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Budgetunderlag för Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm

I enlighet med vad som stipuleras av 1 kap, 3–4 §§, förordningen om årsredovisning 
och budgetunderlag ska förvaltningsmyndigheterna årligen upprätta och till reger-
ingen inlämna årsredovisning och budgetunderlag, för att möjliggöra regeringens 
uppföljning, budgetering och prövning av myndigheterna. Nedanstående budgetun-
derlag för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) följer de direktiv som fast-
ställts av regeringen den 30 november 2017.

Beslut att inge detta underlag har fattats av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i 
Stockholm efter föredragning av högskoledirektör Peter Liljenstolpe och planerings-
chef Nina Cajhamre.

I styrelsens beslut har deltagit Ingela Lindh, ordförande, Cecilia Rydinger Alin, rek-
tor, samt ledamöterna Petra Assio, Johan Blixt, Mattias Hansson, Alfons Karabuda, 
Anna Martinsson, Lena Nordholm, Peter Norman, Björg Ollén, Linda Portnoff, Mat-
tias Sköld, Fredrik Ullén och Helena Wessman.

Närvarande därutöver var sekreteraren Linda Nilsson, samt följande representanter 
för personalorganisationerna: Ing-Marie Lindberg-Thörnberg (OFR-LF) och Eva We-
din (SACO).
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Därtill avser KMH att utöka och bredda utbudet 
på sina musikerutbildningar med utbildningspro-
gram som genom sitt innehåll, upplägg, lärarsam-
mansättning och uppsökande rekryteringsåtgärder 
vänder sig till grupper av studenter som KMH ge-
nom dagens utbildningsutbud inte når. KMH kan 
härigenom på ett positivt sätt bidra till de samhälls-
utmaningar som idag utgörs av integrations- och 
segregationsproblematik. KMH ser en stor poten-
tial att via nya genrer och musikaliska uttryck skapa 
god jordmån för inkluderande förhållningssätt via 
musik. För att kunna bygga kompetens inom hög-
skolan, som både härbärgerar konstnärlig excellens 
och som utgör förebilder för andra målgrupper än 
de som normalt söker sig till högre utbildning inom 
musik, anhåller KMH om särskilda medel om 4,4 
mkr motsvarande 20 utbildningsplatser. 

Vid KMH bedrivs forskning i musik på såväl konst-
närlig som vetenskaplig grund samt utbildning på 
forskarnivå, i samarbete med andra lärosäten. Mu-
sik är ett stort forskningsområde, som har bäring på 
en rad andra ämnen såsom hälsa, teknik och eko-
nomi. KMH har ingått strategiska och långsiktiga 
samarbeten med andra lärosäten kring forskning i 
musik som konstnärlig gestaltning, musik och tek-
nik, musik och hälsa, musikpedagogik och musik 
och entreprenörskap.

För att förstärka forskningsmiljön vid högskolan an-
håller KMH om att regeringen tillför 15 mkr så att 
nivån på KMH:s forskningsanslag motsvarar nivån 
på andra branschhögskolor.

KMH har, i syfte att omhänderta studenters och 
anställdas innovationsidéer, startat ett innovations-
kontor och, tillsammans med externa parter, initie-
rat uppbyggandet av en musikinkubator. Dessa båda 
initiativ är en naturlig följd av regeringens uttalan-
den och satsningar genom propositioner på sam-
verkan och tillgängliggörande av forskningsresultat 
och ligger helt i linje med KMH:s uttalade ambition 
att, genom nyetablering i nya lokaler med unik in-
frastruktur i centrala Stockholm, vara ett framstå-
ende internationellt centrum för musik.

KMH önskar därför, som tidigare framförts, få re-
geringens tillåtelse att genom ett eget holdingbolag 
kunna vara delägare i det inkubatorsbolag som dri-
ver inkubatorn. KMH anhåller också om att reger-
ingen tillskjuter 1 mkr för finansiering av rådgivare 
till KMH:s innovationskontor samt 1 mkr till KTH:s 
innovationskontor för ett riktat rådgivningsstöd till 
KMH.

Inledning 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (KMH) är lan-
dets enda fristående musikhögskola och intar en 
ställning som nationellt ledande och internationellt 
framstående i att utbilda, utveckla och förmedla 
musik som kunskapsområde och konstnärligt ut-
tryck. KMH är därmed den främsta och största en-
skilda aktören att kompetensförsörja den exempel-
löst framgångsrika svenska musikbranschen.

Ett tydligt kvitto på den höga kompetensnivån hos 
både studenter och anställda är att KMH rankades 
på sjätte plats i QS World University Rankings över 
de hundra främsta universiteten i världen som ver-
kar inom ”performing arts”. 1  Detta är en förbättring 
med fem placeringar jämfört med 2016 och innebär 
att KMH, tillsammans med Karolinska institutet, är 
det svenska lärosäte som är högst rankat inom sitt 
ämnesområde.

Sedan hösten 2016 bedriver KMH sin verksamhet 
i ett centralt beläget campus som ligger i absolut 
framkant vad gäller teknik, akustik och andra stöd-
funktioner för musikutbildning och musikforskning 
i världsklass. 

Den höga nivån på studenternas färdigheter bety-
der att söktrycket till KMH:s utbildningar alltjämt 
är högt och stabilt. Kombinationen av det breda och 
djupa utbildningsutbudet och de nya lokalerna att-
raherar studenter såväl nationellt som internatio-
nellt.

KMH tar ett nationellt ansvar för att säkerställa en 
kvalitetssäkrad och examensgivande ämneslärarut-
bildning i musik med sikte på att ge kompetenser 
inom såväl grundskola, gymnasieskola som andra 
undervisningsformer i musik. 

KMH ser en stor möjlighet att genom ett ökat upp-
drag inom ämneslärarexamen samt inom kultursko-
leklivet, kunna sörja för en stabil och kvalitetssäker 
återväxt för kommunal musik- och kulturskolas 
kompetensförsörjning. KMH vill utveckla KPU-
programmet på så sätt att bättre förutsättningar ges 
att kunna tillvarata kompetens som finns i samhäl-
let rörande kunskaper i musik som kan komma olika 
skolformer och frivilliga utbildningsformer tillgodo. 
Detta rör såväl etablerade musiker som verksamma 
pedagoger utan lärarexamen, men vi ser också stora 
möjligheter att skapa förutsättningar för att attra-
hera nyanlända musiker och musiklärare från län-
der utanför den europeiska musiktraditionen. KMH 
anhåller därför om en utökning av takbeloppet med 
3 miljoner kronor för KPU-utbildning.

 1. https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-sub-
ject-rankings/2017/performing-arts
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Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

bildning, medför detta att studenterna ofta inom 
sin förutbildning även åtagit sig musikerjobb. Det 
innebär i sin tur att KMH:s studenter i stor grad 
arbetar deltid som professionella musiker vid sidan 
om sina studier. Detta faktum, att många av KMH:s 
studenter redan på grundnivå, yrkesarbetar inom 
det område de utbildas i, stärker bilden av attrak-
tionskraften i KMH:s utbildningsutbud. Trots att 
studenterna bevisligen till stora delar redan kan 
försörja sig som musiker, siktar man ändå mot en 
studieplats på KMH. 

KMH har tidigare påpekat att kravet på lärarlegi-
timation har ökat attraktionskraften hos de musi-
kerutbildade personer som i dag verkar inom gym-
nasieskolans estetiska program. Denna trend står 
sig. Dock finns det fortfarande många etablerade, 
erkänt duktiga pedagoger, med musikerutbildning 
inom gymnasieskolans estetiska program, som ge-
nom fler KPU-platser skulle kunna komma åt en 
lärarexamen och därmed så småningom ansöka om 
lärarlegitimation. 

KMH ser även en stor potential i att stärka Kultur-
skolans kompetensförsörjning genom att KMH får 
ett justerat uppdrag att även utbilda för Kultur-
skolans verksamhet. Inom ramen för dagens äm-
neslärarexamen finns inget sådant uppdrag. Det är 
snarare tvärt om, då det framgår tydligt i rådande 
styrdokument att en lärarutbildning ska ha grund- 
och gymnasieskola som avnämare.

KMH har i sitt remissvar till Kulturdepartementet 
gällande den så kallade Kulturskoleutredningen 
(SOU 2016:69) föreslagit att KMH – inom ramen 
för sitt ämneslärarexamenstillstånd – och med ett 
utökat uppdrag även ska utbilda för Kulturskolan. 
Detta skulle öka attraktionskraften hos att såväl ut-
bilda sig till som att verka som musiklärare, men det 
skulle också stärka Kulturskolan i sig. 

Det är med välutbildade musiklärare som Sveriges 
starka internationella framgångar inom musikbran-
schen startar.

Arbetsmarknadens behov

Tillväxtverket och Musiksverige har i ett gemen-
samt projekt visat att Sveriges musikbransch har en 
omsättning motsvarande ca tre procent av Sveriges 

Utbildningens inriktning

KMH anordnar utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå inom folkmusik, jazz (inkl. rock/pop), 
klassisk musik, dirigering, komposition samt musik- 
och medieproduktion. KMH anordnar även musik-
lärarutbildning samt utbildning på avancerad nivå 
inom musikpedagogik och musikterapi. Dessutom 
organiserar KMH utbildning på forskarnivå på så-
väl vetenskaplig som konstnärlig grund i samarbete 
med KTH, Lunds och Stockholms universitet i det 
att KMH inte har egen examensrätt. 

KMH:s nya campus invigdes med läsåret 2016-17. 
Tack vare nytt campus, den höga nivån på teknik, 
akustik och andra stödfunktioner för musikutbild-
ning, har KMH:s utbildningsutbud även innehålls-
mässigt vässats ytterligare. 

Engagemanget från lärare, studenter och övrig per-
sonal är påtagligt och tillsammans bidrar alla dessa 
grupper till en mycket stark utbildningsverksamhet. 
Attraktionskraften i KMH:s nya faciliteter skapar 
mervärden som på olika sätt påverkar utbildnings-
verksamheten på ett positivt sätt. KMH är en av 
Sveriges största konsertproducenter med ett utbud 
av mer än två konserter per dag. Dessa konserter, 
som är en central del av studenternas utbildning, 
är fullsatta; en utbildningssituation där studenter-
na i ett tidigt skede tränas i sin kommande yrkes-
roll. KMH:s utbildningar sker med stort inslag av 
”skarpt läge” där både studenter och lärare ständigt 
påminns om den betydande kraft i samhället som 
musik och musiklyssning innebär för såväl profes-
sionella aktörer, som mer passiva konsumenter.

Studenternas efterfrågan

KMH:s utbildningar har fortsatt mycket högt sök-
tryck. Konkurrensen om en plats på högskolan är 
väl känd bland unga personer med ambition att er-
hålla en studiesplats. Detta för med sig att i stort sett 
samtliga av KMH:s antagna studenter har studerat 
musik inom kulturskolan och på någon eftergym-
nasial institution likt folkhögskola eller för privata 
lärare, vilket i praktiken är en förutsättning för att 
kunna stå sig i konkurrensen med andra sökande.

I och med att de studenter som antas till en utbild-
ningsplats, således har en relativt gedigen förut-
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BNP. Branschens aktörer räknar med att växa med 
drygt fem procent per år de kommande fem åren, 
enligt egna skattningar (Tillväxtverket, Rapport 
0143 Rev A).

I Skolverkets rapport avseende behovet av olika lä-
rarkategorier 2 påvisas ett stort behov av examine-
rade lärare i musik både inom årskurs 7–9 och till 
gymnasieskolan. För årskurs 7–9 inom prognospe-
rioden 2015–2029 beräknas behovet av antalet exa-
minerade ämneslärare i musik uppgå till närmare 
2400 personer. Rapporten har inte tagit hänsyn till 
hur behovet ser ut inom andra utbildningsformer 
likt den kommunala musik- och kulturskolan, vilket 
sannolikt skulle öka detta antal. Genom kontakter 
med KMH:s alumner samt i dialog med Kultursko-
lerådet har KMH kunskap om att en vanlig an-
ställningsform för deltidsarbetande musiker är att 
kombinera sitt musikerskap med tjänst både inom 
kommunal musikskola och gymnasieskolans pro-
gram. 

Som tidigare beskrivits har KMH under 2017 av-
givit sitt remissvar på Kulturskoleutredningens 
betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen 
grund”. Betänkandet i sig samt inhämtade remiss-
svar har resulterat i vad som presenterades under 
senhösten 2017 som ”Kulturskoleklivet”. 

 2. Redovisning av uppdrag om prognos över behovet av olika lärarkategorier, 
(U2014/4128/S), 2015.

Sverige behöver fler musiklärare

KMH anhåller om utökning av takbeloppet med 3 miljoner kronor för KPU- 
utbildning. 

KMH har visat sitt intresse att delta som ett av de 
lärosäten som tar ansvar inom denna satsning, och 
vi ser fram emot ett sådant uppdrag. Förutom att 
KMH har möjlighet att skapa nya utbildningsmo-
deller för Kulturskolan, vill KMH även här påpeka 
den snabba förändring som kan komma till stånd 
under förutsättning att KMH av Utbildningsdepar-
tementet ges ett förändrat uppdrag att inom ramen 
för nuvarande ämneslärarexamen, även utbilda för 
Kulturskolans verksamhet. Med ett sådant föränd-
rat uppdrag kan nya utbildningar starta redan under 
kommande budgetår. 

KMH har således ambitionen att ta ett nationellt 
ansvar för att säkerställa en kvalitetssäkrad, exa-
mensgivande, ämneslärarutbildning i musik med 
sikte på att ge kompetenser inom såväl grundskola, 
gymnasieskola som andra undervisningsformer i 
musik.

Sveriges exempellösa framgångar på den interna-
tionella musikarenan har sin grund i konstnärligt 
och vetenskapligt välutbildade musiklärare. KMH 
är därför mycket positiv till dels ”Kulturskolekli-
vet”, dels regeringens satsning på att bygga ut lärar-
utbildningen i Sverige i stort.

KMH vill dock också påpeka de speciella förutsätt-
ningar som råder vid utbildande av just musiklärare. 
Som ovan beskrivits är konkurrensen om en plats på 
högskolan stor. Det innebär inte bara att den konst-
närliga nivån på antagna studenter är hög – KMH 
har en lång tradition av att även genomföra särskil-
da undervisningsprov för sökande till ämneslärar-
utbildningen. 

Med hög konkurrens om utbildningsplatserna ska-
pas höga förväntningar hos de antagna studenterna. 
KMH:s lärarstudenter förväntar sig dels konstnärlig 
fördjupning inom sitt huvudinstrument, dels veten-

skapligt väl grundad pedagogisk och didaktisk del 
av utbildningen. KMH:s modell att utbilda ämneslä-
rare i musik är framgångsrik vilket kan avläsas både 
i söktryck och i utvärderingar. 

I och med att KMH kombinerar den vetenskapligt 
grundade utbildningen med konstnärlig fördjup-
ning, kan vi konstatera att ersättningsnivåerna i re-
geringens satsning på att bygga ut Sveriges lärarut-
bildning inte motsvarar KMH:s faktiska kostnader 
för vår ämneslärarutbildning. 

KMH avser att göra sitt bästa för att examinera så 
många nya musiklärare som det är möjligt inom ra-
men för det höjda takbeloppet, då KMH:s mål givet-
vis är detsamma som regeringens – att göra Sverige 
konkurrenskraftigt. 
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KMH är ett av de lärosäten som har de mest efter-
sökta utbildningarna i Sverige och de med högst 
genomströmning. Dessa utbildningar fyller i dag 
uppenbart ett stort behov, vilket visas av att KMH:s 
studenter efter avslutad utbildning är framgångs-
rika i att finna eller skapa sin egen arbetsmarknad. 
Samtidigt är det KMH:s övertygelse att högskolans 
utbildningsutbud inte fullt ut svarar mot den po-
tentiella efterfrågan som finns för att försörja den 
snabbt växande musikbranschen med kompetens. 
Inte heller når KMH med dagens utbildningar, 
grupper av unga från hem i områden där tidig un-
dervisning i klassisk musik, jazz och folkmusik inte 
förekommer. 

KMH vill därför ta en aktiv roll i social och kulturell 
integration samt bidra till samhällsbygget genom att 
utöka och bredda utbudet på sina musikerutbild-
ningar. 

Detta görs bäst genom en ny typ av musikerprogram 
som skiljer sig från dagens utbildningar genom sitt 

Breddat utbud inom musikerutbildningarna för att nå nya 
studentgrupper

KMH anhåller om särskilda medel om 4,4 miljoner kronor för att kunna utöka och 
bredda utbudet på sina musikerutbildningar i syfte att attrahera grupper av studen-
ter som inte nås med dagens utbildningsutbud.

innehåll (det kan vara nya genrer) och upplägg (där 
förkunskapskraven är andra än de som eftersöks i 
dagens utbildningar). Precis som KMH:s befint-
liga utbildningar samverkar med en rad konsertar-
rangörer och arbetsgivare, ska nya utbildningspro-
gram inkludera samverkan med festivalarrangörer 
och musikscener. De nya utbildningarna bör också 
inkludera uppsökande rekryteringsåtgärder för att 
på ett lämpligt sätt attrahera grupper av studenter 
som KMH genom dagens utbildningsutbud inte når. 
Dessutom skulle KMH genom rekrytering av lärare 
för dessa utbildningar få ett kompetenstillskott med 
helt andra erfarenheter än KMH:s nuvarande fakul-
tet.

KMH anhåller därför om att regeringen, i enlighet 
med ambitionerna för breddad rekrytering och en 
lyckosam integration, för detta ändamål beviljar 
särskilda medel om 4,4 mkr motsvarande 20 utbild-
ningsplatser, som en startpunkt för en kommande 
utökad utbildningsverksamhet. 
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Forskning inom musik adresserar centrala samhällsfrågor

KMH har etablerat viktiga och långsiktiga samarbeten kring forskning på musikom-
rådet med andra lärosäten.

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

sicerande och människors möten med musik samt 
nya musikaliska uttrycksformer, exempelvis genom 
utveckling av nya konsertformer och multimodala 
uttryck. Forskningen inom musik som konstnärlig 
gestaltning innefattar även interpretationsproces-
ser, komposition och skapande, improvisation, krea-
tivitet, kognition och perception och ger därigenom 
förutsättningar för den framtida utvecklingen av 
musiken och musiklivet självt.

Pågående forskningsprojekt som bl.a. rör genreö-
verskridande improvisation, rörlig bild som musi-
kaliskt uttryck och Folk Song Lab, utforskar nya for-
mer för interaktivt musikaliskt skapande i stunden 
och visar att forskning inom musikalisk gestaltning 
har avgörande betydelse för hälsa, kognitiv utveck-
ling, livskvalitet och identitetsskapande.

För närvarande bedrivs också forskning på KMH 
som genom det gestaltande utforskar hur musik-
traditioner utvecklas och förnyas. Att bättre förstå 
hur nyanländas musik och konstnärliga skapande 
kan samverka med befintliga musiktraditioner och 
konstnärliga skapandeprocesser bidrar till en håll-
bar social utveckling.

KMH har särskilt goda möjligheter att anta utma-
ningen med samhällets digitalisering genom kun-
skapsutveckling inom olika dimensioner i musik 
och musikupplevelse, att låta levande musik och 
akustiska, analoga musiktraditioner möta de nya di-
gitala arenorna för musikskapande, samt att skapa 
utrymmen för musikalisk interaktivitet. Samtidigt 
innebär digitaliseringen av musiken en stor utma-
ning. Inspelad musik är lättillgänglig och ständigt 
närvarande genom förenklad musikdistribution 
och musikkonsumtion. En viktig uppgift för KMH:s 
forskning om musik som konstnärlig gestaltning 
är att visa på den levande musikens kvaliteter som 
estetisk upplevelse men också framhålla dimen-
sionerna av socialt uttryck, som aktivitet, rörelse, 
rit och form för möten och kommunikation mellan 
människor.

Vid KMH bedrivs forskning i musik på såväl konst-
närlig som vetenskaplig grund samt, i samarbete 
med andra lärosäten, utbildning på forskarnivå. 
Forskning inom musikområdet adresserar centrala 
samhällsfrågor som:

• levandegörande och utveckling av kulturarvet,

• integration mellan olika kulturer och musika-
liska uttryck,

• folkhälsa och äldrevård,

• tekniska innovationer och digitalisering,

• musikalisk inlärning och barns rätt till kreativa 
uttryck, samt

• mekanismer och logik som styr musikerskap 
och musikliv.

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

För att möjliggöra detta bygger KMH forskningsal-
lianser med andra lärosäten, som har ett intresse  
att utveckla sin egen verksamhet genom musik. 
Forskare verksamma vid KMH ska även vara en del 
av forskningsgemenskapen vid de lärosäten som 
KMH har samarbetsavtal med. Med mycket begrän-
sade forskningsresurser satsar KMH strategiskt på 
forskning inom följande delområden:

• Musik som konstnärlig gestaltning

• Musikpedagogik

• Musik och hälsa

• Musik och teknik

• Musik och entreprenörskap

Musik som konstnärlig gestaltning

Inom KMH:s forskning om musik som konstnärlig 
gestaltning utvecklas kunskap om kvaliteter i mu-
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hällsaktörer som t.ex. offentliga och privata vårdgi-
vare.

Forskning inom musik och hälsa samt musikte-
rapi kan beskrivas som att med musik i fokus på 
ett mångsidigt sätt studera och utforska musikens 
möjlighet att främja människans hälsa och välbefin-
nande. Socialpsykologiska och evolutionära aspek-
ter på musik har på senare år bidragit till ökad kun-
skap om förhållandet mellan musik och människans 
hälsa och välbefinnande. Kunskapen har vuxit fram 
tack vare att psykologiska, fysiologiska, kulturella 
och beteendemässiga effekter med betydelse för 
hälsa och välbefinnande har utforskats. Den forsk-
ning inom musik och hälsa och musikterapi som 
idag bedrivs och framledes ska bedrivas vid KMH 
är av såväl grundläggande karaktär som tillämpad 
sådan, där forskningsresultaten efterfrågas och om-
sätts i hälsofrämjande och behandlande insatser 
inom rehabilitering, demensvård, socialt arbete, ha-
bilitering och specialpedagogik.

KMH har sedan länge ett samarbete med Sophia-
hemmets högskola inom musik och hälsa (musik-
terapi). Därtill pågår diskussioner med Karolinska 
institutet om ett fördjupat samarbete. För närva-
rande pågår rekryteringen av en professor inom 
musik och hälsa. När denna avslutats kommer det 
vid KMH att finnas en professor, en lektor samt en 
doktorand inom forskningsområdet.

Musik och teknik

Forskning inom teknikanvändning och teknikut-
veckling i konstnärligt skapande bidrar till viktig 
kunskap för formandet av ett hållbart digitalt sam-
hälle. På KMH bedrivs idag forskning på området 
inom bl.a. ljud och rumslighet i samverkan med in-
dustrin, rörlig bild som musikaliskt uttryck, interak-
tiva notationssystem, samt utveckling av mjukvaror 
för musikproduktion till interaktiva medier.

Bland projekt som KMH driver inom musik och 
teknik, kan nämnas det externt stödda tvärveten-
skapliga projektet MITIS, Musikalisk IT i Skolan, 
där musiklärandets behov möter ny AI-baserad tek-
nologi för musiktolkning, i utveckling av nya digita-
la läromedel för förmedling av musikalisk literacitet 
i skolan. 

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

KMH har sedan länge ett upparbetat institutio-
nellt samarbete med Lunds universitet inom detta 
forskningsområde. KMH har fyra professorer och 
två lektorer som är forskningsaktiva inom detta om-
råde. Dessutom finns en doktorand, som är antagen 
till utbildning på forskarnivå vid Lunds universitet.

Musikpedagogik

Praktiknära forskning inom musikpedagogik har 
länge stått för den största delen av forskningen vid 
KMH, och knyter bl.a. an till ämneslärarutbildning-
en i musik. Musikpedagogisk forskning undersöker 
musikaliskt lärande i alla åldrar, men utforskar även 
musikaliskt kunnande och expertis inom musiker-
skap. Dessutom inbegriper musikpedagogisk forsk-
ning bredare sociokulturella och psykologiska pro-
cesser – bland annat hur musik berör och påverkar 
känslor, hur den formar världsbilder, och hur musi-
ken spelar en roll i identitetsskapande och mänsklig 
samvaro.

Musikpedagogisk forskning fokuserar på högre 
musikutbildning och bidrar med kunskap om dess 
förhållande till det omgivande, snabbt förändrande 
samhället. Som exempel kan man ta pågående stu-
dier om musikinstrumentens och digitaliseringens 
roller i tjugohundratalets högre musikutbildning, 
som belyser problem i utvecklingen av pedagogiska 
strategier och verktyg. 

KMH har som musikhögskola en viktig samhällelig 
uppgift i att värna kulturella traditioner. Samtidigt 
måste KMH genom musikpedagogisk forskning ut-
värdera och omvärdera tidigare utbildningsmodel-
ler så att de förblir relevanta.

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

Sedan 2012 har KMH ett nära samarbete med Lunds 
universitet inom musikpedagogik. KMH har nyli-
gen gjort en internationell rekrytering av en profes-
sor i musikpedagogik. Därutöver ingår tre lektorer 
och två doktorander i forskningsmiljön vid KMH. 

Musik och hälsa

Hälsofrågan är en av samhällets stora utmaningar. 
Här vill KMH, genom musikrelaterad forskning, bi-
dra på ett för samhället betydande sätt både i egen 
regi, i samarbete med lärosäten som bedriver medi-
cinsk forskning, samt tillsammans med andra sam-
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Under 2017 etablerades ett nära samarbete med 
KTH på temat konst, teknik och design. Därutöver 
pågår institutionella samarbeten eller samtal om att 
inleda sådana med bl.a. spel- och bilindustrin. Inom 
forskningsområdet verkar vid KMH en lektor och 
fyra industridoktorander. De senare är antagna till 
utbildning på forskarnivå vid KTH men verkar ock-
så som lärare vid KMH.

Musik och entreprenörskap

För att bygga upp forskningen kring musikers och 
musiklivets entreprenörskap, för att stärka forsk-
ningsanknytningen av KMH:s olika entreprenör-
skapskurser och för att tydligare knyta KMH:s 
innovationssystem till högskolans forskning och ut-
bildning, har KMH inlett ett institutionellt samar-
bete med Handelshögskolan i Stockholm. Rekryte-

ringen av en professor i musik och entreprenörskap 
samt en doktorand har påbörjats. 

Forskning inom musiklivets entreprenörskap bely-
ser grundförutsättningarna för musiker att skapa 
sin egen arbetsmarknad samt möjligheterna för att 
sprida musik samt musikrelaterade tjänster och 
produkter. Detta innefattar hur strukturella och in-
stitutionella förhållanden, och särskilt förändringar 
i sådana, påverkar vad som är möjligt. Det inbegri-
per även insikter om människors sätt att tänka och 
bete sig, enskilt och i grupp samt konsten att anskaf-
fa, samordna och använda resurser. 

I syfte att få en gynnsam utveckling av såväl musik-
liv som musikbransch är det av vikt för KMH och 
för Sverige, med en av världens starkaste musik-
branscher, att beforska vilka typer av resurser som 
används just i Sverige och hur dessa används.

Ökade resurser till forskning inom musik för en ökad kon-
kurrenskraft för Sverige

För att förstärka forskningsmiljön vid högskolan anhåller KMH om att regeringen 
tillför ytterligare 15 miljoner kronor så att nivån på KMH:s forskningsanslag motsvarar 
nivån på andra branschhögskolors.
KMH vill med utökat basanslag för forskning aktivt skapa förändringar på jämställd-
hetsområdet inom musikforskning.

Trots tillskottet om 10 miljoner kronor i 2018 års 
regleringsbrev, vilket var en fördubbling av KMH:s 
forskningsanslag, är KMH:s anslag för forskning 
med sina elva procent av omslutningen alltjämt det 
lägsta bland landets lärosäten. Det ska jämföras med 
andra speciallärosäten som har ett forskningsanslag 
som uppgår till ca 20–35 procent av det totala an-
slaget.

KMH ser fram emot att regeringen bör tillvarata 
potentialen hos ett så högt rankat och internatio-
nellt framstående lärosäte som KMH, såsom främ-
sta företrädaren för utbildning och forskning inom 
musik i Sverige. Regeringen tar inte heller tillvara 
på potentialen hos den samhällsekonomiskt viktiga 
musikbranschen, som växer med ca fem procent 
årligen (avsevärt mer än genomsnittet för näringsli-
vet), som 2016 redovisade en beskattad intäkt på 10 
miljarder kronor och som försörjer mer än 10 000 
personer. 3

 3. Musikbranschen i siffror, statistik för 2009–2014, https://static1.squa-
respace.com/static/584ecd35725e2509ff6e669e/t/598afbe76f4ca31c8b3
3ce32/1502280689270/MusikbranschenISiffror_2014_webb.pdf; Musik-
branschen i siffror, statistik för 2016, https://statistik2016.musiksverige.org

KMH understryker att högskolan systematiskt och i 
betydande omfattning missgynnats vid fördelningen 
av forskningsanslagen sedan högskolan blev statlig 
1971. Detta rör inte endast basanslaget för forskning 
utan även fördelningen av forskningsrådsmedel och 
medel som fördelas på liknande sätt – till stor del 
beroende på att det funnits så få forskare som kun-
nat söka externa medel, varför de konkurrensutsat-
ta medel som gått att söka från forskningsråden inte 
heller kunnat bidra till att procentuellt sett kunna 
öka KMH:s andel av forskningsmedlen. 

KMH vill vidare understryka att det som skiljer 
KMH från övriga fristående högskolor med konst-
närliga utbildningar är att vi bedriver forskning på 
såväl konstnärlig som vetenskaplig grund och där 
den största delen av forskningen som utförs vid 
KMH vilar på vetenskaplig grund. Samtidigt har 
KMH i praktiken varit uteslutna från möjligheterna 
att söka pengar från Riksbankens Jubileumsfond 
eller från Vetenskapsrådets Humanistisk-Samhälls-
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vetenskapliga kommitté. Det är bara helt nyligen 
KMH fått tillgång till att söka medel från KK-stif-
telsen.

De signaler som ges av den av regeringen tillsatta 
Styr- och resursutredningen är att den historiska 
fördelningen av forskningsanslagen inte ska föränd-
ras. För KMH är detta djupt problematiskt. 

KMH är idag, tillsammans med KI, det högst ran-
kade lärosätet i Sverige. Att då endast ha procentu-
ellt hälften så höga forskningsanslag som KMH:s 
närmaste högskolegranne GIH eller den nybildade 
SKH är inte rimligt. Särskilt inte när det är så för-
svinnande lite pengar det handlar om för att korri-
gera detta.

KMH vidhåller därför bestämt att det vore rimligt 
att regeringen tillskjuter ytterligare 15 miljoner kro-
nor till KMH:s basanslag för forskning. 

Jämlikhets- och jämställdhetssträvanden 
inom forskning

Ett område som KMH finner bekymmersamt är den 
påtagliga mansdominansen inom musiklivet, såväl 
inom KMH som inom branschen.

 Medel för att stödja musikinnovationssystemet

KMH önskar få regeringens tillåtelse att äga ett eget holdingbolag i syfte att kunna 
vara delägare i inkubatorsbolag.

KMH anhåller om att regeringen tillskjuter 1 miljon kronor till KTH Innovation, för att 
möjliggöra ett riktat rådgivningsstöd till KMH:s innovationskontor. 

KMH anhåller om att regeringen tillskjuter 1 miljon kronor för att möjliggöra för KMH 
att deltidsanställa rådgivare med specifik kompetens inom musikbranschen och 
upphovsrättsfrågor inom KMH:s innovationskontor anpassat för musikområdet.

Musikbranschen i Sverige går bra. Den svenska mu-
sikmarknaden omsatte tio miljarder kronor 2016, 
vilket motsvarar en ökning på cirka nio procent 
jämfört med året innan. Den starka utvecklingen 
drevs dels av större intäkter från konserter och fes-
tivaler, som är det enskilt största intäktsområdet, 
och dels av den starka exporten, inte minst på det 
upphovsrättsliga området. 4

 4. Musikbranschen i siffror 2016. Musiksverige.org

Detta återspeglas i musikbranschens registrerade 
företag bl.a. i att VD-befattningen innehas i dagslä-
get till 82 procent av män och 18 procent av kvin-
nor. Bara cirka en tredjedel av styrelsepositionerna 
innehas av kvinnor. 

En förändring av detta förhållande är en strategiskt 
viktig fråga för framtiden. KMH önskar att öka an-
delen kvinnor som är professorer, i linje med de 
uppställda rekryteringsmålen för professorer, samt 
att kunna fördela forskningsanslagen jämställt. Vid 
KMH är andelen kvinnor bland lärarna låg och den 
obalans som råder mellan kvinnor och män i lä-
rarkåren tilltar ju längre upp i den meritokratiska 
hierarkin man kommer. Detta är sannolikt en effekt 
av rådande struktur i musikbranschen i sin helhet, 
men återspeglar också bilden inom universitets- 
och högskolesektorn.

Mot denna bakgrund är det särskilt viktigt för en 
högre utbildningsinstitution som KMH att arbeta 
med åtgärder som kan ändra denna obalans på lång 
sikt. Med ett ökat basanslag för forskning skulle 
möjligheterna att skapa förändringar till det posi-
tiva på denna punkt öka avsevärt. KMH avser att 
rekrytera seniora forskare inom musikområden, där 
det tydligt går att identifiera starka kandidater som 
är kvinnor. Sådana områden är musik och hälsa och 
musik och entreprenörskap.

Musikbranschen har fortfarande en stabil tillväxt, 
men samtidigt måste man bevaka musikens mång-
fald och stötta de delar av musikyttringarna som 
inte har samma möjlighet på en bred kommersiell 
marknad. Musiksverige konstaterar i sin årsrapport 
för 2016 följande:
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Samtidigt som intäktsutvecklingen är mycket positiv kan 
det vara värt att påminna om den forskning som visar 
att de kreativa branschernas intäkter är koncentrerade 
till ett förhållandevis litet antal kommersiellt framgångs-
rika ”hits”. Det medför att det trots ökade intäkter på 
övergripande nivå ändå behövs satsningar, exempelvis 
från politiskt håll för att säkerställa överlevnaden av ett 
varierat utbud av mindre kommersiellt framgångsrik 
musik. Med en mångfald av musik och en livskraftig 
branschstruktur för små och medelstora företag kring 
artister och låtskrivare ökar förutsättningarna för att 
kunna bygga en långsiktigt hållbar bransch. 5

Som tidigare beskrivits har de studenter som an-
tas till KMH dels en kompletterande förutbildning, 
dels en delvis påbörjad professionell karriär. Under 
utbildningstiden på KMH fördjupas det konstnär-
liga uttrycket, ofta i kombination med att studen-
terna registrerar egen firma eller driver bolag till-
sammans med studiekamrater. Det så kallade ”fria 
musiklivet” utgörs till stor del av egenföretagare, 
som består både av studenter i utbildning, men inte 
minst av alumner från KMH. Andelen alumner som 
kan söka ett jobb i vanlig bemärkelse är försumbar – 
det handlar om att etablera sig som egenföretagare 
inom musik.

KMH:s ambition är att vara den mest framåtblick-
ande och progressiva miljön för högre utbildning 
och forskning inom musik i Sverige, på ett av Stock-
holms mest centrala lägen. Det är också tänkt att 
vara Stockholms och Sveriges främsta mötesplats 
för musiker, musikentreprenörer och musikinnova-
tioner. 

Intresset för svenska innovationer och svenskt en-
treprenörskap i allmänhet är för närvarande mycket 
stort i omvärlden. Internationella investerare sam-
las kring den svenska startup-scenen och följer med 
intresse de bolag som utvecklas inom ramarna för 
många av de inkubatorer som ofta finns kopplade 
till svenska högskolor och universitet. KMH tar 
vara på detta. 

KMH tar ett stort ansvar för att Sverige ska behålla 
sin ledande position inom musikbranschen. I och 
med byggandet av KMH:s nya campus har högsko-
lan blivit en viktig nod för all sorts musik och dess 
etablering på musikmarknaden. Såvida KMH ge-
nom finansiellt stöd ges bättre förutsättningar för 
att utveckla rådgivning, nätverk och seminariese-
rier utanför ordinarie curricula, skulle Stockholm 
ytterligare stärka sin position som internationell 
musikstad och Sverige som ledande musiknation. 
KMH har i en särskild skrivelse (23 mars 2016) till 
Utbildningsdepartementet anhållit om att vi ska ges 
sådana förutsättningar, men inte erhållit något svar.
 5. Musikbranschen i siffror 2016. Musiksverige.org

Musikinkubatorn Amplify

Givet de nya förutsättningar som ett nytt campus i 
centrala Stockholm ger och den stora potential som 
finns i den svenska musikbranschen och i musik-
relaterade produkter, tjänster och tekniker, anser 
KMH att det är angeläget att Sverige på ett aktivt 
sätt engagerar sig i ett systematiskt uppbyggande av 
ett musikinnovationssystem. KMH har beslutat att 
ta initiativet i denna fråga genom uppbyggande av 
ett innovationskontor och en inkubator på musik-
området.

KMH:s alumner har redan tidigare varit mycket 
framgångsrika att i skärningsfältet mellan genrer, 
marknadsaktörer, tekniker och media samt geo-
grafiska och kulturella gränser bana sina karriärvä-
gar. Trots detta är exemplen på uthållig och skalbar 
framgång i musikbranschen inte så många. Istället 
är flertalet av de företag som verkar inom musik-
branschen små och den dominerande andelen ut-
görs av enmansföretag. En anledning till detta är att 
det idag finns en brist på infrastruktur för detta en-
treprenörskap, vilket gör det svårt att fullt ut tillva-
rata både tillväxtpotential, och den globala kapaci-
teten i nya musikkoncept. Professionell rådgivning 
och handledning, liksom möjligheten till initial fi-
nansiering, är en förutsättning för att nå skalbar 
framgång för affärsidéer och för att öka kompeten-
sen gällande att underhålla och utveckla en global 
och exportorienterad musikmarknad.

KMH har tillsammans med externa partners med 
erfarenhet från bl.a. inkubatorer, musikdistribution 
och riskkapitalbranschen påbörjat uppbyggandet av 
en musikinkubator knuten till KMH: We Amplify U 
Sweden AB. Satsningen på en musikinkubator lig-
ger helt i linje med KMH:s specifika ambition att, 
genom nyetablering i nya lokaler med unik infra-
struktur i centrala Stockholm, vara ett framstående 
internationellt centrum för musik, och ligger i linje 
med regeringens uttalanden och satsningar inom 
samverkansområdet som gjorts genom propositio-
ner och förarbeten.

I Amplify:s långsiktiga målsättning och affärsidé är 
innovationer kopplade till musik i alla former det 
centrala, med primärt fokus på tillväxtprojekt som 
kan utvecklas till framgångsrika företag på både en 
nationell och en internationell marknad.

I urvalet av potentiella projekt eller företag till in-
kubatorn är avsikten att prioritera projekt eller fö-
retag där KMH:s kärnkompetens och högskolemiljö 
kan bedömas som en avgörande faktor för en fram-
gångsrik företagsutveckling.
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Musikinkubatorn vänder sig, tack vare sin place-
ring, naturligt till studenter, lärare och forskare 
knutna till KMH, men är lika öppen för affärsidéer 
inom musikområdet från övriga högskolesverige 
och andra intressenter. Vi tror att vi, genom att på 
detta sätt kunna fånga upp de bästa idéerna från 
hela Sverige, maximerar utväxlingen av verksamhe-
ten samtidigt som KMH får ett ökat immateriellt in-
flöde som ligger väl i linje med ambitionen att vara 
ett internationellt centrum för musik.

KMH önskar få regeringens tillåtelse att äga ett eget 
holdingbolag i syfte att kunna vara delägare i inku-
batorsbolaget, som styr inkubatorn. De andra delä-
garna kommer att vara våra externa partners. 

Under 1994/95 inrättade regeringen holdingbolag 
vid elva universitet och högskolor i syfte att stärka 
samarbetet mellan lärosätena och näringslivet samt 
möjliggöra tillvaratagandet av kommersialiserbara 
idéer vid lärosätena. KMH har i dagsläget inte tillå-
telse att äga holdingbolag. Det är dock KMH:s över-
tygelse att eget ägande ger KMH:s huvudman bäst 
insyn i, och störst inflytande över, verksamheten i 
musikinkubatorn även om verksamheten givetvis 
går att driva utan eget ägande genom ett avgörande 
inflytande i inkubatorbolagets styrelse. 

KMH:s innovationskontor för tidiga  
innovationsskeden

I alla branscher som står inför utmaningar och för-
ändringsprocesser, krävs både omvärldsbevakning, 
nätverk, goda råd och bra tajming. Alla goda idéer 
och resultat från KMH:s utbildning, forskning och 
utveckling är inte skalbara, d.v.s. de har inte poten-
tial för ett stort format, medan andra befinner sig i  

tidiga skeden till att bli framgångsrika produkter, 
tjänster eller metoder på marknaden vilket gör väg-
valet svårt för entreprenören. Men även dessa idéer 
och innovationer behöver vårdas, genom rådgivning 
och planering av inom branschen erfarna personer. 

KMH har inom ramen för samverkansuppgiften i 
blygsam skala startat ett innovationskontor, men ser 
här att vi kan göra långt mer förutsatt att det finns 
statligt finansiellt intresse. 

För att innovationskontoret ska lyckas med sina 
avsikter har KMH skrivit en avsiktsförklaring med 
KTH om ett nära samarbete där tanken är att KTH 
Innovation ska stödja KMH med delar av den råd-
givning som är tänkt att erbjudas inom KMH:s inn-
ovationskontor. 

KTH har sedan tidigare fått särskilda medel från 
regeringen för att tillhandahålla innovationsstöd åt 
Mälardalens högskola, GIH och Handelshögskolan.

KMH anhåller därför om att regeringen tillskjuter 
1 miljon kronor till KTH Innovation, för att möjlig-
göra att de erbjuder ett riktat och fokuserat rådgiv-
ningsstöd till KMH:s innovationskontor.

KMH anhåller också om att regeringen tillskju-
ter 1 miljon kronor för att möjliggöra för KMH att 
deltidsanställa rådgivare, med specifik kompetens 
inom musikbranschen och inom upphovsrättsfrå-
gor vid KMH:s innovationskontor.

KMH har stora förhoppningar om att regeringen i 
år ställer sig bakom KMH:s ambition, som till sy-
vende och sist handlar om att stödja studenter och 
alumner i att, efter avslutade studier, skapa sig ett 
arbete – inte söka det. 

Bedömning av lärosätets ekonomiska utveckling

Med undantag för 2016 har de senaste åren visat 
på årliga resultatförbättringar, vilket är ett svar på 
det strategiska arbete som inleddes 2011. De årliga 
överskotten har bidragit till att skapa ett myndig-
hetskapital som kommer att användas för att täcka 
de ökade lokalkostnaderna för KMH:s nya campus. 

I enlighet med finansieringsplanen för nya campus 
ska de ökade lokalkostnaderna i första hand täckas 
av donationsmedel, därefter av sparkrav inom vissa 
delar av verksamheten och i sista hand av myndig-
hetskapital. Myndighetskapitalet uppgår vid 2017 
års utgång till 51 090 tkr. Externa intäkter är be-

räknade utefter ianspråktagande av inkomna dona-
tionsmedel samt intäkter från externfinansierade 
projekt. Arbetet med att söka extern finansiering 
för infrastrukturen i de nybyggda konsertsalarna 
fortsätter och ett tillskott av donationsmedel skulle 
kunna skapa en mindre ansträngd ekonomi inför 
framtiden.

Oförbrukade bidragsmedel uppgår vid utgången av 
2017 till 58 921 tkr. Merparten av de oförbrukade 
medlen kan härledas till nya campus och består av 
inbetalade, ej förbrukade donationer. Därutöver 
finns bl.a. oförbrukade medel för mobilitetspro-



15

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Budgetunderlag 2019-2021

jekt samt forskningsprojekt. Förbrukningen av do-
nationsmedel till nya campus sker i takt med att 
avskrivningar för investeringar i infrastrukturen 
aktiveras vilket betyder att de oförbrukade bidra-
gen kommer att minska i takt med investeringarnas 
ekonomiska livslängd.

Lokalförsörjning

KMH uppfyllde under 2017 sitt anslagstak för ut-
bildning på grundnivå och avancerad nivå. Utfallet 
visade på en mindre överproduktion som tillsam-
mans med tidigare års överproduktion bidrog till 
att gränsen för tillåtet anslagssparande passerades. 
Under kommande treårsperiod ska utbildningens 
dimensionering ses över i syfte att minska överpro-
duktionen. 

KMH:s nya campus uppskattas såväl av studenter 
som personal och omgivande samhälle. Akademiska 
Hus står som hyresvärd, men KMH finansierar den 
infrastruktur som krävs för att nå de högt ställda 
målen för de nya byggnaderna. Ett framgångsrikt in-
samlingsarbete beträffande finansieringen av infra-
strukturen har bidragit till donationer som täcker 
delar av investeringskostnaderna och insamlingsar-
betet kommer att fortsätta.

Såväl hyreskostnader som lokalarea för de nya lo-
kalerna har, som beräknat, blivit betydligt högre än 

tidigare. Detsamma gäller avskrivningskostnaderna 
för förbättringsutgifter på annans fastighet, se vi-
dare under avsnittet Investeringar i anläggnings-
tillgångar. Beräkningar rörande lokalförsörjningen 
återfinns i tabell 6.

Med anledning av KMH:s ökade samverkan med det 
omgivande samhället samt behov av utrymme för 
utveckling av forskningsverksamheten har KMH 
uppdragits åt Akademiska Hus att inleda en förstu-
die av ianspråktagande av Hus 2 i det ursprungliga 
byggnadsprogrammet för Kv. Svea Artilleri. 

Investeringar i anläggningstillgångar 

Investeringsbehovet i anläggningstillgångar samt 
KMH:s föreslagna låneram redovisas i tabell 4. 

KMH:s lån finansierar anläggningar kopplade till 
den löpande verksamheten, såsom musikinstru-
ment, med också investeringar i anläggningstill-
gångar kopplade till nya campus, såsom scenteknik, 
AV-utrustning, akustisk reglering och lös inredning 
i salar och studior. Anläggningstillgångarna utgörs 
till största del av förbättringsutgift på annans fast-
ighet och dessa har ökat i samband med att KMH 
flyttade in i de nya lokalerna sommaren 2016. An-
läggningstillgångarna följer olika avskrivningstider 
baserade på den ekonomiska livslängden. Förbätt-
ringsutgifter på annans fastighet bedöms ha en 
ekonomisk livslängd, tillika avskrivningstid, på 20 
år. Under perioden för detta budgetunderlag kom-
mer ca. 60 procent av avskrivningskostnaderna att 
finansieras av donationsmedel. 

Eftersom i stort sett alla investeringar i KMH:s nya 
campus är gjorda bedöms behovet av låneram en-
dast för den löpande verksamheten. 

För finansiering av anläggningstillgångar används 
beviljade donationer och sparade anslagsmedel. En 
eventuell ökning av donationsfinansieringen har en 
positiv inverkan på beräkningar rörande låneram. 

KMH ser under perioden inget behov av kreditut-
rymme på räntekonto.  
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2017 2018 2019 2020 2021

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag 1 163 197 178 191 178 837 179 484 179 484

Avgifter 5 995 4 000 4 000 4 000 4 000

Bidrag 11 395 12 753 12 020 10 000 7 500

Finansiella intäkter 505 450 400 350 300

Summa intäkter 181 093 195 394 195 257 193 934 190 984

Verksamhetens kostnader

Personal -106 782 -111 918 -115 156 -115 500 -116 000

Lokaler -40 087 -40 700 -40 500 -40 700 -40 900

Drift/Övrigt -23 764 -23 500 -23 500 -24 000 -24 000

Avskrivningar -11 811 -15 000 -15 000 -14 500 -14 000

Finansiella kostnader -309 -300 -290 -290 -280

Summa kostnader -182 752 -191 418 -194 446 -194 990 -195 180

Verksamhetsutfall -1 659 3 976 811 -1 056 -4 196

Transfereringar 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring/årets resultat -1 659 3 976 811 -1 056 -4  196

Utgående myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 2 50 724 54 700 55 511 54 455 50 259

Utgående oförbrukade bidrag 58 921 55 068 51 598 49 654 50 556

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

2 För stiftelsehögskolorna avses eget kapital och årets resultat.  Större förändringar mellan åren vad 
gäller budgeterade intäkter för avgifter respektive bidrag ska alltid kommenteras.

Tabell 1 Total budget

Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)

2017 2018 2019 2020 2021

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Takbelopp 1 127 784 131 513 132 159 132 806 132 806

Beräknad avräkning 2 (A) 127 784 131 513 132 159 132 806 132 806

Särskilda åtaganden (B) 26 403 26 891 26 891 26 891 26 891

Anslag (A+B) 153 588 158 404 159 050 159 697 159 697

Avgifter 5 995 4 000 4 000 4 000 4 000

Bidrag 10 065 11 153 10 770 9 300 6 400

Finansiella intäkter 480 405 360 315 270

Summa intäkter3 170 128 173 692 174 180 173 312 170 367

Verksamhetens kostnader

Personal -97 788 -100 726 -103 640 -103 950 -104 400

Lokaler -39 079 -36 630 -36 450 -36 630 -36 810

Drift/Övrigt -22 553 -21 150 -21 150 -21 600 21 600

Avskrivningar -11 705 -13 500 -13 500 -13 050 -12 600

Finansiella kostnader -295 -270 -261 -261 -252

Summa kostnader -171  421 -172 276 -175 001 -175 491 -175 662

Årets kapitalförändring/ Årets resultat -1 293 1 686 -821 -2 179 -5 295

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2018 i 2018 års prisnivå
2 Beräknad avräkning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå bland annat med hänsyn till ev. utnyttjande av tidigare uppkommet 

anslagssparande eller överproduktion, samt ev. decemberprestationer.
3 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.

Tabeller
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Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1 9 609 19 787 19 787 19 787 19 787

Avgifter 0 0 0 0 0

Bidrag 1 330 1 600 1 250 800 800

Finansiella intäkter 25 45 40 35 30

Summa intäkter 10 964 21 432 21 077 20 620 20 617

Verksamhetens kostnader

Personal -8 994 -11 192 -11 516 -11 550 -11 600

Lokaler -1 008 -4 070 -4 050 -4 070 -4 090

Drift/Övrigt -1 210 -2 350 -2 350 -2 400 -2 400

Avskrivningar -105 -1 500 -1 500 -1 450 -1 400

Finansiella kostnader -15 -30 -29 -29 -28

Summa kostnader -11 331 -19 142 -19 445 -19 499 -19 518

Årets kapitalförändring/ Årets resultat -367 2 290 1 632 1 123 1 099

1. Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2018 i 2018 års prisnivå

Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå

Investeringar i anläggningstillgångar1 2017 2018 2019 2020 2021

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 97 210 104 097 99 597 95 097 90 597

Beräknad nyupplåning 14 770 2 500 2 500 2 500 2 500

varav investeringar i immateriella anläggnings-tillgångar 0 0 100 0 150

Beräknad amortering 7 883 7 000 7 000 7 000 5 600

UB lån i Riksgäldkontoret 104 097 99 597 95 097 90 597 87 497

Maximalt utnyttjande av låneramen under året 104 097 99 597 95 097 90 597 87 497

Föreslagen låneram 150 000 150 000 120 000 110 000 110 000

Beräknad ränteutgift -505 1 528 1 460 1 857 1 781

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

Summa räntor och amorteringar 7 378 8 528 8 460 8 857 7 381

Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0

Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 0 0

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

Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit
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Redovisning av lokaler (mnkr) 2017 2018 2019 2020 2021

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA (exkl. student- och gästforskarbostäder)

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

-        ökning under året

-        minskning under året

-        vid årets utgång (A) 17 121 17 121 17 121 17 121 17 121

Förbättringsutgift på annans fastighet1 117 121 117 111 105

-        nyinvesteringar 10 2 0 0 0

-        avskrivningar -6 -6 -6 -6 -5

Lokalhyra (exkl. student- och gästforskarbostäder) (B) 2 36 37 38 38 38

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA) 3 2 084 2 132 2 192 2 212 2 231

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

44 47 47 48 47

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 5 2 570 2 735 2 766 2 787 2 763

Lärosätets totala kostnader (D) 182 191 194 195 195

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

Justerade totala kostnader (D2) 179 189 192 193 193

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader 6 24 % 24% 24 % 24 % 24 %

Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader 7 25 % 25 % 25 % 25 % 24 %

Tabell 5 Lokalförsörjning

Uppdragsverksamhet (tkr) Intäkter Kostnader Resultat

2017 0 0 0

varav tjänsteexport 0 0 0

2018 128 -128 0

varav tjänsteexport 128 -128 0

2019 383 -383 0

varav tjänsteexport 383 -383 0

Offentligrättslig verksamhet Intäkter till                 
inkomsttitel1

Intäkter som får       
disponeras

Kostnader Resultat

2017 - - - -

2018 - - - -

2019 - - - -

Tabell 6 Avgifter

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

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

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

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

3 Beräknas som B/A. 5 Beräknas som C/A.

6 Beräknas som C/D.

7 Beräknas som C/D2.
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