeloppet. 

År 2014 medförde en ökning av produktionen om 
26 HST och gav åter sparade prestationer. Den 
senaste produktionsökningen ger utgående spa-
rade prestationer strax under vad som får sparas. 
KMH har därmed framöver kapacitet över takbe-
loppet, men om inte detta utökas bör produktio-
nen hållas tillbaka. Det kan vidare konstateras en 
produktionsökning under perioden motsvarande 
ca 30 mkr eller 28 procent. 

 

5.9 Redovisning av takbelopp
KMH ska i enlighet med regleringsbrev redovisa 
utnyttjandet av det angivna takbeloppet. Detta 
sker genom redovisning av helårsstudenter och 
helårsprestationer samt beräkning av anslagsspa-
rande alternativt överproduktion. 

5.9.1 Redovisning av antal helårsstu-
denter (HST) och helårsprestationer 
(HPR) avseende perioden 2015-01-01                   
- 2015-12-31

Tabell 23. KMH avräknar helårsstudenter och 
helårsprestationer inom utbildningsområdena 
Undervisning, Verksamhetsförlagd utbildning, 
Samhällsvetenskap, samt till största del, Musik. 
Tabellen visar en produktion motsvarande 132 
177 tkr, vilket är en klar ökning jämfört med 2014, 
och en produktion över takbeloppet, se vidare 
under 5.9.2 och 5.9.3.

5.9.2 Beräkning av anslagssparande och 
överproduktion

Tabell 24. År 2014 gav upphov till sparade presta-
tioner om  1 108 tkr, vilka samman med decem-
berprestationer samt 2015 års produktion ger en 
utgående överproduktion om 11 354 tkr. 

Tabell 25. 
Utnyttjande av 
takbelopp som jämförelse 
över tiden 

2015 2014 2013 2012 2011

Takbelopp (tkr) 122 697 121 537 119 275 118 592 111 839

Helårsstudenter (HST) 679,2 660,4 634,5 638,2 603,8

Helårsprestationer (HPR) 660,2 602,5 602,7 603,4 466,7

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

Berättigad ersättning om tak ej 
fanns (tkr)

133 994 123 919 116 209 118 159  102 904 

”Överproduktion” (tkr) 11 297 2 382 - - -

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

Värde överstigande 10% av tak-
beloppet  (tkr)

- - - - -

Utgående värde av sparade pre-
stationer (tkr)

11 297 1108 - 1800 2233

Anslagssparande - - 1 274 - -
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6. Styrelsens intygande
Vi intygar att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2015 (dnr. 16/7) ger en  
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning.

Stockholm 2016-02-17

Styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm:

Sture Carlsson    Cecilia Rydinger Alin   Petra Assio

Johan Blixt   Ellika Frisell    Curt Källströmer 

Ingela Lindh    Johan Mörk    Lena Nordholm

Björg Ollén   Eric Sjöström    Mattias Sköld

Fredrik Ullén   Helena Wessman   Lena Willemark

Styrelseordförande  Rektor
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+46 8 16 18 00 Phone
+46 8 664 14 24 Fax
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www.kmh.se


