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Rektor har ordet

KMH har under flera år påtalat behovet av stärkt 
finansiering. Under 2021 har vi tagit nya tag i 
denna fråga.

Vi har konstaterat att KMH:s basanslag för 
forskning ligger långt lägre än för lärosäten 
av motsvarande storlek. Vår forskning är 
detta till trots mycket framgångsrik, men för 
fortsatt utveckling av forskningsmiljön och 
utbildningarnas forskningsanknytning anser vi 
att en anslagsökning är helt nödvändig.  

Vi har också konstaterat att ersättningsbeloppet 
för utbildningsområdet musik ligger på en så 
låg nivå att fortsatt urholkning parat med ökade 
pensionskostnader får alarmerande inverkan 
på kvaliteten inom högre musikutbildning. 
Ersättningsbeloppet är det lägsta bland de 
konstnärliga och mindre än hälften av beloppet för  
det närmast jämförbara utbildningsområdet teater.   

Underfinansieringen av högre musikutbildning 
i kombination med brister i utbildningskedjans 
alla tidigare led har försatt musiklivet i en 
situation där KMH och andra instanser menar 
att det svenska musikundret är hotat. Om Sverige 
även framgent ska anses vara en framstående 
musiknation krävs omfattande satsningar på såväl 
lokal och regional som nationell nivå.   

För KMH och landets övriga musikhögskolor är 
behovet av ökade ersättningsbelopp akut.  

KMH har sina rötter i Kungl. Musikaliska 
Akademien som instiftades 1771 i syfte att utbilda 
musiker. Då staten tog över ansvaret för högre 
musikutbildning 1971 blev KMH ett självständigt 
lärosäte. Med anledning av pandemin blev vårt 
firande av detta dubbla jubileum blygsamt. Vi 
hoppas att i närtid i stället få anledning att fira en 
stärkt finansiering av KMH:s verksamhet. 

Helena Wessman 
Rektor

Rektor har ordet

Hur ska man summera 2021? Det år då det udda 
tillstånd coronapandemin försatt oss i blev 
nästan normalt. Vi kunde trots allt hålla igång 
KMH:s verksamhet och vi gjorde det bra. Stort 
tack för det, alla lärare och medarbetare inom 
förvaltningen!  

Men det fanns förstås ett ”nästan” i det 
normala. Våren 2021 var restriktionerna ännu 
omfattande och under hösten fick framförallt 
konsertverksamheten anpassas. Och det lär 
dessvärre behöva fortgå våren 2022. I skrivande 
stund håller vi andan inför ännu en förväntad 
smittspridningstopp och har för en period 
beslutat om digital förmedling av teoretisk 
undervisning och konserter.   

Att praktiska, klingande moment genomförs 
på campus är absolut nödvändigt och så har 
också kunnat ske hela 2021 om än under stor 
försiktighet. Jag kan stolt meddela att KMH 
och landets övriga musikhögskolor hittills 
undkommit klustersmitta. Med fortsatta 
skyddsåtgärder hoppas vi klara detta även 
framgent.  

Verksamheten har fortgått och i denna skrift 
redovisar vi goda resultat inom utbildning, 
forskning och samverkan med omgivande 
samhälle. På ett övergripande plan har vi med 
stort engagemang från samtliga medarbetare 
fortsatt arbetet med lärosätets utveckling utifrån 
den strategiska plan KMH:s styrelse lade fast i 
oktober 2020.   

Det strategiska arbetet omfattar såväl KMH:s 
system för kvalitetsarbete, som den faktiska 
kvaliteten inom forskning, utbildning och 
samverkan. En viktig förutsättning är fortsatt 
utveckling av lärosätets nya organisation med 
tre akademier, vilken varit i kraft sedan hösten 
2018. Syftet med förändringen var att skapa 
likvärdiga villkor, bredare samverkan och ett 
effektivare arbetsflöde. Ett så genomgripande 
förändringsarbete tar många år och under 2021 
har flera viktiga åtgärder vidtagits.  



KMH har under flera år påtalat behovet av stärkt 
finansiering. Under 2021 har vi tagit nya tag i 
denna fråga.

Vi har konstaterat att KMH:s basanslag för 
forskning ligger långt lägre än för lärosäten 
av motsvarande storlek. Vår forskning är 
detta till trots mycket framgångsrik, men för 
fortsatt utveckling av forskningsmiljön och 
utbildningarnas forskningsanknytning anser vi 
att en anslagsökning är helt nödvändig.  

Vi har också konstaterat att ersättningsbeloppet 
för utbildningsområdet musik ligger på en så 
låg nivå att fortsatt urholkning parat med ökade 
pensionskostnader får alarmerande inverkan 
på kvaliteten inom högre musikutbildning. 
Ersättningsbeloppet är det lägsta bland de 
konstnärliga och mindre än hälften av beloppet för  
det närmast jämförbara utbildningsområdet teater.   

Underfinansieringen av högre musikutbildning 
i kombination med brister i utbildningskedjans 
alla tidigare led har försatt musiklivet i en 
situation där KMH och andra instanser menar 
att det svenska musikundret är hotat. Om Sverige 
även framgent ska anses vara en framstående 
musiknation krävs omfattande satsningar på såväl 
lokal och regional som nationell nivå.   

För KMH och landets övriga musikhögskolor är 
behovet av ökade ersättningsbelopp akut.  

KMH har sina rötter i Kungl. Musikaliska 
Akademien som instiftades 1771 i syfte att utbilda 
musiker. Då staten tog över ansvaret för högre 
musikutbildning 1971 blev KMH ett självständigt 
lärosäte. Med anledning av pandemin blev vårt 
firande av detta dubbla jubileum blygsamt. Vi 
hoppas att i närtid i stället få anledning att fira en 
stärkt finansiering av KMH:s verksamhet. 

Helena Wessman 
Rektor

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 7 Årsredovisning 2021

Rektor har ordet



|8 Årsredovisning 2021

Studenterna har ordet

poängtera vikten av att hitta en god balans mellan 
nätbaserad undervisning och undervisning på plats.

Kåren har under vår och höst drivit frågan om 
ökad kunskap i normkritik på lärosätet. KMH 
behöver öka sin kompetens inom detta för att 
kunna vara mer inkluderande och mer jämställt 
i alla delar av verksamheten. Det är med glädje 
vi ser att en kompetenssatsning kommer att ske 
under 2022 och vi hoppas att KMH kan hitta en 
tydligare form för ett aktivt arbete med dessa 
frågor framgent. Tack vare lättade restriktioner 
har vi kunnat göra en successiv återgång av vår 
sociala verksamhet. Kåren genomförde även i år 
en smittsäkrad mottagning för alla nya studenter, 
ett kritiskt tillfälle för dem att få lära känna 
varandra och sitt lärosäte. 

Utåt har KMS engagerat sig mer regionalt och 
nationellt. I SFS, Sveriges förenade studentkårer, 
har vi börjat lyfta de utmaningar som finns inom 
konstnärliga utbildningar. Det största framsteget 
är ett nationellt nätverk för de konstnärliga 
högskolorna inom musikområdet som startar 
under 2022. För att effektivt kunna driva 
frågor om musikutbildning behöver 
vi först enas om vilka problem som 
behöver adresseras.

Det har varit ett otroligt lärorikt 
år för mig som kårordförande och 
jag kunde inte vara gladare att få 
säga att jag på årsmötet i december 
blev omvald för ännu ett år. Nu 
blickar vi fram mot ett, 
förhoppningsvis, mer  
öppet 2022.

Vilhelm Weréen  
Ordförande KMS

Studenterna har ordet 

Med kunskap och erfarenheter i ryggsäcken från 
pandemiåret 2020 gick vi in i 2021 smått trötta, 
men fast beslutna att det skulle bli ett bättre år. 
Att studera under pandemin har varit otroligt 
tufft. Det visade en enkät som KMH skickade ut 
till sina egna studenter i början av året. Ensamhet 
och brist på motivation har bidragit till försämrad 
psykosocial hälsa bland studenter. Studenterna 
upplevde även att den nätburna undervisning 
de fick i sina praktiska musikämnen inte 
kunde hålla samma kvalitet som deras vanliga, 
campusbaserade undervisning. Det har därför 
varit angeläget att ta fram tydliga riktlinjer för att 
kunna bedriva smittsäker undervisning på plats. 
Under våren utarbetades både en checklista för 
att smittsäkra undervisningsmoment på plats 
och en riskbedömningsmall för undervisning 
för fler än åtta studenter. Lärosalar anpassades, 
undervisning förlades i större lokaler och fler 
studieplatser skapades. Kåren har haft ett 
konstruktivt samarbete med lärosätet kring dessa 
frågor och det är jag mycket tacksam för.

Med 2021 i backspegeln vill jag ändå lyfta en 
positiv sak som pandemin har fört med sig. Ett 
utbrett kunskapslyft i digitala mötesverktyg 
har gjort nätbaserad undervisning till en 
integrerad del av alla KMH:s utbildningar. 
Nätbaserad undervisning passar inte all 
undervisning, men ibland skapar den möjligheter. 
Hybridföreläsningar som sänds både över 
nätet och ges på plats möjliggör och förenklar 
för studenter med ett krångligt livspussel. Att 
exempelvis kunna lyssna på en föreläsning 
hemifrån samtidigt som en tar hand som sitt 
sjuka barn gör det lättare för studerande föräldrar 
att klara sina kurser. Digitala möten och digital 
handledning är goda komplement till att ses i 
verkligheten. Förinspelade föreläsningar frigör 
tid för lärare. Med detta sagt så ska nätbaserad 
undervisning ses som just komplement till 
undervisningsmoment som sker på plats. 
Lärdomarna från pandemin har varit tydliga: 
Studenternas psykosociala hälsa blir sämre 
när mer undervisning förläggs hemma. Den 
klingande undervisningen behöver ske på plats 
för att den ska hålla god kvalité. Därför vill jag 
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Om KMH och vårt uppdrag 

Årsredovisningens 
utformning 
I årsredovisningen lämnas en redogörelse för  
verksamheten vid KMH under 2021. Redovisningen 
har utformats utifrån de uppdrag och mål för 
verksamheten som återfinns i lagar, förordningar 
och regleringsbrev. Resultatredovisningen är  
indelad i ett utbildningsavsnitt, ett forskningsavsnitt, 
ett samverkansavsnitt och ett gemensamt avsnitt. 
I det gemensamma avsnittet återfinns statistik 
inom personalområdet samt områden som har 
varit väsentliga för KMH under 2021. 

Därefter följer den finansiella redovisningen 
som består av en sammanfattande text av årets 
ekonomiska utfall, redovisningsprinciper, 
resultat- och balansräkning, anslagsredovisning 
samt noter. För att analyser och bedömningar 
av verksamhetens resultat ska bli mer träffsäkra 
har KMH utvecklat verksamhetsstyrningen. Hur 
detta skett finns beskrivet i avsnittet ”Vision och 
strategisk planering”.

KMH redovisar resultat enligt kraven på väsentliga 
uppgifter som beskrivs i det gemensamma 
regleringsbrevet för universitet och högskolor. 
Enligt Förordningen om årsredovisning och 
budgetunderlag ska myndigheter redovisa antal 
och styckkostnad för handläggning av ärendeslag 
som omfattar ett stort antal ärenden. KMH har 
inga ärendeslag med ett stort antal ärenden och 
inte heller ärendeslag vars antal och styckkostnad 
för handläggning är väsentliga för regeringens 
bedömning av myndighetens resultat och 
genomförande av verksamheten.  

Vision och strategisk 
planering 
Med den nya visionen Musik för människan 
och framtiden vill KMH utveckla en miljö som 
främjar konstnärskap, kunskapsutveckling 
och forskning på likvärdiga villkor och skapa 
synergier mellan musikerskap, lärarprofession, 

musikskapande och forskning. KMH vill också 
utveckla en verksamhet som stärker musiklivet, 
skolvärlden och forskarsamhället nationellt och 
internationellt. 

KMH:s studenter och medarbetare bidrar aktivt 
till att stärka musikens position i samhället med 
övertygelsen om att musikens kraft skapar en 
bättre värld. Den stora bredden på utbildningarna 
bildar en gedigen kunskapsbas och främjar 
givande samarbeten över genregränser och en 
god samverkan med det omgivande samhället. 
Forskning i musik har bäring på en rad andra 
ämnen som exempelvis hälsa, pedagogik, teknik 
och ekonomi. KMH har som ambition att 
ansöka om examenstillstånd för utbildning på 
forskarnivå i musik. 

KMH formar sin verksamhet med hjälp av en  
modell för verksamhetsstyrning som binder ihop  
regeringens mål och den statliga värdegrunden 
med lärosätets vision, strategi och värdegrund. 
Under året har omfattande insatser gjorts för  
att omsätta vision och strategi till prioriterade  
områden formulerade i en treårig verksamhetsplan. 
Parallellt med verksamhetsplanen har långsiktiga 
planer för särskilda sakområden tagits fram 
av rådgivande organ med sakkunskap inom 
respektive område.  

Den utvecklade verksamhetsstyrningen syftar 
till att tydliggöra i vilken riktning KMH ska 
utvecklas, att krav och förväntningar nås och att 
uppgifter fullföljs. Högskolestyrelsen fastställer 
vision, strategi och gemensam verksamhetsplan 
som därefter konkretiseras i utbildnings- och  
forskningsnämndens, akademiernas och 
förvaltningens verksamhetsplaner. Den utvecklade 
verksamhetsstyrningen innebär en tydligare 
ansvarsfördelning, skapar förutsättningar för en 
mer långsiktig planering och minskar risken för 
att prioriteringar inom särskilda sakområden 
missas. 
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• Nämnder
 Disciplinnämnd
 Lärarförslagsnämnd
 Personalansvarsnämnd
 Utbildnings- och forskningsnämnd

•  Högskolestyrelse

•  Rektor
 Prorektor

•  Akademin för folkmusik,  
 jazz och musik- och   
 medieproduktion
 Institutionen för folkmusik
 Institutionen för jazz
 Institutionen för musik- och  
 medieproduktion

•  Akademin för musik,  
 pedagogik och  
 samhälle
 Institutionen för musik,  
 pedagogik och samhälle

•  Akademin för klassisk  
 musik, komposition,   
 dirigering och  
 musikteori
 Institutionen för klassisk musik 
 Institutionen för komposition,  
 dirigering och musikteori

•  Högskoledirektör

 •  Högskoleförvaltning

 •  Högskolebibliotek

bereder ärenden om anställningar som professor 
och lektor och Personalansvarsnämnden ska 
pröva frågor om disciplinansvar, avstängning och 
åtalsanmälan vid misstanke om tjänstefel. 

Utöver högskolans nämnder finns ett antal 
rådgivande organ som har till uppgift att arbeta 
med högskolegemensamma frågor. Flera nya 
råd inrättades under 2021 med uppgift att stödja 
KMH i att följa och driva utvecklingen inom 
särskilt identifierade områden.  

Vid högskolans tre akademier bedrivs utbildning 
på grund- och avancerad nivå med musikalisk 
bredd och spets samt forskning med bäring på 
ett flertal ämnen och utbildning på forskarnivå i 
samarbete med andra lärosäten.  

Vid Akademin för folkmusik, jazz och musik- 
och medieproduktion bedrivs verksamhet inom 
svensk folkmusik och i folk- och konstmusik från 
andra kulturer. Här finns utbildning inom ett 
stort antal instrument såsom fiol, gitarr, luta,  
nyckelharpa, mandolin med flera. Vid akademin 
bedrivs också utbildning inom jazz, pop, rock,  
latin och fri improvisation. Studenterna 
förbereds för en yrkesverksamhet som 
musiker, kompositörer/låtskrivare, konsert- 

Organisation 
Högskolans styrelse beslutar i frågor om 
verksamhetens övergripande inriktning och 
organisation, ger planeringsramar och beslutar 
om årsredovisning, budgetunderlag och 
verksamhetsplan. Rektor leder verksamheten, 
ingår i högskolans styrelse och är högskolans 
högsta akademiska och konstnärliga företrädare.  
Prorektor utses av styrelsen och är ställföreträdande 
om rektor inte kan fullgöra sina uppgifter. 
Prorektor har även i uppdrag att ansvara för 
ett flertal av högskolans verksamhetsfält, bland 
annat forskning. 

Högskoledirektören är ansvarig för beredning 
och föredragning av ärenden som beslutas av 
rektor och högskolestyrelse. Högskoledirektören 
beslutar i frågor som rör fastigheter, inredning, 
utrustning samt den verksamhet som utförs inom 
Högskoleförvaltning och Högskolebibliotek. 

Högskolans nämnder är organisatoriskt placerade  
under rektor. Utbildnings- och forskningsnämnden 
har det samlade ansvaret för planeringen av och 
kvaliteten i KMH:s utbildning och forskning. 
Disciplinnämnden beslutar om disciplinära 
åtgärder mot studenter, Lärarförslagsnämnden 

Figur 1. KMH:s organisation 
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och skivproducenter, arrangörer, egna 
företagare, teater- och studiomusiker, lärare på 
kulturskolor, folkhögskolor och musikhögskolor. 
Inom musik- och medieproduktion erbjuds 
utbildningsprogram där tyngdpunkten vilar på 
musik i samverkan med andra medier såsom tv, 
film, dataspel och andra interaktiva medier.  

Vid Akademin för musik, pedagogik och 
samhälle finns KMH:s musiklärarprogram. 
Studenterna erbjuds fem profiler mot 
gymnasieskolans estetiska program: kör, 
musikteori och musik- och medieproduktion 
samt rytmik. Här finns också utbildning inom 
musikpedagogik och musikterapi. 

Akademin för klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori är KMH:s största 
akademi. Här utbildas studenterna inom sång 
och samtliga instrument i den västerländska 
klassiska traditionen, kyrkomusik, tidig musik 
och pianostämning. Vid akademin finns Sveriges 
största högskoleutbildning inom komposition, 
dirigering och musikteori. Studenterna i 
komposition utbildar sig inom västerländsk 
konstmusik, elektroakustisk musik, jazz och 
filmmusik. Studenterna i dirigering profilerar sig 
inom kör- respektive orkesterdirigering. 

Coronapandemin 
Även år 2021 har präglats av pandemin i stor 
utsträckning. Den coronagrupp som inrättades 
år 2020 har fortsatt att träffas i mån av behov. 
Gruppen har letts av högskoledirektören, och 
representanter från akademin, förvaltningen, 

studentkåren samt huvudskyddsombuden 
har deltagit. Dialog har dessutom förts 
med arbetstagarorganisationer och 
säkerhetsorganisationen. Det har under året gått 
att kommunicera direkt med denna grupp via en 
särskild e-postadress. Undervisningen har under 
året skett både på plats och digitalt beroende 
på hur smittspridningsläget och restriktioner 
påverkat möjligheten att befinna sig på campus. 
Året inleddes med långtgående restriktioner 
och campus var då enbart öppet för övning för 
att sedan övergå till att undervisning på plats i 
mindre grupper tilläts. Riskbedömningar gjordes 
för fysisk verksamhet med större grupper än åtta 
personer och campus var stängt för allmänheten 
fram till augusti månad. En särskild checklista 
togs fram för att säkerställa att verksamhet på 
plats skedde på ett smittsäkert sätt. Alla personer 
som hade möjlighet att utföra sitt arbete hemifrån 
uppmanades att göra det under de perioder som 
smittläget krävde det. 

Folkhälsomyndighetens och regeringens allmänna 
råd, restriktioner och rekommendationer har 
varit vägledande vid framtagning av interna 
riktlinjer och under hösten kunde verksamheten 
återgå till att mestadels hållas på plats och 
publik tilläts återigen vid konserter. De särskilda 
anpassningar som gjordes på campus med 
skyltning, informationsmaterial och särskilda 
stationer med handsprit under 2020 har 
kvarstått. Under hösten arbetade majoriteten av 
teknisk/administrativ personal varierat på plats 
och distans och ny teknik installerades för att 
klara att hålla hybridmöten i lokalerna. I slutet 
av året kom direktiv om vaccinationsbevis vid 
större sammankomster och det tillämpades då vid 
konserter i Kungasalen med mer än 100 personer. 
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Utbildning

Konstnärliga utbildningar som ges på KMH 
är inom folkmusik, jazz, klassisk musik, 
dirigering, komposition samt musik- och 
medieproduktion. Förutom de utbildningar 
som leder till konstnärliga examen så erbjuder 
KMH även ämneslärarutbildningar i musik 
samt utbildningar inom musikpedagogik och 
musikterapi. Utbildningsutbudet består av 
både kurser och program och KMH erbjuder 
utbildningar med såväl bredd som spets.

Många av KMH:s lärare har också en aktiv 
musikkarriär vid sidan av läraranställningen. 
Det är en viktig komponent för att säkerställa 
att studenterna får de rätta verktygen för sina 
framtida karriärer. Att många lärare också 
arbetar som musiker gör att de kan ta med sig 
viktig kunskap från arbetsmarknaden direkt 
in i utbildningarna vilket blir en viktig del 
av studenternas utveckling men också för 
utbildningarna i stort.

Under våren 2021 fortsatte KMH att vidta 
åtgärder för att säkerställa att klingande 
moment i utbildningarna har kunnat bedrivas på 
campus medan teoriundervisning, föreläsningar 
och seminarier har fortsatt på distans. Inför 
starten av läsåret 21/22 tog KMH beslut om 

att låta nyantagna och andraårsstudenter ha 
all undervisning på campus medan de högre 
årskurserna fortsatte med hybridundervisning 
under första läsperioden. Efter det skedde all 
undervisning på campus igen. Alla insatser som  
gjorts för att utveckla digitala metoder och  
arbetssätt kommer förhoppningsvis ge möjligheter 
till förbättrat lärande även efter pandemin 
och ge möjlighet till alternativ till traditionell 
musikundervisning.

Den digitala studiemiljön bör istället ses som ett  
sätt att kunna optimera varierade undervisnings-
metoder och ett medium för kreativitet och 
innovation i undervisning och lärande. Den digitala  
lärandemiljön har blivit en del av det nya normala. 

Antalet studenter som har studerat på KMH 
under 2021 har ökat med fem procent sedan 2020. 
År 2020 hade KMH 1 349 studenter och det 
kan jämföras med 1 420 studenter under 2021. 
Könsfördelningen bland studenterna under 2021 
har varit 48 procent kvinnor och 52 procent 
män. Det är fler män än kvinnor som studerar på 
KMH:s utbildningsprogram men däremot är det 
fler kvinnor som studerat på de fristående kurser 
som erbjudits under året.

Tabell 1. Antal studenter i utbildning på grund- och avancerad nivå

2021 2020 2019

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Konstnärliga utbildningsprogram 678 39/61 671 43/57 633 40/60

Lärarprogram samt 
musikpedagogik 239 41/59 230 41/59 235 41/59

Fristående kurser 503 65/35 448 66/34 436 62/38

KMH totalt 1 420 48/52 1 349 50/50 1 304 47/53

Tabellen visar antal registrerade individer i utbildning på grundnivå och avancerad nivå för respektive år. 
I uppgifterna ingår inte inresande utbytesstudenter.
Studenter som betalar studieavgift ingår i uppgifterna.
I uppgifter om konstnärliga utbildningsprogram ingår även studenter på pianostämmarutbildning.
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för de traditionella yrken som lever starka i 
Sveriges musikliv. KMH säkerställer därmed ett 
ansvarstagande för ett kulturarv samtidigt som 
det också öppnar upp för nykomponerad musik 
inom olika genrer. 

Grunden för utbildningarna är och har varit att 
möta efterfrågan på specifik spetsutbildning 
inom olika genrer, i syfte att kunna verka som 
frilansande musiker och/eller pedagog inom 
svenskt och internationellt musikliv.

Stort fokus läggs på att förbereda studenterna 
på musiklivets krav och förväntningar (att vara 
anställningsbara), genom att ha utvecklat teknisk 
skicklighet, stilistiskt kunnande, musikalisk 
uttrycksförmåga samt att självständigt kunna 
driva sin egen konstnärliga utveckling i syfte 
att nå konstnärlig excellens. Den kunskaps- och 
färdighetsbredd som utbildningarna ger blir då en 
avgörande tillgång, men det är också helt centralt 
att, i syfte att fördjupa den konstnärliga särarten, 
tillhandahålla reella möjligheter att välja de 
vägar som skärper och fördjupar. I kontakt med 
alumner framkommer det att de med sin breda 
kompetens av både konstnärlig excellens och 
nyskapande blivit viktiga centralgestalter i de 
miljöer de agerar.

Ett exempel på en marknad där studenter 
som genomgått KMH:s utbildningar i hög 
grad är anställningsbara är spelindustrin och 
dataspelsbranschen. Denna del av de kreativa 
näringarna utgör en viktig och expansiv del 
i svenskt näringsliv. Spelutveckling har en 
tydlig koppling till såväl konstnärlig musikalisk 
gestaltning som musikproduktion, ljud- och 
musikteknik eftersom ljud och musik i olika former 
ofta har en bärande berättarfunktion i spel. 

Utbildningsutbud och 
söktryck

Utbildningsutbudet ser i stort sett likadant ut 
för 2021 som de närmast föregående åren. En 
nyhet inför hösten 2021 var att KMH startade 
ett kandidatprogram i musikpedagogik med 
inriktning musikterapi. Inför hösten 2021 öppnade 
KMH 13 program på grundnivå och 18 program 
på avancerad nivå samt ämneslärarprogram  
och kompletterande pedagogisk utbildning. De  
31 program som öppnades för sökande fanns med i  
tre olika antagningsomgångar. Utöver programmen 
har KMH erbjudit totalt 46 fristående kurser 
uppdelat på 15 kurser under våren 2021 och  
31 kurser under hösten 2021.

Totalt har KMH haft fler sökande till 
utbildningsprogrammen men antal antagna 
ligger ungefär på samma nivå som 2020. Sökande 
till program på grundnivå var något färre än 
2020 och även antal antagna har gått ner något. 
Däremot har sökande till program på avancerad 
nivå och ämneslärarprogrammet gått upp där fler 
också har blivit antagna.

Sökande och antagna till fristående kurser under 
2021 har varit betydligt fler än 2020. Skälet 
till detta är bland annat den extrasatsning på 
livslångt lärande som KMH fått ta del av och där 
KMH valde att satsa på fristående kurser på olika 
utbildningsnivåer, inom flera ämnen och med 
olika målgrupper.

Alla utbildningar som KMH anordnar utgör en 
angelägenhet i stadens, landets och världens 
miljöer för kreativt musikskapande. En del av 
det utbildningsutbud KMH ger utgör grunden 

Tabell 2. Omfattning och fördelning av utbildning på olika nivåer

2021 2020 2019

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Grundnivå, helårsstudenter (HST) 493 44/56 486 45/55 469 43/57

Grundnivå, helårsprestationer (HPR) 455 44/56 417 44/56 437 43/57

Avancerad nivå, helårsstudenter (HST) 189 44/56 185 44/56 171 45/55

Avancerad nivå, helårsprestationer (HPR) 180 43/57 162 44/56 149 45/55

Utresande utbytesstudenter (HST) 9 22/78 12 42/58 10 30/70

Uppgifterna avser den utbildning som finansieras av regleringsbrevets anslag för grundutbildning.
Uppgifterna om helårsprestationer är exkl. decemberprestationer.      
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Tabell 3. Antal sökande och antagna 

2021 2020 2019
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Utbildningar på grundnivå

Kvinnor 498 45 9 480 54 11 447 45 10

Män 664 70 11 722 77 11 709 61 9

Totalt 1 162 115 10 1 202 131 11 1 156 106 9

Utbildningar på avancerad nivå

Kvinnor 277 33 12 228 37 16 230 32 14

Män 303 52 17 245 38 16 272 51 19

Totalt 580 85 15 473 75 16 502 83 17

Lärarutbildningar

Kvinnor 166 23 14 162 22 14 151 17 11

Män 216 40 19 208 36 17 191 34 18

Totalt 382 63 16 370 58 16 342 51 15

KMH totalt

Kvinnor 941 101 11 870 113 13 828 94 11

Män 1 183 162 14 1 175 151 13 1 172 146 12

Totalt 2 124 263 12 2 045 264 13 2 000 240 12

Uppgifterna om antal sökande (anmälda) och antagna avser utbildningsprogram. Sammanställningen visar utfall efter urval 2.
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VFU-plats, vilket idag kan vara utmanande. 
Dessutom kan det i större utsträckning 
garantera att verksamma musiklärare också har 
handledarutbildning. 2018–2021 har KMH varit 
del i den nationella försöksverksamheten kring 
praktiknära skolforskning, Utveckling, Lärande, 
Forskning, ULF, i den nod av lärosäten som leds 
av Uppsala universitet. Projektet förlängs till 
2024 för att sedan bli en permanent verksamhet 
från 2025. Under 2021 har KMH dialog med 
två friskolor och en kommunal grundskola och 
avser att teckna samverkansavtal med dessa 
under 2022 för att göra dem till övningsskolor 
för VFU. Det skulle ge en infrastruktur för ett 
reciprokt samarbete mellan skola och lärosäte där 
samarbete både gällande VFU och forskning kan 
vara fokus, vilket kan gagna utveckling för såväl 
studenter som lärare. För kommande läsår ser 
det ut som att KMH kommer att ha denna typ av 
samverkan med fyra skolor i Stockholmsregionen, 
två gymnasier och två grundskolor. 

KMH har i samarbete med utbildningens 
avnämare identifierat att det finns många skolor 
som fortfarande saknar behöriga musiklärare. 
För att informera och vägleda studenterna i val av 
inriktning inom de nya ämneslärarutbildningarna 
har KMH sammanställt information vilken 
har publicerats tillsammans med övrig 
utbildningsinformation och redogjorts för i 
vägledande samtal med studenter.

Ämneslärarutbildningen

Ämneslärarutbildningen är en angelägenhet för 
hela lärosätet och arbetet med att nå blivande 
studenter är prioriterat.

Under 2021 antogs studenter för fjärde gången 
till utbildningsprogrammet för ämneslärare 
mot gymnasieskolans estetiska program med 
fördjupning musik. Intresset för programmet kan 
beskrivas som stabilt och 30 studenter antogs 
med start hösten 2021 varav 30 också påbörjade 
sina studier.

KMH har upplevt ett mindre söktryck till 
ämneslärarutbildningen med inriktning mot 
gymnasieskolans estetiska program med 
ämneskombinationen musik och annat ämne. En 
antagningsomgång till detta program öppnades 
under våren 2021 med start till hösten 2021. Det 
visade sig dock vara för få sökande som klarade 
proven avseende särskild behörighet varför KMH 
inte kunde erbjuda utbildningen. KMH ska under 
2022 se över hur information om programmet 

Lärarutbildning
KMH erbjuder ämneslärarutbildning i musik samt 
kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

KMH utbildar musiklärare med gedigen bredd och  
djup inom ämnesområdet musik såväl som med  
pedagogisk, didaktisk och utbildningsvetenskaplig 
skicklighet. För att utbilda kvalificerade ämneslärare 
med särskild musikalisk spets och profil behövs 
specialistkompetens, till exempel när det gäller 
undervisning inom olika fördjupningsområden i  
musik: sång/instrument och ensemble, musikteori, 
kör, musikproduktion och rytmik. Kompetenser 
för dessa fördjupningsområden finns inom 
KMH:s lärarkår såväl som möjligheter att erbjuda 
gästlärare med spetskompetens om så behövs.

Ämneslärarutbildningen genomförs i sin helhet  
inom lärosätet, samt i samverkan med Stockholms 
universitet för de studenter som är antagna till 
musik och annat ämne vilket kan innebära ämnen 
som matematik, svenska, historia med flera. 
Denna senare nämnda ämneslärarutbildning 
erbjuder studenter möjliga ämneskombinationer 
och med påföljande god anställningsbarhet. 

Sedan hösten 2021 genomförs KPU-programmet 
till stora delar som nätburen undervisning. En 
avsikt med detta upplägg av genomförande är att 
fler potentiella studenter från hela landet ska ges 
möjlighet till komplettering och efter avslutad 
utbildning kunna ansöka om lärarexamen 
och legitimering. Den svenska grund- och 
gymnasieskolan är i stort behov av framtida 
lärare och KPU är ett sätt att minska bristen på 
lärare. 

KMH samverkar med övriga lärosäten med 
examenstillstånd för lärarexamen inom regionen 
samt med skolhuvudmän i Storstockholm. Detta 
sker i form av olika arbetsgrupper och med den 
årliga regionala samverkanskonferensen för 
samråd om lärarutbildningarnas dimensionering  
och samordning av de olika lärarutbildningarnas 
verksamhetsförlagda delar (VFU) samt genom  
en gemensam VFU-portal. Förutom samverkan 
regionalt ingår KMH – tillsammans med övriga  
lärosäten i Sverige med tillstånd att utfärda  
lärarexamen – i det s.k. Lärarutbildningskonventet.

Under 2021 har KMH fortsatt att se över hur 
övningsskolor för musikämnet skulle kunna ta 
form inom Storstockholm i enlighet med den 
extra satsningen från regeringen (regleringsbrev 
för budget 2021 avseende anslag 2:64). Detta är 
ett viktigt arbete då det även handlar om att på ett 
mer tillförlitligt sätt kunna garantera studenter 
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ska nå ut till fler möjliga sökanden utöver de 
befintliga studentrekryteringsinsatserna. 

Musikläraryrket är krävande inte minst vad det 
gäller konstnärligt kunnande. Det innebär att 
antagningsprov som KMH anordnar är viktiga 
för att blivande studenter ska klara utbildningens 
alla lärandemål samt att bli skickliga lärare. Målet 
om att KMH ska utfärda 165 ämneslärarexamina 
under 2021-2024 ser ut att kunna bli uppfyllt 
enligt prognos. 

Kvalitetsförstärkningsmedlen, i form av höjda 
ersättningsbelopp för VFU och utbildning, har  
bland annat inneburit fler föreläsningar och 
seminarier i relation till genomförande av VFU,  
vilket bidrar till att den vetenskapliga förankringen 
för KMH:s studenter stärks. Satsningen gällande  
ersättningsbelopp för utbildning har gett möjlighet  
att stärka lärartäthet inom utbildningsvetenskaplig 
kärna (UVK).

En utmaning för vissa individer som skulle kunna 
ansöka till KPU är deras egna möjligheter att 
genomföra studier på heltid. I samband med 
antagning inför höstterminen 2021 såg KMH en 
ökning av sökande och kunde anta fler studenter 
än föregående år. Totalt antogs 40 studenter till 
utbildningen varav 22 påbörjade sina studier. 
En anledning till det bortfall som skedde de 
sista veckorna före terminsstart kan vara 
pandemirestriktionerna som lättade och flera 
presumtiva studenter rapporterade att de fått jobb  
som musiker inom en marknad som mer eller 
mindre varit nedstängd under mer än ett år. 
KMH har fått något fler KPU-studenter som 
bor utanför Stockholms län vilket varit möjligt 
då delar av utbildningen givits på distans. Under 
höstterminen 2021 har KMH reviderat KPU; 
kursplaner från ämneslärarutbildningen har lyfts  
in i programmet och nya kurser har skapats bl.a.  
i syfte att tillgodose två nya mål i 
ämneslärarexamen.

KMH deltar i projektet Fler vägar in som leds 
av Stockholms universitet. Under året har 
lärosätet sett över möjligheter för fler vägar in 
till KPU såväl som valideringsmöjligheter, vilket 
även ligger i linje med regeringens satsning på 
bristyrkesutbildningar där KPU är en viktig del 
i att stärka samhället med framtida ämneslärare 
i musik. Under året ansökte två personer om 
validering till KPU men ingen fick godkänt.

Tabell 4. Ämneslärarprogram

2021 2020 2019

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Antal programnybörjare 27 37/63 36 42/58 27 26/74

Antal helårsstudenter 128 40/60 128 41/59 132 41/59

Antal examinerade 22 50/50 20 50/50 24 33/67

Tabell 5. Kompletterande pedagogisk utbildning 

2021 2020 2019

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Antal programnybörjare 23 39/61 23 30/70 22 41/59

Antal helårsstudenter 29 34/66 29 41/59 21 52/48

Antal examinerade 17 47/53 15 60/40 14 36/64

Kompletterande pedagogisk utbildning 

För att fler redan verksamma musiklärare ska 
erhålla behörighetsgivande examen och kunna 
ansöka om lärarlegitimation, har KMH under 
år 2021 fortsatt att erbjuda studenter, med 
oavslutade studier på äldre lärarutbildningar, 
studievägledning och möjlighet att avsluta sina 
studier. 
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Dirigentutbildning

Dirigentutbildningen kan läsas både på 
kandidatnivå och masternivå med inriktning  
mot orkester eller kör.

Inriktning orkester: I programmet ingår 
regelbundet arbete med instrumentala ensembler. 
Programmet erbjuder en kombination av 
koncentrerad podietid, handledning och många 
möjligheter att dirigera vid konserter.

Inriktning kör: Programmets syfte är att utbilda  
kördirigenter för det nationella och internationella 
musiklivet. De praktiska momenten i utbildningen 
grundar sig i kördirigeringens praxis inom 
västerländsk konstmusik. Även ensembler inom 
jazz och populärmusik som inbegriper dirigering 
kan väljas till. 

Särskilda åtaganden
KMH anordnar utbildning av pianostämmare 
samt dirigentutbildning och utbildning i 
elektroakustisk komposition i enlighet med 
de särskilda åtaganden som framgår av 
regleringsbrevet för KMH.

Pianostämmarutbildning

KMH erbjuder Sveriges enda utbildning till  
pianostämmare på högskolenivå. Under 
utbildningen får studenterna verktyg för att föra 
vidare en trehundraårig tradition av att vårda och 
trimma pianon, flyglar och andra klaver.

Med KMH:s utbildning inhämtas grunderna i 
att stämma och justera klaverinstrument inför 
fortsatt kunskapsutveckling inom yrkesområdet.

Pianostämmarutbildningen omfattar 60 högskole-
poäng (hp) och går på halvfart. De antagna studerar 
under två år och läser således 30 hp per år. 

Akademin för klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori har ansvaret för 
utbildningen.

Tabell 6. Pianostämmarutbildning

2021 2020 2019

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Helårsstudenter (HST) 2,7 10/90 2,3 22/78 2,8 18/82

Helårsprestationer (HPR) 1,9 30/70 1,7 15/85 3,0 17/83

KMH antog tre personer till utbildningen under 2021.
2019 och 2020 antogs tre personer/år.

Tabell 7. Dirigentutbildning

2021 2020 2019

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Helårsstudenter (HST) 16 31/69 14 29/71 13 12/77

Helårsprestationer (HPR) 14 36/64 13 23/77 12 17/83

KMH antog nio personer till utbildningarna i dirigering under 2021. 
För 2019 och 2020 antogs fem respektive elva studenter. 
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Utbildning i elektroakustisk 
komposition

KMH har ett nationellt uppdrag att utbilda 
tonsättare inom elektroakustisk musik på 
högskolenivå, och KMH har några av världens mest 
välutrustade studior för elektroakustisk musik.

Utbildningen erbjuder en stor variation av kurser 
som omfattar musikens estetiska och tekniska 
förutsättningar. Det finns dessutom stora 
möjligheter att styra inriktningen på utbildningen 
genom ett antal valbara kurser.

Utbildningen i komposition – elektroakustisk 
musik är förlagd till Akademin för klassisk musik, 
komposition, dirigering och musikteori.

Tabell 8. Kompositionsutbildning

2021 2020 2019

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Helårsstudenter (HST) 42 31/69 46 33/67 44 30/70

Helårsprestationer (HPR) 46 30/70 37 32/68 41 29/71

Till utbildningarna i komposition antog KMH 21 personer under 2021. 
2019 och 2020 antogs 19 respektive 17 studenter.

Utbildning i samverkan  
med andra högskolor

KMH samverkar med ett flertal lärosäten, både 
nationellt och internationellt. Ett exempel är 
KMH:s medlemskap i Stockholm School of 
Entrepreneurship, SSES, som innebär att KMH 

får finansiering för att vidareutveckla utbildning 
och forskning inom konstnärligt entreprenörskap. 
KMH-studenter kan genom samarbetet läsa 
entreprenörskapskurser som ges vid de andra 
medlemslärosätena. Samtidigt kan KMH erbjuda 
kursen ”Entreprenörskap i musik” som fristående 
kurs öppen för de övriga lärosätena inom SSES.
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KMH öppnade 15 kurser inför våren 2021 där 
186 studenter antogs efter att totalt 568 personer 
hade sökt en eller flera kurser. Med den utökade 
satsningen på livslångt lärande kunde KMH öppna 
betydligt fler kurser inför hösten 2021. KMH 
öppnade då 31 kurser och antog 358 studenter efter 
att 1547 personer hade sökt en eller flera kurser.

Bristyrkesutbildningar

Förutom att det i Sverige är brist på lärare, vilket 
beskrivits ovan, har KMH även disponerat medel 
för bristyrkesutbildningar. Med syfte att öka 
antalet studenter inom områden där det råder 
stor brist på arbetsmarknaden genomförde 
KMH en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen 
visade att det råder stor brist på kompetens 
inom musikterapiområdet och KMH har därför 
utvecklat ett kandidatprogram för musikterapi, 
som öppnade för antagning våren 2021. Söktrycket 
till programmet var relativt stort för att vara första  
gången programmet erbjuds med 82 sökande, varav  
31 förstahandssökande. Hösten 2021 startades 
programmet med nio antagna studenter. Med de  
medel som KMH erhållit för bristyrkesutbildningar 
planeras att anta studenter vartannat år till 
kandidatprogrammet. Under 2022 påbörjas 
även att se över möjligheterna för att starta en 
påbyggnadsmaster inom musikterapi. Forskning 
inom området är etablerat, inte minst i Norden 
och internationellt. KMH är det enda lärosätet i 
Sverige som ger utbildning inom musikterapi.

Regeringens extra 
satsningar på högskolorna 

I regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende 
anslag 2:64 har regeringen beslutat om extra 
satsningar på universitet och högskolor. De extra 
satsningarna gäller för KMH:s del förstärkning av 
studenthälsan, tillfällig förstärkning av resurser 
för forskning, ersättning för utveckling av VFU i 
lärarutbildningen samt förstärkning av resurser 
för validering inom kompletterande pedagogisk 
utbildning. Se respektive avsnitt för ytterligare 
information. 

Därtill har KMH även arbetat med de utpekade 
särskilda satsningarna på livslångt lärande och 
utbyggnad av bristyrkesutbildningar. Dessa 
redovisas nedan. 

Livslångt lärande

Den utökade satsningen KMH fått för livslångt 
lärande har prioriterats först och främst inom de 
fristående kurser som erbjuds. En del kurser har  
riktats mot musiker, tonsättare och dirigenter med  
fokus på att utveckla de sökandes entreprenöriella 
kunskap och förmåga, vilket har visat sig 
nödvändigt i en bransch som drabbats mycket 
hårt av pågående pandemi. Utöver detta erbjuds 
kurser inom alla nivåer, på både grundnivå och 
avancerad nivå.

Årsredovisning 2021

Studenter i musikterapi ger konsert på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.
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Prestationer och kostnader 
Prestationer och kostnader per prestation 
redovisas enligt kraven på väsentliga uppgifter 
för universitet och högskolor. 

KMH har ökat utbildningsproduktionen jämfört 
med åren innan såväl mätt i antal helårsstudenter 
som i antal helårsprestationer. Trots ökningen nås  
inte takbeloppet vilket förklaras med att ökningen 
återfinns i kurser inom utbildningsområden med 
lägre ersättningsnivå.

KMH:s utbildningsutbud har en tyngdpunkt på 
program och studenter som antas till program 
följer utbildningarnas planering och når målen 
i kursplanerna. Prestationsgraden är därför 
hög. Kostnaden per helårsstudent har ökat 
jämfört med föregående år medan kostnaden 
per helårsprestation har minskat. Antalet 
helårsstudenter och antalet helårsprestationer 
hämtas från studiedokumentationssystemet 
Ladok. Antalet ställs i relation till de totala 
kostnaderna för utbildningsverksamheten. 

Beräkningarna indikerar att kostnader 
för utbildning vid KMH överstiger de 
ersättningsbelopp som kan avräknas för antalet 
helårsstudenter och helårsprestationer.

 
Tabell 9. Redovisning av prestationer och kostnad 
för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2021 2020 2019

Antal helårsstudenter 
(HST) 691 685 651

Antal helårs-
prestationer (HPR) 657 605 603

Andel kvinnor  
(% av HST) 44 45 43

Andel män  
(% av HST) 56 55 57

Kostnad (tkr) 185 849 178 146 180 657

Kostnad (tkr) per 
helårsstudent (HST) 269 260 278

Kostnad (tkr) per 
helårsprestation (HPR) 283 294 299

Uppgifter om helårsstudenter och helårsprestationer är  
inkl. decemberprestationer och särskilda uppdrag.

Orgeln i Körsalen.
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Tabell 10. Utfärdade examina

2021 2020 2019

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Examina på grundnivå

Kandidatexamen 1 0/100  -  -  -  -

Konstnärlig kandidatexamen 86 43/57 80 42/58 72 33/67

Ämneslärarexamen, grundnivå 17 47/53 15 60/40 14 36/64

Summa examina på grundnivå 104 43/57 95 45/55 86 34/66

Examina på avancerad nivå

Magisterexamen 2 50/50 1 100/0 2 100/0

Konstnärlig masterexamen 43 37/63 41 46/54 38 53/47

Ämneslärarexamen, avancerad nivå 22 50/50 20 50/50 24 33/67

Summa examina på avancerad 
nivå 67 42/58 62 48/52 64 47/53

Examina enligt äldre 
betämmelser

Konstnärlig högskoleexamen  
(120 hp – 240 hp) 3 67/33 5 20/80 5 20/80

Lärarexamen 1 0/100 1 0/100 1 100/0

Kandidatexamen  -  - - - 2 100/0

Summa examina enligt äldre 
bestämmelser 4 50/50 6 17/83 8 50/50

SUMMA UTFÄRDADE 
EXAMINA 175 43/57 163 45/55 158 40/60

Uppgifterna avser antal utfärdade examina t.o.m. 31 december 2021. 

Antal utfärdade examina
KMH utfärdar digitala examensbevis sedan 
januari 2021, som ett led i digitaliseringen 
av administrativa processer och arbetet mot 
klimatmålen 2030. Beslut om utfärdande av 
examina fattas som förut i Ladok, men bevis ges 
inte längre på papper utan skickas som PDF-fil 
med verifierbara digitala signaturer. Den nya 
rutinen har visat sig fungera mycket bra, med 
en hållbar och smidig ärendehantering. Allt fler 
högskolor går över till digitala examensbevis och 
det pågår ett lärosätesövergripande arbete inom 
Ladok-konsortiet med ett gemensamt hanterings- 
och bevarandesystem.

Under 2021 har KMH utfärdat examina enligt 
tabell 10. Sammanlagt 175 examina har utfärdats, 
varav 104 på grundnivå, 67 på avancerad nivå, och 
fyra examina enligt äldre bestämmelser.

Workshop för studenter i folkmusik.
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Studieavgifter
I antagningsomgången inför hösten 2021 hade 
KMH 55 anmälda som var markerade som 
avgiftsskyldiga efter sista betalningsdag. Av 
de 55 anmälda var det fem sökande som blev 
antagna och fick brev om de stipendier KMH 
har att fördela. Alla fem svarade och efter beslut 
av rektor har två av dessa studenter påbörjat 
utbildning på masternivå vid KMH. Förutom 
de två avgiftsskyldiga studenter som påbörjat 
sina utbildningar nu under hösten 2021 så finns 
det ytterligare en avgiftsskyldig i årskurs två. 
De avgiftsskyldiga studenterna är få i antal i 
förhållande till hela studentpopulationen och 
ingen negativ påverkan har noterats varken 
på utbildningarna eller verksamheten i övrigt. 
Däremot ser KMH att de internationella 
studenterna berikar KMH:s studiemiljö.

Kontakten med Migrationsverket har fungerat väl 
och arbetet både för studenterna och KMH har 
kunnat ske utan fördröjning eller andra problem. 
Omfattningen och prestationsgraden för de 
avgiftsskyldiga studenterna redovisas i tabell 11.

Bedömning av reell 
kompetens 

Om den sökande inte har den formella 
behörigheten så finns alltid möjligheten att 
ansöka om validering av reell kompetens. Då 
bedömning av reell kompetens ser olika ut 
beroende på vad den sökande har eller inte har 

för kunskaper så är det svårt att ge vägledning 
över vilka dokument som ska skickas in. Det är 
den sökande som själv ska visa på att den har de 
förkunskaper som krävs.

För att bedömning av reell kompetens ska 
bli rättssäker och behandlas utifrån ett 
likabehandlingsperspektiv har KMH arbetat 
med den information som finns på hemsidan och 
förhoppningsvis gjort den tydlig, lättbegriplig och 
instruktiv. Efter att den sökande har inkommit 
med sina dokument gör KMH en samlad 
bedömning och beslutar sedan om den sökande 
kan anses behörig eller inte. Om ytterligare 
information behövs kan KMH kontakta den 
sökande för mer dokumentation och/eller 
intervju.

För antagning till KMH:s konstnärliga program 
krävs särskild behörighet som prövas genom 
antagningsprov. Kunskapen för att nå godkänt 
resultat på antagningsproven är hög bland många 
sökande och här har KMH en lång erfarenhet att 
göra bedömningar av den musikaliska kompetens 
som behövs för att bli behörig till utbildning.

Antalet personer som ansöker om reell 
kompetens har ökat något under de senaste 
åren, men är fortfarande på en låg nivå. Under 
2021 hade KMH femton sökande som ansökte 
om validering av reell kompetens. Fem av dessa 
blev obehöriga och tio bedömdes som behöriga. 
Av de tio som bedömdes behöriga antogs åtta 
till sökt utbildning. Av de som antagits genom 
validering av reell kompetens under de senaste 
åren kan KMH göra bedömningen att de klarar 
sin utbildning med samma resultat som personer 
som antagits via formella meriter. Validering av 
reell kompetens används också vid ansökan om 
tillgodoräknande av hel kurs och/eller modul 
inom kurs. Under året har lärosätet börjat se över 
möjligheter för fler vägar in till kompletterande 
pedagogisk utbildning (KPU) såväl som 
valideringsmöjligheter, vilket även ligger i linje 
med regeringens satsning i pandemins spår.

Tabell 11. Studieavgiftsfinansierad utbildning

2021 2020 2019

Helårsstudenter (HST) 2,7 2,2 0,9

Helårsprestationer (HPR) 2,3 1,7 0,3
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medel från EU genom Erasmus+programmet. 
Partnerskapet är ett projekt ihop med Universität 
für Musik und darstellende Kunst i Wien, 
Österrike, Universität der Künste i Berlin, 
Tyskland samt The Karol Szymanowski Academy 
of Music i Katowice, Polen. Dessutom är Haute 
École de Musique de Genève i Schweiz med som 
associerad partner.

I september 2021 anordnades en uppstart på 
plats i KMH:s lokaler. Under november har två så 
kallade Learning Teaching Training (LTT) weeks 
hållits. Den första gick av stapeln i Wien där tio 
KMH-studenter och fyra lärare deltog under en 
vecka med gemensamma workshops. Den andra 
hölls i Berlin där tio studenter och två lärare  
från Katowice deltog. I samband med de båda 
LTT weeks har två dagars projektmöte  
(TPM = Transnational Project meetings) 
genomförts. Utöver LTT och TPM har 
förberedelser för ett gemensamt Joint 
Mastersprogram samt bygget av en digital 
plattform för material och kontakt påbörjats.

ARTHEWE-projektet (Multiform Pedagogy 
in Arts, Health and Wellbeing Education) 
har under året utvärderat olika pedagogiska 
tillvägagångssätt och konstbaserade metoder där  
musikens roll för hälsoutveckling synliggjorts.  
Arbetet har genererat online- och kontaktinlärning 
där tvärprofessionella kunskapsutbyten inom 
och genom konst- och musikområdet har skapat 
grunden för en digital hälsoplattform: HeArtS 
(Health-Arts-Sustainability). Projektet har även 
börjat definiera kärnkompetenser som behövs 
hos yrkesverksamma för att kunna arbeta hållbart 
inom området musik. Insamling av data har skett 
via fokusgrupper och individuella djupintervjuer 
med KMH:s studenter från CoPeCo-program, 
musiklärarprogram samt musikterapiprogram. 
Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen har  
genom föreläsningar skapat bred dialog kring  
berikande lärmiljö, förkroppsligad lärandeaktivitet, 
inre och yttre hållbarhet och kreativitet med våra 
internationella partners och studenter. Projektet 
fortgår fram till och med år 2024.

Under hösten 2021 genomfördes också för fjärde  
året i rad flera fristående kurser på KMH via  
distans där huvuddelen av studenterna utgörs av  
unga musikstuderande från andra länder i Europa.  
Som tidigare år genomförs dessa kurser i  
samverkan med Nordiska kammarmusikföreningen. 
Förutom att merparten av studenterna kommer 
från andra länder än Sverige har även en stor 
del av lärarna vid dessa fristående kurser en 
internationell bakgrund.

Internationalisering
KMH har under året fortsatt arbeta för att nå en  
stärkt position på en internationell arena. 
Möjligheten att skapa en tydligare och enklare  
ingång för sökande från andra länder till  
konstnärliga utbildningar på KMH, utöver de mer  
reguljära utbytesavtalen, har diskuterats. Ett  
internationaliseringsråd har skapats för att behandla 
dessa frågor. Den önskade internationaliseringen 
av KMH:s utbildningsmiljö hänger väl ihop med 
hur musiklivet och musikbranschen under senare 
år har blivit global och där Sverige som nation 
fortfarande är världsledande inom musikexport 
och musikrelaterad verksamhet.

När det gäller specifika samarbeten med 
internationell prägel har samarbetena med olika 
universitet i Sydafrika och utbytesavtalen med 
USA fortlöpt, dock har inga fysiska mobiliteter 
kunnat genomföras till dessa destinationer 
på grund av pandemin. Sedan 2021 är KMH 
koordinerande lärosäte för NordTrad-nätverket, 
som involverar alla nordiska och baltiska 
musikhögskolor med folkmusikutbildning. 
Digitala möjligheter har lett till att NordTrad-
samarbetet kunde hållas med stor framgång 
genom att den årliga kursveckan hölls digitalt. 
Flertalet masterclasses inom olika utbildningar 
har också genomförts digitalt, vilket betyder att 
KMH:s studenter har fått möjlighet att träffa lärare 
från olika delar av världen och ta del av deras 
kunskaper som de inte hade kunnat få annars.

Internationella nätverk

KMH deltar i ett flertal olika internationella 
nätverk: Association Européenne des 
Conservatoires, Académies de Musique et 
Musikhochschulen (AEC), som i hög grad bidrar 
till KMH:s utveckling och positionering på den 
internationella arenan. Andra internationella 
nätverk som KMH ingår i är EUA (European 
University Association), ANMA (Association 
of Nordic Music Academies), ELIA (European 
League of Institutes of the Arts), NUAS 
(Det Nordiska Universitets Administratörs 
Samarbetet), vilka alla är av stor vikt.

KMH har under 2021 fortsatt vara mycket 
framgångsrika i att samverka internationellt inom 
de två stora projekt som bedrivs av beviljade 
Erasmus+-medel.

Eurythmics in Education & Artistic Practice (EEAP) 
är ett strategiskt partnerskap som har fått 
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Internationell mobilitet

Den internationella mobiliteten vid KMH har 
återgått något inom vissa områden under 2021. 
Anledningen till detta är att länder har börjat 
öppna upp igen, men Covid-19-pandemin har 
påverkat alltjämt. All personalmobilitet har 
i stort sett varit inställd under året, men har 
kunnat upptas i begränsad omfattning i slutet 
av 2021. Även studentmobiliteten är fortsatt 
påverkad. Den utresande studentmobiliteten 
har minskat jämfört med 2020. Den inresande 
studentmobiliteten börjar dock återhämta sig och 
närmar sig samma antal som innan pandemin. 

De flesta utbyten som sker på studentnivå sker 
inom Erasmus+, men utbyten sker också inom 
Nordplus. Även detta år behövdes utbyten inom 
Linneaus-Palmeprogrammet med Sydafrika 
och de bilaterala utbyten som KMH har med 
USA ställas in helt på grund av pandemin och 
de reserestriktioner den har inneburit. Dock 
har flertalet digitala masterclasses genomförts. 
KMH:s lärare har hållit i masterclasses hos 
våra partners och inbjudna gästlärare har hållit 
i digitala masterclasses för KMH:s studenter. 
Dock har detta inte varit kopplat till något 
mobilitetsprogram och således inte förts in i 
någon statistik. 

KMH är från 2021 koordinerande lärosäte för 
folkmusiknätverket NordTrad inom Nordplus-
programmet. 

Under 2021 har översynen av KMH:s utbytesavtal 
inom Erasmus+ fortlöpt. Det nya Erasmus+ 

programmet har startat och KMH har blivit 
beviljat fortsatt deltagande i programmet och 
beviljats ny budget för 2021. Summan är lägre än 
tidigare år, vilket beror på pandemin och att färre 
mobiliteter inom hela EU har genomförts. Det 
nya Erasmus+ programmet 2021–2027 innebär att 
en viss del av budget (20 procent) får användas 
mot utbytespartners utanför EU, vilket innebär 
en möjlighet att fortsätta utbytessamarbetet med 
universitet och högskolor i Storbritannien. 

KMH genomförde sin första Internationaliserings - 
dag med informationsmöten för studenter och  
lärare/personal för att informera om vilka 
avtal som finns och hur utbytesstudier och 
personalmobilitet fungerar. En mindre 
studentmässa genomfördes samma dag, där 
årets inresande utbytesstudenter var med och 
representerade sina hemuniversitet. 

De lärarutbyten och utbyten med övrig personal 
som har kunnat genomföras har i huvudsak 
finansierats av medel från Erasmus+. När det 
gäller lärarutbyten är det oftast lärare som blir 
inbjudna att undervisa medan övrig personal 
åker i väg för att få erfarenhetsutbyten eller 
fortbildning. Fortbildningen i engelska vid 
University of Cambridge som startades under 
2019 ställdes in 2021, även detta på grund 
av pandemin. Förhoppningen är att kunna 
genomföra fortbildningen under 2022 i stället.

KMH har under 2021 bedrivit internationellt 
mobilitetsarbete med följande omfattning, se 
tabell 12.

Tabell 12. Internationell mobilitet

2021 2020 2019

Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%) Totalt

Andel 
kvinnor/
män (%)

Inresande studenter 49 67/33 47 66/34 57 56/44

Utresande studenter 22 32/68 30 40/60 29 31/69

Inresande personal 1 100/0 2 0/100 17 35/65

Utresande personal 7 75/25 8 38/62 42 36/64

Inresande (In): studenter 49 utbyten / 49 individer, lärare och personal ett utbyte /en individ. 
Utresande (Ut): studenter 22 utbyten / 22 individer, lärare och personal sju utbyten /sju individer.
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Under 2021 genomfördes kampanjen Låt livet 
svänga i samarbete med kommunikationsbyrån 
Södra tornet. En film togs fram som tog avstamp 
i visionen Musik för människan och framtiden. 
Filmen fokuserade på musikens betydelse i våra 
liv, i motgångar och medgångar. En mångfald 
musikstilar och människor i olika åldrar, 
med olika bakgrund och etnicitet skildrades i 
filmen. Den användes sedan till en mängd olika 
studentrekryteringsaktiviteter, bland annat 
marknadsföringen av öppet hus, konserter etc.  
då den kunde anpassas till olika målgrupper.

Breddad rekrytering är fortsatt en stor utmaning 
för KMH. Majoriteten av de studenter som antas 
har läst flera år på förberedande utbildningar 
för att ha möjlighet att bli antagna vid KMH. 
Studierna kräver ofta att studenten börjat spela 
instrument vid en tidig ålder för att i det första 
skedet komma in på förutbildningar och att 
sedermera kunna antas vid KMH. 

Verksamheten i projektet Libravoice har fortsatt 
under året. Libravoice startade 2019 för att 
motverka segregation och främja breddad 
rekrytering till KMH. Syftet är att skapa likvärdiga 
möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång 
till musik och andra kulturformer. Skolor i 
projektet i socialt utsatta områden får komma 
i kontakt med och musicera med KMH:s lärare 
och studenter. Kvarnbyskolan i Rinkeby var första 
skola att certifieras i projektet och under 2020 
inolverades Elinsborgsskolan i Tensta som andra 
skola i projektet.

KMH:s musiklärarutbildningar har under året 
genomfört Skolprojektet och Musikantprojektet 
på skolor i Stockholmsförorter. Projekten syftar 
både till att låta KMH:s lärarstudenter möta och 
interagera med skolbarn, samt använda musiken 
för att entusiasmera, lära och förena eleverna. 

Studentrekrytering
Under 2021 påverkades studentrekryteringen av 
den pågående pandemin. Flertalet studiebesök 
och informationsträffar fick ställas in under året. 
I stället genomfördes digitala aktiviteter för att 
informera om utbildningarna. 

Under det första kvartalet genomfördes en 
större kampanj i sociala medier för KPU, 
musikterapiprogrammet och lärarprogrammen 
som hade budskapet ”Lär ut det du älskar”. 
Kampanjen följdes av digitala informationsträffar 
där presumtiva studenter fick möjlighet att ställa 
frågor och få information från såväl lärare som 
studenter. Informationsträffarna marknadsfördes 
i sociala medier och direkt till aktuella 
förutbildningar. Under det andra kvartalet 
användes de studentdrivna festivalerna på skolan 
som marknadsföring för att nå ut till presumtiva 
studenter. Under höstterminen genomfördes 
ett digitalt öppet hus där KMH informerade om 
alla kandidatutbildningar inför att anmälan till 
utbildningarna öppnades den 1 december. Här  
togs ett nytt grepp där samtliga förutbildningar 
och estetiska gymnasieskolor med musikinriktning 
i Sverige bjöds in för att få träffa lärare och 
studenter samt få en bra uppfattning om vad en  
utbildning vid KMH kan innebära och leda till.  
Deltagarna fick bland annat lyssna på ett  
panelsamtal med studenter om hur det är att  
studera på KMH. Deltagarna fick också möjlighet  
att bekanta sig närmare med den kandidatutbildning 
som de främst var intresserade av och möta lärare 
på den utbildningen. Detta upplägg med ett 
gemensamt digitalt öppet hus gav en kvalitativ 
respons från de presumtiva studenterna.

Att nå potentiella studenter utanför storstäderna, 
samt en breddad målgrupp har varit en 
målsättning och en utmaning. Att ha digitala 
informationsträffar och ett större digitalt öppet 
hus har visat sig positivt på så vis att träffarna 
blivit tillgängliga för alla oavsett geografiskt 
avstånd.
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Studentinflytande
Kungl. Musikhögskolans Studentkår (KMS) har en  
viktig roll som studentkår vid KMH och visar stort  
intresse och engagemang för KMH:s utveckling. 
KMH har slutit avtal med studentkåren om stöd  
för studiesocial verksamhet och service. Enligt  
avtalet ska KMS stödja studenterna i deras studier  
och får för detta ett årligt ekonomiskt stöd. I 
ersättningsbeloppet ingår det särskilda anslag 
som KMH erhållit för att stödja studentinflytande 
efter kårobligatoriets avskaffande. Därutöver 
har avtal slutits med studentkåren gällande 
kompendieförsäljning för vilket ett särskilt 
ekonomiskt stöd utgår. Dessutom har studentkåren 
möjlighet att disponera KMH:s lokaler för 
särskilda evenemang ett antal gånger per läsår.

Under 2021 har arbetet med studentinflytande 
fortsatt utifrån de riktlinjer för student - 
representation vid beslut på högskoleövergripande 
nivå som arbetades fram under 2019. För att 
underlätta för studentrepresentationen tas 
numera beslut av högskoledirektör och rektor i 
anslutning av varandra då studentrepresentation 
finns med i båda fallen.

KMH har också en tydlig utarbetad struktur 
för deltagandet i olika fora där studenterna har 
möjlighet att ha representanter närvarande och 
har under 2021 fortsatt arbetet med studenternas 
möjlighet att yttra sig inför beslut av enskilda 
beslutsfattare och i olika grupper.

I KMH:s nyinrättade rådgivande organ ingår också 
studentrepresentanter som genom dessa har 
möjlighet att ta del av och påverka verksamhet 
som planeras och genomförs på KMH. 

Förutom studentrepresentation i beslutande 
organ, träffas rektor, högskoledirektör och 
studentkårens styrelse några gånger per termin. 
Här ges tillfälle för studenterna att föra fram 
synpunkter och funderingar under ledigare 
former. Chefen för samverkansavdelningen 
bjuder också in studentkåren till samtal när 
frågor kommer upp som har sådan karaktär att 
studenterna bör vara en samtalspartner. Dessa 
möten har ingen fast tidsplan utan planeras in 
när det behövs. Till dessa möten bjuds också 
ansvariga personer in för att diskutera frågor 
tillsammans med studenterna.

Även inom akademierna finns studentrepre-
sentanter med när beslut tas i övergripande frågor.  
Studenterna bjuds också till olika planeringsmöten 

som har med studierna att göra. Vid dessa möten 
träffas exempelvis akademichefer och studenter 
tillsammans med lärare, studierektorer och de 
konstnärliga/vetenskapliga företrädarna.

Högskolan har under året försökt få fler studenter  
att svara på de kursvärderingar som görs efter  
varje avslutad kurs. Svarsfrekvensen är fortfarande 
relativt låg och en översyn har gjorts för 
att förhoppningsvis höja antalet svar. I den 
kvalitetsutvärdering som gjordes av UKÄ 
framkom också att KMH bör göra utvärderingar 
på programnivå. KMH har under året tagit 
fram en utvärdering för studenterna på alla 
utbildningsprogram och den ska förhoppningsvis 
sättas i praktiken för de studenter som avlutar 
sin utbildning efter läsåret 21/22. Att få fler 
studenter att svara på kursvärderingar och 
programvärderingar är viktigt kopplat till 
studentinflytande. Ett högre deltagande innebär 
större möjlighet att kontrollera att innehållet och 
målen i kurserna uppnås i undervisningen.

KMH har avtal med Studenthälsan i Stockholm 
och är en del av den studentservice som finns på 
lärosätet. I den extra satsning som KMH fick ta 
del av (enligt regleringsbrev för budgetåret 2021 
avseende anslag 2:64) valde KMH tillsammans 
med övriga lärosäten, som har samarbete 
med Studenthälsan i Stockholm, att göra en 
gemensam satsning vilket resulterade i tre nya 
anställningar vid Studenthälsan. Studenterna 
har främst efterfrågat individuella samtal 
och med förstärkningen säkrades ett fortsatt 
fokus på sådana samtidigt som nya aktiviteter 
skapades, bland annat en ny satsning för att 
främja fysisk hälsa tillsammans med Stockholm 
Studenters IF. Föreläsningar hölls om till 
exempel distansstudier och att komma tillbaka 
till campus med fokus på social interaktion för 
att minska känslan av ensamhet. Under hösten 
har samtliga aktiviteter skett digitalt vilket ökade 
deltagandet jämfört med tidigare års fysiska 
träffar. Studenthälsan såg även att svenska och 
internationella utbytesstudenter valde att behålla 
kontakten med dem när de inte var i Sverige. 
Ambitionen är att fler gruppaktiviteter och 
individuella samtal kan genomföras i syfte att nå 
fler studenter med olika typer av problematik. 
Det digitala utbudet kommer fortsättningsvis att 
erbjudas i första hand då samtliga studenter kan 
delta på lika villkor. 
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Forskning

vilket är en viktig rekrytering för att bygga upp en 
internationell forskningsmiljö. 

KMH ingår sedan 2018 i centrumbildningen 
NAVET, tillsammans med KTH, Konstfack och 
Stockholms konstnärliga högskola. NAVET:s 
vision är att Sverige ska ha en ledande position 
i skärningspunkten mellan konst, teknik och 
design, med en praktisk och kritisk inriktning 
som stimulerar forskning, innovation, kreativitet 
samt utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
NAVET vill sätta människan i centrum, vilket 
också innebär att ifrågasätta vad en människa är 
i en teknologisk tidsålder. Centrumbildningen 
skapar en plats för nätverkande som kan initiera  
och tillgodose nya forskningsprojekt, vilka 
tidigare varit utspridda i olika miljöer, med stöd 
i form av delade resurser såsom laboratorier, 
utrustning, kurser och utbildningar. KMH ingår i  
NAVET:s styrelse, arbetsgrupp, flera medarbetare 
har deltagit i finansierade projekt och KMH 
medverkade i NAVET:s forskningsvecka 
i december 2021 där flera av KMH:s 
forskningsprojekt presenterades. NAVET 
har nyligen blivit förlängt med ytterligare en 
treårsperiod. 

I samverkan med LTU och Musikhögskolan i 
Piteå ordnar KMH Interface Research Lab tre 
gånger om året. Under två till tre dagar bjuds alla 
doktorander och forskare in för att presentera 
och diskutera sina projekt med möjlighet till 
konstnärliga presentationer. Tillsammans med 
LTU:s doktorander utgör detta Sveriges största 
miljö för konstnärlig forskning i musik. 

I syfte att stärka forskningsmiljön vid högskolan 
har KMH också vidareutvecklat det öppna 
seminariet, text- och teoriseminarier och 
högskolepedagogiska kurser. Dessutom bedrivs 
meriteringsprojekt mot forskningskompetens 
av lektorer utan formell forskarutbildning med 
fokus på praktiknära frågor som till exempel rör 
utforskande ensemblespel, och metodutveckling 
kring teman som musikaliskt motstånd och 
interaktion. 

Forskning 

Forskningsmiljö 
Vid KMH bedrivs forskning och utbildning 
på forskarnivå inom musikområdet på både 
vetenskaplig och konstnärlig grund. Forskning 
i musik innefattar många olika områden och 
angriper centrala frågor i musikalisk och 
pedagogisk praktik samt inom musik och hälsa. 
Konstnärlig forskning på KMH verkar i nära 
samarbete med vetenskaplig forskning, både den 
som bedrivs på KMH som hos samarbetspartner. 
Genom forskarutbildningssamarbeten med 
Kungl. Tekniska högskolan (KTH), Lunds 
universitet (LU) och Karolinska Institutet (KI) 
har en livaktig miljö för doktorander i musik i 
Sverige etablerats.

KMH:s forskningsmiljö är dock inte begränsad 
till musikfältet utan adresserar även centrala 
samhällsfrågor såsom: 

• folkhälsa, vård och omsorg, 
• utveckling av kulturarvet,
• integration mellan olika kulturer och 

musikaliska uttryck, 
• tekniska innovationer och digitalisering, 
• musikalisk kunskapsutveckling och barns rätt 

till kreativa uttryck. 

På så vis bidrar KMH:s forskning till att stärka 
Sverige som kunskapsnation.

På KMH pågår uppbyggnaden av en 
forskningsmiljö där KMH:s nationella och 
internationella renommé stärks. Forskningen 
som bedrivs vid KMH står sig väl i nationell och 
internationell jämförelse inom sina respektive 
fält och att resultaten sprids och får inverkan på 
såväl akademi som näringsliv är av stor vikt. Att  
forskningen håller hög kvalitet och bidrar till  
relevant kunskap för samhället är en förutsättning 
för högskolans betydelse regionalt, nationellt 
och globalt. KMH fick under 2021 sin första 
postdoktor finansierad av VR med projektet 
Musik och identitet i diaspora: nya perspektiv på  
vietnamesiska kvinnliga invandrare i Skandinavien, 
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Forskning

KMH:s målsättning är att vidareutveckla 
utbildningarnas forskningsanknytning och 
att stärka banden mellan konstnärlig praktik 
och forskning. Ambitionen är att skapa 
förutsättningar för att på ett par års sikt ansöka 
om examenstillstånd på forskarnivå.

Kvalitet, forskningsetik  
och god forskningssed 

För att säkerställa att KMH:s forskning håller 
internationell hög kvalitet har KMH under 
2021 fortsatt uppbyggandet av internationella 
samarbeten i forskningsprojekt med framstående 
forskare från såväl svenska som utländska 
universitet och högskolor samt strävat efter att 
öka antalet publikationer i peer review-granskade 
kanaler. 

Sedan 1 januari 2020 utreds misstankar 
om oredlighet i forskning av en särskild 
nationell nämnd, Nämnden för prövning av 
oredlighet i forskning (Npof ), placerad vid 
Etikprövningsmyndigheten i Uppsala. Lärosätena 
har dock fortsatt en roll i hanteringen av dessa 
fall samt för de avvikelser från god forskningssed 
som inte ska hanteras av Npof. Lärosätena 
ska beakta den nya lagen om ansvar för god 
forskningssed och prövning av oredlighet i 
forskning (SFS 2019:504) samt de bestämmelser 
som införts i högskoleförordningen (SFS 2019:1151) 
om att i enlighet med fastslagna riktlinjer pröva 
misstänkta avvikelser från god forskningssed som 
inte räknas som oredlighet. 

Under 2021 har forskningsrådet fortsatt att 
vara ett stöd till ledningen i strategiskt viktiga 
forskningsfrågor. Under året har rådet bland 
annat drivit högskolans arbete med att ta fram 
uppdaterade riktlinjer för hantering av ärenden 
avseende avvikelser från god forskningssed. 

Kammarensemblen ger en konsert i Kungasalen under ljudOljud-festivalen.
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forskningsmetoder. Projektet är finansierat av VR 
(2021–2023). 

Medarbetare har genom samverkan mellan KMH 
och andra lärosäten samt företag varit verksamma 
i bland annat följande forskningsprojekt: 

European Art-Science-Technology Network for  
Digital Creativity (EASTN-DC) är ett samverkans-
projekt med 13 andra institutioner i Europa, USA, 
Kanada och Brasilien. Under 2021 har festivalen 
Between 2021 arrangerats på KMH som en del 
i projektet. Projektet är finansierat av Culture 
Program of the European Union (2017–2022). 

Historiskt informerad ljuddesign. I det 
multidisciplinära forskningsprojektet jobbar  
forskare som är knutna till olika forskningsområden 
tillsammans för att förstå och rekonstruera 
analoga, elektroniska musikinstrument. 
Samarbetet mellan KTH, KMH och Musikverket 
försöker återskapa några av dessa instrument 
som finns i Musikverkets samlingar som digitala 
musikinstrument. Projektet är finansierat av VR 
(2020–2023). 

Musical Transformations är ett samarbete med  
Lunds universitet. Projektets syfte är att undersöka 
hur musikaliska traditioner förändras genom 
yttre påverkan och den största delen av projektet 
har bedrivits genom studier på Vong Co-musiken 
i södra Vietnam. Det är en social musiktradition 
som har präglats av stora förändringar under 
1900-talet, till exempel genom elgitarrens 
införande. Projektets huvudsakliga output är 
en serie artiklar samt en dubbel-CD med The 
Six Tones som tolkar Vong Co tillsammans med 
en grupp vietnamesiska musiker. Projektet är 
finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia 
Wallenbergs minnesfond (2018–2022). 

Låt musikstudenter och lärare spela tillsammans 
igen med ”Aloha by Elk” (en plattform för låg-
latens audio) är ett forskningsprojekt i samarbete 
med Modern Ancient Instruments Networked 
AB. När Coronapandemin slog till behövde 
KMH snabbt ställa om till digital undervisning. 
Då blev behovet tydligt – digitala verktyg med 
låg ljudfördröjning för musikundervisning, 
repetitioner och framträdanden, där musikerna 
behöver spela synkroniserat men inte kan träffas. 
Elk:s Aloha-utrustning möjliggör precis detta. 
Ljudet överförs via internet mycket snabbare än 
en dator eller telefon klarar. Elk har samarbetat 
med KMH för att använda och markant förbättra 
hårdvaran och mjukvaran. Projektet finansieras 
av Vinnova (2020–2021). 

Extern 
forskningsfinansiering 

KMH:s forskare har sökt och fått extern  
finansiering för ett antal viktiga forskningsprojekt, 
både nationellt och internationellt. De senaste 
åren har forskningsbidrag erhållits från 
Vetenskapsrådet (VR), Vinnova, KK-stiftelsen 
och två av Wallenbergstiftelserna. I flera fall  
samverkar KMH:s forskare inom andra 
organisationers projekt, såsom KTH och Lunds 
universitet där forskningsanslag erhållits från bland 
annat VR inom områden med tvärvetenskapliga 
inslag, i andra fall står KMH som huvudman 
och medelsförvaltare. Forskningsresultaten 
rapporteras i vetenskapliga publikationer och 
presenteras vid konferenser och seminarier. 

Under 2021 har fyra externfinansierade 
forskningsprojekt varit placerade på KMH: 

Folk Song Lab – deconstruction, improvisation and 
flow. Inom projektet prövas improvisation inom 
folksång inom ramen för traditionella former av 
folksång: balladen, lyriska visan, koralen etcetera. 
Var går gränserna mellan att improvisera, 
komponera, arrangera? Är dessa gränser mer en 
sentida konstruktion? Projektet är finansierat av 
VR (2019–2021).

MITIS. Musikalisk IT i skolan. Projektet syftar 
till att utforska möjligheterna till att skapa 
interaktiva läromedel där ny teknologi används 
för att interaktivt och kreativt förmedla kunskap 
om musikalisk struktur och innehåll. Projektet 
är finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia 
Wallenbergs minnesfond (2018–2021).

A prima vista – en modell med mindre 
forskargrupper. Regeringsuppdraget ULF är 
en nationell försöksverksamhet. Mellan 2017 
och 2021 utvecklar och prövar de medverkande 
modeller för samverkan mellan akademi och 
skola vad gäller forskning, skolverksamhet och  
lärarutbildning. Huvudsyftet är att stärka skolans  
vetenskapliga grund. KMH:s delprojekt finansieras 
av Uppsala universitet inom ULF (2017–2022). 

Tillbaka till framtiden! Projektet kommer att 
skapa både tolkningar och nya konstverk som 
utforskar traditioner kring utförandet av noterad 
historisk konstmusik samt deras konstnärliga 
och sociala relevans, både vid tidpunkten för 
kompositionen och nu. Detta underlag ska 
sedan tjäna som en grund för en utökad tolkning 
av äldre konstverk och förväntas bidra till 
utvecklingen av nya praktiker och konstnärliga 

Forskning
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Sånghälsa i skolan – en samhällelig angelägenhet är  
ett samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien. 
Forskningsprojektet utforskar om daglig 
sångaktivitet kan stödja barns kognitiva och 
språkliga utveckling, skapa studiero och bidra till  
social sammanhållning. Forskning som undersöker 
länken mellan musik och hälsa i skolan är viktig  
för att bygga kunskap kring kopplingen mellan 
musik, lärande och välbefinnande och för att förstå 
sångens plats i den svenska skolan. Projektet 
finansieras av Stiftelsen Marcus och Amalia 
Wallenbergs minnesfond (2021–2025). 

Notysing – Interaktivt musiklärande på distans. 
Projektet som handlar om att utveckla appen 
Notysing för musiklärande på distans, har 
med framgång genomförts i samverkan mellan 
projektparterna Doremir Music Research och 
KMH. Appen är idag publik och används i 
musikundervisning både i Sverige och utomlands. 
Bland annat har kompetenstester utvecklats, med 
automatisk resultatuppföljning och systemet 
har testats i musikundervisning, tekniska 
och pedagogiska lösningar till stöd för elever 
med särskilda behov har utvecklats. Projektet 
finansieras av Vinnova (2020–2021). 

Musik i barnsjukvård. Syftet med projektet är  
att bidra till ökat välmående hos barn, deras 
familjer och vårdpersonal samt bidra till en  
kulturunderstödd vård. Projektet är ett samarbete 
med Sophiahemmet Högskola och äger rum vid 
Södersjukhuset, där barn i åldrarna 0-18 vårdas. 
I projektet musicerar en grupp om två till tre 
klassiskt skolade musiker för att stärka barnens 
och deras familjers samt vårdpersonalens 
möjlighet till delaktighet och engagemang 
i musikaliska aktiviteter för att uppnå ökat 
välmående. Projektet finansieras av Projektstöd 
kultur och hälsa, region Stockholm (2020–2023). 

Utbildning på forskarnivå
KMH saknar examenstillstånd för utbildning 
på forskarnivå, varför doktorander anställda 
vid KMH formellt bedriver sin utbildning på 
forskarnivå vid ett annat lärosäte. KMH har tre 
doktorander antagna i musikpedagogik vid Lunds 
universitet, fem doktorander i musik och teknik 
vid KTH och en doktorand i musik och hälsa vid 
Karolinska Institutet. 

Under 2021 beviljades medel från Vetenskapsrådet 
för att inrätta en nationell forskarskola inom 
utbildningsvetenskap, Forskning i samverkan i  
lärarutbildning (ROCIT). Samtliga i forskarskolan 

ingående lärosäten deltar även i regeringens 
försöksverksamhet Utbildning Lärande 
Forskning (ULF) som syftar till att utpröva 
modeller för långsiktiga och hållbara strukturer 
för samverkan mellan huvudmän och lärosäten 
i och genom lärarutbildningarna. En av de 
doktorander som kommer att antas vid Lunds 
universitet under 2022 kan placeras vid Akademin 
för musik, pedagogik och samhälle på KMH. 

Arbetet med att ta fram en egen ansökan om 
examenstillstånd på forskarnivå har påbörjats 
under 2021. 

Internationalisering 
Samverkan med internationella forskningsmiljöer 
inom musik är en av flera viktiga förutsättningar 
för att möjliggöra utbyte av idéer, metoder och 
resultat som i sin tur kan driva forskningen 
framåt. KMH:s internationella position 
och inflytande bygger i hög grad på i vilken 
utsträckning lärosätets forskare etablerar 
samarbeten och deltar i sampubliceringar inom 
dessa miljöer. 

Redovisning av prestationer 
och kostnad för forskning 

KMH redovisar prestationer och kostnader per 
prestation enligt kraven på väsentliga uppgifter 
som beskrivs i det gemensamma regleringsbrevet 
för universitet och högskolor. 

Ett prestationsmått inom forskningsverksamheten 
är antalet refereegranskade publikationer. Det 
totala antalet refereegranskade publikationer har 
ökat under de senaste åren. Detta kan förklaras 
av att basanslaget för forskning ökade 2018 
vilket har möjliggjort strategiska rekryteringar 
av produktiva forskare som ingår i väletablerade 
forskarnätverk men också genom uppbyggandet 
av en uppmuntrande miljö där forskning och 
tillgängliggörande av denna har stimulerats och 
premierats. 

Den totala kostnaden för forskning har ökat 
jämfört med 2020 vilket också kostnaden per 
refereegranskad publikation har gjort.

Vid den interna fördelningen av forskningsmedel 
prioriteras dels de områden som KMH har 
definierat som särskilt viktiga och dels att 

Forskning
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underlättar nationell jämförbarhet, men även 
tillgängliggörande för det övriga forskarsamhället 
och för allmänheten. KMH har även samverkat 
med ett flertal andra lärosäten och Svensk 
nationell datatjänst (SND) för att delta i arbetet 
med tillgängliggörande av forskningsdata. En 
särskild grupp bestående av flera små fristående 
lärosäten i samarbete med SND håller just 
nu på att bildas. Den planerar att samverka 
kring stöd till forskarna angående att lagra och 
tillgängliggöra forskningsdata.

 Tabell 13. Prestationer inom forskning

2021 2020 2019

Antal refereegranskade 
publikationer 55 55 58

Kostnad (tkr) 28 880 25 493 21 096

Kostnad per publikation 
(tkr) 525 464 364

Inkluderar även granskade publikationer inom det konstnärliga 
området.

möjliggöra för lektorer och professorer 
att bedriva forskning inom sin anställning. 
Jämställdhetsperspektiv beaktas vid strategiska 
satsningar och nyrekryteringar av forskande 
personal. 

KMH:s forskare registrerar och arkiverar sina 
publikationer i DiVA. Detta möjliggör nationell 
jämförbarhet, men även tillgängliggörande för det 
övriga forskarsamhället och för allmänheten. 

KMH:s forskning har under 2021 resulterat i  
55 peer review-granskade publikationer, se  
tabell 13.

Förändringar i antalet publikationer över år 
är marginella. De senaste två åren har det 
skett en minskning av antalet publicerade 
konferensbidrag, vilket kan bero på att antalet 
konferenser har minskat på grund av pandemin. 

KMH har under 2021 fortsatt att utveckla former 
för registrering och arkivering av forskningsdata 
och konstnärliga verk i DiVA. Detta möjliggör för 
KMH att tydligt påvisa uppnådda resultat, samt 

Forskning

Erling-Perssonatriet.
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Seminarier för doktorander vid KMH: 

Det öppna seminariet (tidigare Högre seminariet) 
vid KMH har under 2021 genomfört tio seminarier. 
Seminariet är öppet för alla och ingår som en 
del av forskarutbildningen för doktoranderna i 
musikpedagogik där doktoranderna presenterar 
sina arbeten. 

KMH har även varit medorganisatör till tre 
doktorandkonferenser inom Interface Research 
Lab (IRL), i samarbete med musikhögskolan i 
Piteå, Luleå Tekniska Universitet (LTU). Där 
samlas alla doktorander i musik vid LTU och 
KMH för att presentera aktuella projekt. 

Övriga konferenser där doktorander och forskare 
från KMH har medverkat och bidragit till 
innehållet: 

The 2nd Nordic Sound and Music Conference, 
den 11-12 november 2021, Sound and Music 
Computing group at the Department of 
Architecture, Design and Media Technology at 
Aalborg University, Köpenhamn, Danmark. 

Nordic Network Research Conference in Music 
and Public Health, den 5 november 2021, Åbo, 
Finland, digital konferens. 

Nordic Arts & Health Research Network Conference, 
den 2-3 november 2021, Hanaholmen, Finland, 
digital konferens. 

Center for Social Sustainability (CSS) –Research 
Network conference, Music and Health Karolinska 
Institutet Network conference, den 20 oktober 
2021, Stockholm, digital konferens. 

Dans i skolan, Luleå tekniska universitet,  
den 12-13 oktober 2021, Piteå. 

Sound and music computing conference. 
Reconnecting spaces 2021, den 29 juni-1 juli, 2021, 
digital konferens. 

Nordic Arts & Health Research Network Conference, 
7-8 juni 2021, Trondheim Norway, digital 
konferens. 

New Interfaces for Musical Expression, Online 
and NYU Shanghai, den 14-18 juni 2021, digital 
konferens. 

Music and Prevention – Self-Care Event at the York 
Festival of Ideas University of York, den 19 maj 
2021, York, England, digital konferens. 

Mind Shift Conference (KMH, CSS; KI) 12 maj 2021, 
SSE, Stockholm, digital konferens. 

Barns sång i förskolan, Körcentrum Syd Symposium 
24 mars 2021, digital konferens.  

Forskning

Student spelar under en konsert i konsertserien Folkmusikmåndag.
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År 2021 fortsatte pandemin att leda till förändrade 
förutsättningar för KMH:s konserter. Under 
våren hölls inga konserter med publik på plats. 
Efter sommaren startade konsertverksamheten 
igen, dock för en begränsad publik. När publik 
på plats inte var tillåtet livesändes merparten 
av konserterna. Detta har lett till att KMH har 
kunnat nå en långt större publik än den som 
vanligtvis besöker konserterna på plats, inklusive 
presumtiva studenter.  

Under 2021 firade KMH tillsammans med  
Kungl. Musikaliska Akademien 250-årsjubileum. 
Pandemin gjorde dock att firandet till stor del 
fick begränsas till digitala aktiviteter. Ett drygt 
tjugotal konserter marknadsfördes inom ramen 
för jubileet och en kampanj lanserades i KMH:s 
digitala kanaler. Jubileet uppmärksammades 
också i och med det samarbete som gjordes 
tillsammans med UR Samtiden vilket resulterade 
i ett filmprojekt där forskare och representanter 
för KMH berättade om högskolans verksamhet 
och lokaler. Ett särskilt fokus lades på forskning 
och ett antal KMH-forskare fick möjlighet att 
presentera sin forskning närmare.

Som ett led i att stärka interaktiviteten med 
det omgivande samhället och för att få en så 
direkt koppling som möjligt mellan högskolans 
utbildningsprogram och det kommande 
yrkeslivet lägger KMH stor vikt vid att rekrytera 
yrkesverksamma musiker med gedigen erfarenhet 
från musikbranschen. Som lärare vid KMH 
förutsätts man aktivt arbeta med att utveckla sin  
kompetens. KMH uppmuntrar därför lärare att,  
utanför sin anställning vid KMH, förkovra sig  
genom uppdrag inom anställningens ämnesområde.  

I och med utvecklingen av forskningsmiljön vid 
KMH tillkommer också ett större engagemang 
kring samverkansfrågorna hos KMH:s forskare 
och KMH har under året deltagit i ett flertal 
forskningskonferenser, vilket redovisas under 
forskningskapitlet.  

KMH samverkar regelbundet med andra 
lärosäten, i Sverige och internationellt, inom 

Samverkan  

En av de kanske starkaste drivkrafterna för en 
musiker eller musikstudent är att samverka med 
sin publik. Musik förutsätter någon form av 
interaktion mellan musikern och musiklyssnare 
vilket är en av hörnpelarna i att utvecklas till att 
bli musiker. Att utbilda musiker är således också 
att utbilda i att samverka med det omgivande 
samhället.  

KMH är en betydande konsertarrangör, 
vilket är ett tydligt exempel på hur central 
samverkansuppgiften är inom högskolan. För att 
skapa rätt förutsättningar för en utbildning som 
dels utbildar i själva musikerhantverket, dels i 
reflektion kring egen och andras konstnärliga 
utveckling och för en medvetenhet om betydelsen 
av att samverka med sin publik, har KMH en 
professionell stödverksamhet kring konsert- och 
evenemangsserier.  

När studenter, ibland tillsammans med lärare, 
inom ramen för sin utbildning genomför en 
konsert bistår högskolan med ljudtekniker, 
ljustekniker, inspelningstekniker och 
marknadsföringshjälp som ett led i att förbereda 
för kommande yrkesliv. Detta är en förutsättning 
för att skapa högkvalitativa konserter som 
attraherar en extern publik. En konsert är 
också ofta en examination av kurs och därmed 
bedömning av förväntade studieresultat, vilket är 
en samverkansmodell som kombinerar ett fokus 
på kvalitet i utbildningen och en interaktion med 
det omgivande samhället.  

Mot bakgrund av ovanstående fokuserar KMH  
huvudsakligen sina samverkansinsatser till 
aktiviteter inom grundutbildningen, där 
samverkan ofta utgör en lika betydande del 
av utbildningen som att utveckla och förfina 
de musikaliska färdigheterna. Under hela 
utbildningstiden interagerar studenterna med 
olika publikkonstellationer genom konserter,  
festivaler och publika projekt. Samverkan är en  
förutsättning för att utveckla musikerstudenternas 
möten med publiken och på detta sätt får 
också samhället möjlighet att ta del av KMH:s 
verksamhet.  

Samverkan
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hela utbildningsprogram (t.ex. utbildningen 
på forskarnivå, lärarprogrammen och 
internationella s.k. joint-master-program) 
liksom inom enskilda kurser 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.  

Samverkan med det omgivande samhället pågår 
kontinuerligt vid alla KMH:s akademier och det 
finns en mängd olika samarbeten med externa 
parter. En del samarbeten har fått ställas in under 
året, men en del har också gått att genomföra 
digitalt eller på plats i mindre grupper.  

KMH dokumenterar samverkansprojekt genom 
att skriva formaliserade avtal med externa parter. 
Under 2021 slöts 13 nya samverkansavtal. Detta är 
en minskning från tidigare år och kan förklaras av 
att samverkansmöjligheterna under året till stor 
del begränsats av pandemin.  

Konserter och evenemang  
KMH:s konsertverksamhet utgör en mycket 
viktig kontaktyta 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/eller  
lärare (delvis i form av fasta ensembler/orkestrar,  
såsom återkommande festivaler med särskild  
organisation), eller på uppdrag av rektor. De utgör  
i många fall det formella examinationstillfället 
för en kurs, men består också av projekt som 
genomförs som fria utbildningsaktiviteter. 
I vissa fall sker konserter som en del i 
samverkansprojekt med externa parter.  

Under 2021 har KMH genomfört närmare 
300 konserter inklusive konserterna inom de 
studentdrivna festivalerna. Det totala antalet 
konsertbesökare på plats under 2021 uppgick till 
drygt 8000 och merparten av dessa besök skedde 
under hösten.  

Under 2021 har KMH fortsatt att livesända 
konserter och studentdrivna festivaler via 
YouTube. Cirka 200 konserter har publicerats och  
sänts digitalt under året. KMH:s YouTubekanal har  
växt med över 600 prenumeranter och haft drygt 

160 000 visningar. Tittarna är framförallt mellan 
25-34 år (37 procent) och 18-24 år (34 procent). 
65 procent av tittarna är män och 70 procent av 
tittarna kommer från Sverige.  

Konserterna och evenemangen produceras 
och marknadsförs till stor del centralt via 
KMH:s webbplats, annonsering och utskick till 
prenumeranter. En stor del av kommunikationen 
kring evenemangen sker också via sociala medier, 
externa evenemangskalendrar samt andra 
webbtjänster och målgruppsspecifika nätverk.  

Studentdrivna festivaler  

KMH:s akademier har anordnat ett flertal 
festivaler under året. En stor mängd kurser 
och examenskonserter synliggörs i festivalerna 
för allmänheten och musikbranschen och ger 
därmed en direkt koppling till arbetslivet.  

Covid-19 påverkade festivalerna under våren 
2021. Trots det kunde studenterna med ambition 
och kreativitet ändå producera och genomföra 
festivaler utan levande publik i salarna men i 
stället, tack vare livesändning via Youtube, så har 
en stor mängd konserter nått sin publik – i ännu 
högre grad än vad som varit möjligt med enbart 
publik på plats på KMH. 

Akademin för folkmusik, jazz och musik- och 
medieproduktion presenterade två festivaler 
under läsåret. Institutionen för jazz jubilerade 
med att för femtonde året presentera sin festival 
New Sound Made. Institutionen för musik- och 
medieproduktion genomförde festivalen Artify 
the Music. 

Akademin för musik, pedagogik och samhälle 
presenterade sin årliga festival Mind the Music. 

Akademin för klassisk musik, komposition, 
dirigering och musikteori presenterade tre  
festivaler. Institutionen för klassisk musik  
anordnade under våren kammarmusikfestivalen 
Classicalive Music Festival samt under  
höstterminen Accordeon- festivalen. Institutionen 
för komposition, dirigering och musikteori 
genomförde under vårterminen och 
höstterminen olika delar av festivalen ljudOljud. 

Samverkan
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AIM – Artistic 
Interdisciplinary Master

2021 startade AIM – Artistic Interdisciplinary 
Master - ett projekt som ska utveckla en ny 
tvärvetenskaplig konstnärlig masterutbildning 
i musik och teknik med finansiering från KK-
stiftelsen. Programmet utvecklas i nära samarbete 
med näringslivspartnerna Dice, Efterklang, 
Uppsala Konsert & Kongress och Doremir samt 
Mälardalens högskola och Högskolan i Skövde som  
akademiska parter. Att utveckla en kreativ miljö där  
akademi och externa parter interagerar och hittar  
nya former för samverkan är ett grundläggande mål 
för AIM. Projektet stärker KMH:s förutsättningar 
att vara drivande i det tvärdisciplinära och 
gränsöverskridande fält som utvecklas i gränslandet  
mellan musik och ny teknik. I det nya programmet  
kommer studenter med olika bakgrund och 
kompetens att studera tillsammans. Bakgrunden till 
AIM är ESAIM, ett projekt med syfte att utveckla 
exjobb för studenter på KMH. Genom ESAIM 
har företag och organisationer uttryckt ytterligare 
behov av medarbetare som kan kombinera 
konstnärlig kompetens och sensibilitet med 
teknisk och humanistisk kunskap. 

Innovationsstöd 
Under året har samarbetet med KTH innovation 
fortsatt och ett projekt från KMH har fått stöd 
från KTH Innovation. Projektet är ett samarbete 
mellan en student från kompositionsutbildningen 
och forskningsinstitutet RISE, kring en 
lösning för hur man skulle kunna skapa mer 
kreativa pauser. Vidare har ett samarbete 
med kulturinkubatorn Klump utvecklats och 
ett projekt inom tvärdisciplinära samarbeten 
har genomförts tillsammans med Klump och 
entreprenörer från Klump. Samarbete med 
Klump har gällt att skapa och genomföra LLCI – 
Learning Labs Cross Innovation. LLCI bygger på 
idéen om att nya möjligheter för innovativa idéer 
och projekt skapas genom att föra ut konstnärliga 
perspektiv och metoder i nya sammanhang. 

Uthyrningar och konferenser
Intäkter från lokaluthyrningar och visningar har 
varit begränsade under året med anledning av 
pandemin. Många planerade evenemang ställdes 
in, men framförallt under hösten gick det också 
att genomföra en del på plats.  

Intresset för KMH har trots pandemin varit 
relativt stort men högskolan har varit tvungen 
att tacka nej till uthyrningar, dels för att kunna 
följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer 
och dels för att det internt varit ett ökat tryck på 
lokalerna i och med att det funnits begränsningar 
gällande personantalet i lokalerna.  

Under 2021 hade KMH totalt 14 uthyrningar. 
Under året har sex planerade uthyrningar 
ställts in. Två uthyrningar som flyttats fram från 
2020 har kunnat genomföras enligt gällande 
restriktioner. Endast två publika visningar 
genomfördes under 2021.  

Projekt för utveckling  
av exjobb 

ESAIM – etablering av självständiga arbeten som  
exjobb inom musik och teknik och fram till 2021  
finansierat av Vinnova – är ett projekt med 
avsikten att utveckla en metod för exjobb inom 
konstnärliga utbildningar med syfte att stärka 
studenternas möjligheter på arbetsmarknaden. 
Projektet har också bidragit till att vidga KMH:s 
nätverk med externa parter. Modellen innebär att  
studenterna har möjlighet att välja att genomföra 
hela eller del av sitt självständiga arbete i  
samarbete med en extern part. Projektet har 
hittills varit mycket lyckat med 15 genomförda 
exjobbsprojekt, och det finns ett ökat intresse 
bland masterstudenter som vill genomföra 
konstnärliga exjobb enligt den modell som 
ESAIM har tagit fram. En handbok för 
handledning, en ”exjobbsportal” på KMH:s 
hemsida samt mycket annat material har också 
utvecklats under året. Utöver detta har projektet 
också ordnat en årlig samverkansarena – KMH 
X-day – där studenter, organisationer, företag 
och andra intressenter har mötts. Det finns 
goda förutsättningar att fortsätta ESAIM som 
en naturlig del av KMH:s kontakt med den 
breda arbetsmarknad som musikfältet utgör 
och därigenom erbjuda studenterna goda 
förutsättningar att komma ut i arbetslivet.  

Samverkan



Kungl. Musikhögskolan i Stockholm | 37 Årsredovisning 2021

Gemensamt

Kvalitetssäkring 
Den strategi och den vision som tagits fram 
under 2020 har fortsatt att implementeras i hela 
organisationen. Dessa båda dokument har varit 
utgångspunkten för ett fortsatt arbete med både 
verksamhetsplanering och i det dagliga arbetet. 

Det interna kvalitetssäkringsarbetet utgår från, av 
rektor fastställda, Riktlinjer för kvalitetssäkring på 
KMH. Dokumentet beskriver hur KMH 
säkerställer att hela högskolan arbetar mot 
samma vision och strategi samt dess tillhörande 
långsiktiga planer genom cykliska utvärderingar 
inom ett, tre och sex år.

Året som gått har präglats av att tillvarata och  
åtgärda resultatet av Universitetskanslersämbetets 
(UKÄ:s) rapport efter granskningen av 
KMH:s kvalitetssäkringssystem. Utav de sex 
bedömningsområden i UKÄ:s bedömning får fyra 
av områdena bedömningen Tillfredställande och 
två av områdena Inte tillfredsställande. 

De synpunkter som kom fram i rapporten har 
varit viktiga för att styra åtgärder och insatser 
mot ett mer utarbetat och sammanhållande 
kvalitetssäkringssystem. Rapporten har dessutom 
visat på att förankring kring kvalitetssystemets 
olika delar, och deras viktiga funktion som länkar 
i ett helt system, bör fortsätta att implementeras i 
hela organisationen.  

Under hösten 2021 har ett omfattande och  
systematiskt arbete med att åtgärda de brister som  
kvalitetsutvärderingens rapport angav genomförts.  
Utbildnings- och forskningsavdelningen har 
varit ansvariga för att ta fram de åtgärder som 
behövs men övriga avdelningar, akademier och 
funktioner har också varit involverade vilket 
varit nödvändigt för att få avsett resultat och 
förankring. Det har också initierats ett arbete 
med jämställdhet i utbildningarna och det 
systematiska jämställdhets-/jämlikhetsarbetet 
ska vara på plats under 2022. Exempelvis har 
kursvärderingssystemet reviderats och ett 
systematiskt arbete med programuppföljning har 

tagits fram, och dessa system ska implementeras 
under 2022. Även förslag till utvärdering av 
utbildningsprogram har påbörjats och kommer 
att slutföras under 2022. 

Åtgärderna kommer att slutrapporteras till UKÄ 
under 2023, men arbetet kommer att fortsätta 
för att ytterligare stärka KMH:s position som ett 
ledande lärosäte inom musikutbildning.  

Utbildningsutvärderingen av 
ämneslärarprogrammet som genomfördes 2020  
har resulterat i en genomlysning av hela  
programmet och en revidering av utbildningsplan  
samt kursplaner. Resultatet är en mer 
genomarbetad och ändamålsenlig 
ämneslärarutbildning i musik. 

I maj lämnades KMH:s självvärdering som avser 
UKÄ:s tematiska utvärdering gällande breddad 
rekrytering in. Den rapporten förväntas tas emot 
av KMH i början av 2022.   

Hållbarhet  
KMH:s bidrag till en hållbar samhällsutveckling 
baseras på Sveriges miljömål och FN:s globala 
mål för hållbar utveckling inom Agenda 2030. 
Det innebär ett ansvarstagande för att skapa en 
hållbar samhällsutveckling i relation till sociala, 
ekonomiska och miljömässiga utmaningar.  KMH 
har anslutit sig till det högskolegemensamma 
klimatramverket och har därigenom påtagit 
sig ansvaret att minska de växthusgaser som 
genereras av verksamheten. För KMH:s del 
utgörs största delen av utsläppen av resor. 

All utbildnings- och forskningsverksamhet som  
bedrivs vid lärosätet har ett hållbarhetsperspektiv 
just därför att musik kan bidra till att skapa ett 
hållbart samhälle. KMH:s vision Musik för  
människan och framtiden vill manifestera 
musikens unika roll i byggandet av ett inkluderande 
samhälle. Allas rätt till musik har varit tongivande 
i visions- och strategiarbetet och KMH har valt 

Gemensamt
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att de uppställda målen om minskat resande har 
uppfyllts. Det minskade resandet har även gjort 
att arbetet med resfria möten och omställning till 
digitala undervisningsformer har intensifierats. 
Digitaliseringens möjligheter har kunnat 
tillvaratas när gästlärare från andra kontinenter 
har anlitats. Dessa gästlärare hade sannolikt 
inte anlitats om det skulle ha inneburit fysiskt 
resande. Den digitala omställningen har även 
inneburit att konsertverksamheten vid KMH 
genom livestreaming nått en ny och större publik.   

Lokaler 
KMH:s lokaler på Valhallavägen ägs av 
Akademiska Hus och består av totalt 16 121 kvm  
lokalarea. Huvudbyggnaden rymmer konsertsalar, 
övningsrum, lärosalar, studior, restaurang och  
administration. Byggnaden som löper längs  
Lidingövägen innehåller huvuddelen av 
övningsrummen, lärosalar, körsal och konsertsal. 
Mellan dessa båda byggnader ligger det 
byggnadsminnesmärkta stallet som idag inrymmer  
högskolans bibliotek samt det tidigare bostadshuset 
för stallchefen som idag inhyser forskarrum och 
mötesrum.  

att ta en aktiv roll i att stärka musikens position i 
samhället.  

Lärosätets hållbarhetsarbete ska inkludera 
arbetssätt och systematiserade arbetsmetoder 
med fokus på ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet. KMH vill skapa långsiktiga 
utbildningar i linje med arbetsmarknadens och 
samhällets efterfrågan och där studentnyttan 
maximeras. Det fortsatta hållbarhetsarbetet ska 
utgå från en professionell miljöaspektbedömning 
i syfte att hitta rätt prioriteringar. KMH fokuserar 
på en hållbar studenthälsa och en hållbar 
arbetsmiljö för alla studenter och personal. Ett 
jämställdhetsperspektiv genomsyrar allt arbete 
på KMH.  

Flera av KMH:s forskningsområden har ett 
hållbarhetsfokus, såsom Musik och hälsa och 
Musikpedagogik. Forskningen inom dessa 
områden utvecklar och sprider kunskap om 
den sociala hållbarhetsdimensionen. Kunskap 
om sambanden mellan kropp, musik, hälsa och 
välbefinnande är idag spridd till ett flertal olika 
discipliner och ämnesområden för att kunna 
genomsyra hela verksamheten.  

Pågående pandemi har inneburit att resandet 
vid KMH har avstannat, vilket har bidragit till 

Gemensamt
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KMH har under en längre tid önskat förhyra 
den återstående byggnaden i kvarteret Svea 
Artilleri, som tidigare användes som ridhus. 
Projekteringen gällande ombyggnationen och 
renoveringen av ridhuset har under året lämnat 
planeringsstadiet och är nu under konstruktion. 
Även detta hus är byggnadsminnesmärkt och 
hyresvärden Akademiska Hus har behövt 
göra en del anpassningar i samband med 
ombyggnationen.  

Ett flertal planerings- och styrgruppsmöten har  
hållits och KMH har under året jobbat med de 
anpassningar som krävs för att lokalen ska kunna 
nyttjas som en multifunktionssal med flexibla 
ytor som maximalt ska kunna ta emot 300 personer  
samtidigt. Här ska KMH kunna anordna konserter, 
utställningar, workshops, konferenser och 
installationer samt genomföra samarbeten 
och arrangemang med andra lärosäten, 
kulturinstitutioner och näringslivsföreträdare. 
Lokalen kommer att innehålla en serveringsdel 
som ger besökare möjlighet till förtäring och 
stor vikt läggs vid åtgärder som främjar god 
funktionalitet och akustik. Ombyggnationen av 
ridhuset kommer att vara klar våren 2022 och KMH 
hyr lokalen på totalt 529 kvm fr.o.m. 1 juli 2022. 

Under året har tre av högskolans totalt sex 
kontrollrum byggts om eftersom den akustiska 
konstruktionen inte var till belåtenhet. De 
kontrollrum som nu byggts om har snarlik 
konstruktion och systemdesign och de används 
efter ombyggnationen flitigt.

Akustikåtgärder har även vidtagits i ett flertal 
undervisnings- och ensemblerum eftersom mer 
efterklangstid efterfrågats av studenter och 
lärare i rum som främst är avsedda för akustiska 
instrument. 

Några av KMH:s utbildningar är förlagda till 
Edsbergs slott i Sollentuna. På det välbevarade 
1700-talsslottet bedrivs utbildningar i klassisk 
musik på piano, violin, viola och cello, med 
tonvikt på kammarmusik. 

Den genomsnittliga lokalkostnaden ligger 
kvar på samma nivå som föregående år och 
summeras till 3 031 kr per kvadratmeter 
(LOA). Lokalkostnadernas andel av KMH:s 
totala kostnader uppgår till 24 procent vilket 
är en liten minskning från föregående år men 
en hög andel sett till andra lärosäten utanför 
storstadsregionerna. 
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ökade digitaliseringen och teknikutvecklingen 
har gjort det möjligt för fler att delta på möten 
som t.ex. rektorskollegier, förvaltningsmöten, 
akademimöten och på så sätt når också 
information ut till fler. Arbetet med att utveckla 
introduktionen för nyanställda pågår och nya 
projekt har initierats under året. Information 
specifikt riktad till nyanställda har under året 
gjorts tillgänglig på KMH:s webbplats.  

Tabell 14 visar totalt anställda fördelade på 
olika personalkategorier och kön. Ökning av 
årsarbetskrafter från 177 till 184 kan främst 
förklaras med att KMH haft möjlighet att utöka 
antalet anställda i olika externmedelsfinansierade 
projekt. Det finns en strävan att få anställningar 
med högre omfattning jämfört med tidigare. Det 
leder även till att antal huvuden (medeltalet) 
anställda blir lägre, för 2021 är medeltalet anställda  
298 jämfört med 311 föregående år. Detta ligger i  
linje med akademiernas strategi att höja  
omfattningarna på befintliga månadsanställningar. 
Syftet är att skapa inkludering och trygghet 
för den enskilde men också säkerställa att den 
enskilde arbetstagaren förstår de krav som ställs 
på oss som högskola och myndighet. 

Tabell 14. Helårsarbetskrafter

2021 2020 2019

Professorer 23 23 24

Varav kvinnor (%) 26 27 25

Varav män (%) 74 73 75

Lektorer 40 37 34

Varav kvinnor (%) 35 26 29

Varav män (%) 65 74 71

Adjunkter 29 30 29

Varav kvinnor (%) 44 40 34

Varav män (%) 56 60 66

Timavlönade lärare 8 8 7

Varav kvinnor (%) 37 30 29

Varav män (%) 63 70 71

Samtliga lärare 100 98 94

Varav kvinnor (%) 33 31 30

Varav män (%) 67 69 70

Teknisk och 
administrativ personal 84 79 79

Varav kvinnor (%) 55 52 50

Varav män (%) 45 48 50

Samtliga anställda 184 177 173

Varav kvinnor (%) 40 40 39

Varav män (%) 60 60 61

Medarbetare  
KMH har många deltidsanställda och timavlönade 
lärare som har en stor del av sin yrkesverksamhet 
utanför högskolan. De är många till antalet men 
omräknat som helårsarbetskrafter relativt få. För 
att kunna tillgodose behovet av specialisering 
inom många genre- och instrumentområden, 
behovet av en nära samverkan med yrkeslivet 
inom utövande, pedagogik och forskning på 
musikens område är dessa anställningar viktiga. 

Under året har kvalitetsarbetet gällande 
anställningsformer och anställningsprocessen 
fortsatt i form av en översyn. 

Det stora antalet anställda inom akademierna 
gör administrationen komplex. Arbetet med att 
kvalitetssäkra och effektivisera bemanningen är 
grunden för att verksamheten ska kunna bidra 
på ett sätt som uppfyller detta. Under december 
månad testas ett nytt och internt utvecklat system 
som ska säkerställa en mer transparent och 
mindre tidskrävande process för all bemanning 
(”on-boarding”). 

Introduktion av nyanställda är en del av 
anställningsprocessen och då KMH har många 
deltidsanställda och timavlönade lärare är 
behovet av en väl fungerande introduktion 
särskilt viktig. Det gäller särskilt information som 
avser myndighetsutövning och de krav och regler 
som gäller för en högskola, men informationen 
bidrar också till inkludering och ökar möjligheten 
för att anställda ska känna sig delaktiga. Den 
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Kompetensförsörjning 

Utöver de strategiska målen som högskolestyrelsen 
fastställt för KMH i Vision och strategi 2021–2026  
finns en rad externa förväntningar och krav 
inom högskolegemensamma områden som även 
påverkar kompetensförsörjningen. Lagstiftning 
och avtal inom området påverkar KMH som 
arbetsgivare, högskola och myndighet.   

KMH fortsätter att utveckla arbetet med 
kompetensfrågor så att det ska kunna ske 
långsiktigt och enhetligt och bli en integrerad del 
av verksamheten. KMH ska attrahera, tillvarata 
och utveckla den kompetens som behövs för att 
uppnå verksamhetens mål. 

KMH:s rådgivande organ ska säkerställa en bred  
förankring av KMH:s gemensamma områden och  
tillvarata den kompetens som finns i organisationen. 
Deras funktion är att vara rådgivande till rektor 
och följa samhällsutvecklingen och därmed 
stödja verksamhetsutvecklingen inom KMH 
inom sina respektive områden.  

I enlighet med KMH:s gällande strategi för 
forskning så ska forskningsanknytningen inom 
utbildningen stärkas och lärare vid KMH 
ska, i relation till ansvar och befogenheter, 
engageras i ämnesutveckling, forskning och 
högskolepedagogisk utveckling. Ett nytt avtal om 
tidsbegränsad anställning som postdoktor har 
under året tecknats mellan Arbetsgivarverket 
och Saco-S och OFR/S,P,O vilket medger en 
tidsbegränsad anställning i minst två år och högst 
tre år mot tidigare maximalt två år. 

KMH har under året anställt en postdoktor samt 
en projektledare och två projektmedarbetare 
för två externfinansierade projekt. En 
forskaranställning har också utlysts. 

Arbetet med kompetensförsörjningsplaner för  
åren 2022–2026 för akademierna pågår. Där tas  
hänsyn till KMH:s strategiska mål, den ekonomiska 
situationen samt nuvarande kompetenser. 
Eventuella förändringar av kompetensen sker 
främst i samband med pensionsavgångar. Under  
året har nio personer gått i pension. Den ökade 
flexibiliteten för medarbetare att välja tidpunkt 
för pensionering gör att arbetsgivaren får svårare  
att planera kompetensförsörjningen i god tid, men  
det ska vägas mot att KMH får behålla värdefull  
kompetens något eller några år till. Som ett led i  
ett mer systematiskt kompetensförsörjningsarbete 
dokumenteras nu planerade rekryteringar för 
akademierna i en gemensam rekryteringsplan. 

Denna ska revideras årligen. Motsvarande 
dokumentation kommer ske för förvaltningens 
planerade rekryteringsbehov. Då rörligheten är 
större inom förvaltningen och inte främst kopplad 
till pensionsavgångar är rekryteringsbehovet 
inom förvaltningen svårare att förutse. 
Rekryteringsprocessen av lärare är också mer 
omfattande och tidskrävande och involverar 
fler personer vilket är skälet till att detta har 
prioriterats.  

Inom akademin har det under 2021 utlysts en 
professorsanställning. Rekryteringen kommer 
avslutas under nästa år. Två professorer (en man 
och en kvinna) har gått i pension under året. I 
år har tretton anställningar som lektorer och 
adjunkter utlysts, vilket är jämförbart med förra 
årets elva utlysta anställningar.  

Inom förvaltningen var antalet rekryteringar 
(inklusive ej avslutade) elva stycken under 
året, jämfört med tretton rekryteringar under 
2020. Den rådande pandemin har inte påverkat 
rörligheten inom förvaltningen nämnvärt.  

Högskolan har varit mån om att samarbeta med 
det omgivande samhället och tidigare år har 
KMH tagit emot praktikanter och anställda med 
stöd från Arbetsförmedlingen. Det har dessvärre 
inte varit möjligt i år på grund av pandemin. 

Uppdatering av KMH:s riktlinje för lönekriterier 
för lärare, har efter partsgemensamma 
diskussioner fastställts av rektor. Ändring 
innebär en lokal anpassning och förtydligande 
av den s k BESTA-klassificeringen (BESTA är 
klassificeringen av arbetsuppgifter som ingår 
i den partsgemensamma lönestatistiken för 
det statliga avtalsområdet) för professorer och 
lektorer på konstnärlig grund. Förhoppningen 
är att denna anpassning bidrar till att skapa 
tydlighet kring vilka arbetsuppgifter som ska 
genomföras och också bidrar till en högre 
igenkänningsfaktor för de lärare som inte är 
anställda på vetenskaplig grund. 

KMH har genomfört högskolepedagogiska 
kurser i egen regi, ledarskapsutbildning för 
konstnärliga/vetenskapliga företrädare och 
studierektorer samt handledarutbildning. 

Så kallade hybridmöten ställer högre krav på 
teknisk kompetens och förmåga att hantera 
möten där inte alla finns på plats. Under hösten 
har intern utbildning i dessa system erbjudits.  
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Tabell 15. Kvinnor och män i ledningsfunktioner

2021 2020 2019

Rektor och prorektor 2 2 2

Varav kvinnor (%) 50 50 50

Varav män (%) 50 50 50

Akademichef (inkl. s.f) 6 6 6

Varav kvinnor (%) 17 17 17

Varav män (%) 83 83 83

KVF 6 6 6

Varav kvinnor (%) 33 33 33

Varav män (%) 67 67 67

Studierektorer 16 15 17

Varav kvinnor (%) 56 53 35

Varav män (%) 44 47 65

Nämndordföranden 2 2 2

Varav kvinnor (%) 50 50 50

Varav män (%) 50 50 50

Chefer inom stödfunk-
tionerna (inkl. bitr. chef) 11 11 11

Varav kvinnor (%) 64 64 64

Varav män (%) 36 36 36

Siffrorna avser antal i december.

Kvinnor och män i ledningsfunktioner 

Jämfört med förra året har det skett enbart 
marginella förändringar när det gäller 
könsfördelningen i ledningsfunktioner. 
Inom akademin innehas majoriteten av 
ledningsuppdragen av män, medan förhållandet 
är det omvända inom förvaltningen.  
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Tabell 16. Sjukfrånvaro

(%) 2021 2020 2019

Total sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda arbetstiden 2,8 2,9 2,1

Den andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under  
en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 81,1 83,4 55,8

Sjukfrånvaron för kvinnor 4,8 5 3,1

Sjukfrånvaron för män 1,28 1,4 1,6

Sjukfrånvaron för anställda 29 år eller yngre 0,0 0,0 0,0

Sjukfrånvaron för anställda 30–49 år 3,2 0,9 0,9

Sjukfrånvaron för anställda 50 år eller äldre 2,7 3,7 2,6

Sjukfrånvaro  

KMH har lägre sjukfrånvaro, 2,8 procent, jämfört 
med landet som helhet och med staten i övrigt 
som ligger på 3,85 procent för 2021 (statistik 
från Arbetsgivarverket). Den inrapporterade 
sjukfrånvaron har minskat något jämfört med 
2020. Långtidssjukfrånvaron och sjukfrånvaron 
för kvinnor har även den minskat något, men 
förändringen är så liten och över kort tid, så det 
är svårt att dra några generella slutsatser. Antalet 
sjukskrivna var under 2021 fem personer, varav 
merparten med sjukskrivningar som inte är 
direkt arbetsrelaterade.  

Vidtagna pandemiåtgärder kan ha bidragit till 
att KMH fortsatt haft relativt låg sjukfrånvaro. 
KMH har under året klarat sig från klustersmitta 
av covid-19, men ett antal individer både 
bland studenter och personal har insjuknat. 
I Arbetsmiljöverkets inspektion av KMH:s 
arbetsmiljöarbete ingick översyn av KMH:s 
arbete med att minska smittspridningen 
under pandemin. Inspektionen blev godkänd 
och KMH:s åtgärder under pandemin ansågs 
tillräckliga.  
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Arbetsmiljö 

Den pågående pandemin har även 2021 haft stor 
påverkan på arbetsmiljön för såväl anställda 
som studenter. Antal anställda på plats har 
under större delen av 2021 varit begränsat. 
Begränsningar genomfördes där det av 
verksamhetsskäl var möjligt, arbetsuppgifternas 
art (administrativa arbetsuppgifter) har 
varit vägledande i vilka som kan utföra sitt 
arbete på distans. Månatlig redovisning till 
Arbetsgivarverket under första halvåret 2021 
visar att i snitt 72 procent arbetat hemifrån. Från 
och med 29 september har en successiv återgång 
till arbetsplatsen skett. Återgången skedde i 
enlighet med regeringens plan om avveckling av 
restriktioner. Pandemin är vid årets slut inte över 
och KMH behöver fortsatt följa det allmänna 
smittläget och de restriktioner som gäller. I så 
stor utsträckning som möjligt har KMH sett till  
att möten har varit tillgängliga digitalt, genom så  
kallade hybridmöten. Teknik har installerats i 
flera mötesrum för att möjliggöra detta arbetssätt.  

KMH genomförde under våren en arbetsmiljöenkät 
för att på nytt fånga medarbetarnas upplevelser 
av sin arbets- och arbetsmiljösituation under 
den pågående pandemin och därmed också få 
ett resultat som kunde jämföras med föregående 
år. Årets enkät kompletterades med några 
framåtblickande frågor. Syftet med dessa frågor 
var att få underlag för att förstå medarbetarnas 
önskningar och tankar inför en tillbakagång efter 
pandemin. Resultatet av arbetsmiljöenkäten var 
mer positivt än vad som kanske kunde förväntas 
och många arbetstagare lyfte det flexibla arbetet 
som något positivt. 

Sedan oktober har KMH verkat för att hitta former 
för att möta de förväntningar och önskningar som 
framkommit bland annat i arbetsmiljöenkäten. 
Genom gemensamma diskussioner i olika fora 
lär vi oss förstå hur en hybridorganisation kan 
fungera på bästa sätt. Arbetet med att utveckla 
en hybridorganisation kommer ta tid och nya 
restriktioner gör att KMH behöver ha beredskap 
för ytterligare återgångar till distansarbete. 

Innan pandemin var det företrädesvis den 
undervisande och forskande personalen som 
tilläts arbeta hemma och på distans. Diskussioner 
pågår inom högskolesektorn om hur detta ska 
regleras i framtiden, bland annat har Sveriges 
universitets- och högskoleförbund (SUHF) tagit 
fram ett diskussionsmaterial för lärosätena. Det är 
få lärosäten som idag har reglerat distansarbete 
för forskare och undervisande personal. KMH har  
i likhet med sektorn i övrigt valt att fokusera 

diskussionerna om distansarbete för den teknisk/ 
administrativa personalen. Under hösten fördes  
diskussioner mellan KMH och de personalorganisa - 
tioner som har medlemmar som berörs av frågan 
och i likhet med KMH:s arbetsmiljöundersökning, 
har även personalorganisationernas undersökningar 
visat att det finns ett stort stöd för en mer flexibel 
arbetssituation. Det kan ha positiva effekter på 
medarbetarnas hälsa. Efter samverkan beslutade 
rektor om en ny riktlinje för distansarbete för 
teknisk- och administrativ personal. 

Även om distansarbete ska vara möjligt så är 
KMH:s förhyrda lokaler huvudarbetsplats. Det 
är viktigt att beakta de positiva aspekterna med 
att medarbetare träffas. Interaktion mellan olika 
delar av organisationen, möjligheter till spontana 
möten, informationsutbyte, nätverkande, social 
samvaro och lärande i vardagen bidrar till att vi 
agerar och kommunicerar som ett KMH. 

Långvarigt stillasittande arbete uppges vara en 
av de vanligaste orsakerna till arbetsrelaterade 
besvär enligt Arbetsmiljöverket och det har KMH 
uppmärksammat och har under året bland annat 
erbjudit online-träning för medarbetare två 
dagar i veckan, med övningar som är anpassade 
för hemarbete. Även under året har det gjorts 
kompletteringar av arbetsplatsen i hemmet, då 
KMH fortsatt har skickat hem t.ex. skrivbord, 
stolar och extra datorutrustning. 

Arbetsmiljöverket har genomfört en planerad 
inspektion av KMH:s arbetsmiljöarbete 
avseende det systematiska arbetsmiljöarbetet, 
för att förhindra kränkande särbehandling, 
trakasserier och sexuella trakasserier samt 
säkerställa åtgärder KMH vidtagit för att minska 
smittspridningen. Inspektionen följdes av ett 
inspektionsmeddelande och KMH fick några 
punkter att åtgärda, innan den 24 februari 2022.  

Ordinarie skyddsronder och inplanerad 
medarbetarundersökning har skjutits fram 
på grund av pandemin. Fokus på minskad 
smittspridning och att säkerställa en säker 
miljö för studenter och medarbetare har 
varit prioriterat. Ett omfattande arbete med 
riskbedömningar har dokumenterats och 
åtgärder har genomförts utifrån detta och ingen  
klustersmitta har konstaterats vid lärosätet.  

Företagshälsovårdens statistik för 2021 visar 
på en minskning av de tjänster som KMH 
använder sig av, både när det gäller förebyggande, 
främjande och efterhjälpande insatser. KMH har 
en jämn fördelning mellan förebyggande åtgärder 
och efterhjälpande insatser. 
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anställningsordning ska en sakkunnig tillfrågas 
när det gäller rekrytering av lektorer, men för att 
få ett bättre bedömningsunderlag så tillfrågas 
sedan några år tillbaka i stort sett alltid två 
sakkunniga. Det är Lärarförslagsnämnden som 
beslutar vilka sakkunniga som ska utses och här 
sker endast i undantagsfall att båda sakkunniga är 
av samma kön. Vid rekryteringen av professorer 
ska alltid två sakkunniga utses i enlighet med 
KMH:s anställningsordning och även i dessa 
fall tillfrågas en man och en kvinna så att 
jämställdhetsaspekter beaktas.  

KMH har skapat rekryteringsmallar för att 
säkerställa att jämställdhetsaspekten beaktas 
vid varje lärarrekrytering. Det innebär att 
detta tydliggörs för sakkunniga, men också att 
jämställdhetsöverväganden blir synliga internt 
och vid utannonsering. 

När det gäller KMH:s repertoar är det ett 
kontinuerligt arbete att bredda och säkerställa 
ett jämställt underlag. Arbetet inleddes för 
några år sedan och behöver säkerställas årligen. 
Detsamma gäller kurslitteratur. I vissa fall är 
det svårt att byta ut litteratur. Inventering av 
kurslitteratur och repertoar för att synliggöra 
upphovspersoner har påbörjats under året, men 
har ännu inte hunnit slutföras.  

Kursvärderingssystemet har setts över och i 
detta arbete har frågeställningar som inbegriper 
jämställdhet inom undervisningen och dess 
kurslitteratur tagits med. Utbildnings- och 
forskningsnämnden beslutade under året  
att följande fråga ska inkluderas i kommande 
kursvärderingar: ”Hur upplever du att 
jämställdhets- och jämlikhetsaspekter har 
beaktats under kursen? Till exempel när det 
gäller kursmaterial, kursens innehåll och upplägg, 
bemötande från lärare och andra studenter, eller  
annat. Beskriv gärna genom att använda exempel”.  
Motsvarande frågor kommer att inkluderas i 
programuppföljningar från och med våren 2022. 

Statistik över KMH:s konserter förs per kalenderår 
och under 2021 gavs 291 konserter. Cirka 22 procent 
av de verk som spelades var verk av kvinnor. 
Könsfördelningen gällande de som stod på scenen 
var 46 procent kvinnor respektive 54 procent män. 

Trots rådande pandemi har löpande arbetsmiljö-
åtgärder pågått. Ombyggnation för att åtgärda 
problem med akustik har påbörjats och i vissa 
kontrollrum är detta åtgärdat. Översyn av akustik 
i undervisningssalar och ombyggnation av studior 
fortsätter.  

Jämställdhetsintegrering 

KMH ska enligt högskolelagen och diskriminerings - 
lagen aktivt verka för jämställdhet, likabehandling 
och motverka diskriminering. Detta utgör en 
av grunderna för en god arbetsmiljö på KMH 
och avser även att fungera som en förebild för 
studenterna i deras kommande arbetsliv.  

Under 2021 har KMH valt att fortsätta jobba utifrån 
den handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
som togs fram för åren 2017-2020 som ett 
gemensamt arbete på högskolan. Orsaken är 
till viss del pandemin då andra frågor hamnat i 
fokus, men jämställdhet är också ett pågående 
arbete och de områden som definierades i 
handlingsplanen är fortfarande aktuella.  

Det har pågått ett löpande arbete med 
omvärldsbevakning och diskussioner i ämnet i 
olika fora. KMH har under året tagit vara på det  
stöd som Jämställdhetsmyndigheten erbjuder i  
form av nätverk, utbildning och kontaktmannaskap. 
En ny riktlinje för jämställdhetsintegrering och 
likabehandling har arbetats fram under året och 
planen är att kunna arbeta utifrån denna under 
kommande år.  

Jämställd representation av jurygrupper 
eftersträvas och det är ett löpande arbetet. KMH 
verkar för en förändring, men det kan vara 
svårt att få en helt jämställd jury då det bland 
annat kan vara svårt att hitta representanter 
för det underrepresenterade könet. KMH kan 
se att det nu finns en större medvetenhet kring 
denna fråga. Idag är det fler grupper som har 
jurymedlemmar från båda kön än vad det var för 
några år sedan.  

Vid rekrytering av professorer och lektorer så 
ingår ett förfarande där sakkunniga bedömer 
de sökandes kompetens. Enligt KMH:s 

Gemensamt
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Intäkter

Verksamhetens totala intäkter uppgick till 
214 250 tkr vilket är en ökning med 6 procent 
jämfört med föregående år. Ökningen kan 
härledas till basanslaget för forskning och extra 
bidragsmedlen avseende anslag 2:64 samt ökade 
externa bidragsintäkter. 

En del av bidragsintäkterna utgörs av 
donationsmedel som används för finansiering 
av campusinvesteringar. Bidragsintäkter 
genereras också från externmedelsfinansierade 
projekt samt regeringens pandemisatsningar. 
Sammantaget har bidragsintäkterna ökat något i 
jämförelse med föregående år. 

Ekonomiskt utfall 

Årets resultat
Årets ekonomiska resultat visar ett underskott 
på 480 tkr fördelat på 623 tkr i underskott för 
utbildningen och 143 tkr i överskott för forskningen. 
Utfallet är bättre än väntat vilket främst förklaras 
av det utökade basanslaget för forskning som 
KMH tilldelades i den forskningspolitiska 
propositionen (prop. 2020/21:60). 

Det utökade basanslaget och regeringens 
pandemirelaterade satsningar har bidragit till att 
mildra den negativa ekonomiska utveckling som 
annars befarades. Ökade pensionskostnader är 
den största utmaningen på kostnadssidan. 

Tabell 17. Verksamhetsutfall

(tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag 194 122 184 617 180 331 177 593 163 197

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 6 213 4 104 7 927 6 118 5 996

Intäkter av bidrag 13 906 12 976 15 971 15 260 11 395

Finansiella intäkter 8 16 256 529 505

Summa intäkter 214 250 201 713 204 485 199 500 181 093

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal -134 561 -124 393 -117 500 -109 511 -106 782

Kostnader för lokaler -44 334 -43 464 -42 658 -41 074 -40 087

Övriga driftskostnader -23 829 -22 896 -26 774 -25 517 -23 764

Finansiella kostnader -21 -29 -209 -346 -309

Avskrivningar -11 985 -13 411 -14 612 -14 656 -11 811

Summa kostnader -214 729 -204 194 -201 753 -191 103 -182 752

Transfereringar
Medel från statsbudgeten 544 600 599 598 599

Medel från myndigheter 1 694 713 694 237 76

Övriga erhållna medel för finans av bidrag 443 0 0 0 0

Lämnade bidrag -2 681 -1 313 -1 293 -835 -675

Summa transfereringar 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring -480 -2 480 2 732 8 397 -1 659
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Även avgiftsintäkter från uthyrningar ökade något 
jämfört med året innan men är fortfarande på en låg 
nivå jämfört med åren innan pandemins utbrott.

Kostnader

Verksamhetens totala kostnader uppgick till  
214 729 tkr vilket är en ökning med 5 procent 
jämfört med föregående år. Som framgår av 
diagrammet i figur 2 utgör personalkostnader den 
största kostnadsposten. Personalkostnaderna har 
ökat med 8 procent vilket är mer än väntat. 

Personalkostnadernas ökning förklaras av 
ett relativt stort antal lärarrekryteringar och 
rekryteringar av projektforskare. Även höjd 
avtalsförsäkringspremie och semesterlöneskuld 
har påverkat personalkostnaderna.

Den näst största kostnadsposten är lokalkostnader 
vilken ligger på i stort sett samma nivå 
som året innan. Såväl hyreskostnader som 

lokaltjänstkostnader har blivit högre i de 
nya lokalerna men kostnaderna tycks nu ha 
stabiliserats. Lokalkostnaderna utgör cirka  
24 procent av högskolans totala kostnader. Den 
höga kostnadsandelen är en utmaning för KMH 
och en huvudanledning till varför högskolan 
prioriterar att öka lokaluthyrningarna.

Driftskostnaderna har ökat med 6 procent i 
jämförelse med föregående men är fortfarande 
låga i jämförelse med 2019 som var ett år med 
mer normal verksamhet. Den främsta förklaringen 
är att kostnaderna för inköp av tjänst och inköp 
av varor har ökat något men dessa kostnader är 
fortfarande låga i jämförelse med tidigare år.

Merparten av högskolans avskrivningskostnader 
kommer från lokalinvesteringar vid campus 
Valhallavägen vilka skrivs av utifrån anläggnings - 
tillgångens ekonomiska livslängd. Under året har  
avskrivningskostnader för utrustning som  
införskaffats för nätburen undervisning tillkommit 
men de totala avskrivningskostnaderna är lägre 
än åren innan.

Figur 2. Kostnadsjämförelse
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antalet studieavbrott har ökat och att antalet 
inresande studenter är färre, även om dessa ökade 
något jämfört med året innan. 

Däremot blev antalet helårsprestationer högre än 
normalt vilket förklaras av en viss eftersläpning i 
examinationer från året innan. 

Det ekonomiska utfallet för utbildning på 
grundnivå och avancerad nivå blev negativt trots 
att takbeloppet inte nåddes vilket indikerar att 
utbildningen står inför vissa utmaningar.

För 2021 behöver KMH utnyttja 822 tkr av 
tidigare upparbetad överproduktion vilket 
innebär att värdet på sparade prestationer vid 
årets slut är 1 188 tkr.

Resultat per 
verksamhetsgren

Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå

Även om antalet helårsstudenter har ökat 
jämfört med året innan nåddes inte takbeloppet 
vilket beror på att det är kursutbud inom 
utbildningsområden med lägre ersättningsnivå 
som har ökat. Det i sin tur beror på att KMH har 
öppnat upp fler fristående kurser för att svara 
mot uppdraget att bidra till det livslånga lärandet. 

Innan pandemin ansökte relativt få studenter 
om studieavbrott och KMH hade en jämn ström 
av inresande studenter. Under 2021 noteras att 

Tabell 18. Verksamhetsutfall, utbildning på grundnivå och avancerad nivå

(tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 172 002 164 198 160 295 157 806 153 588

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 6 113 4 091 7 640 5 989 5 996

Intäkter av bidrag 7 104 8 632 12 279 11 985 10 065

Finansiella intäkter 8 15 236 487 480

Summa intäkter 185 226 176 936 180 450 176 267 170 129

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -115 991 -107 853 -104 794 -98 848 -97 788

Kostnader för lokaler -39 746 -39 362 -39 222 -37 785 -39 079

Övriga driftskostnader -18 998 -18 435 -22 439 -21 936 -22 553

Finansiella kostnader -19 -26 -192 -318 -294

Avskrivningar -11 094 -12 470 -14 010 -14 500 -11 706

Summa kostnader -185 849 -178 146 -180 657 -173 387 -171 421

Transfereringar

Medel från statsbudgeten 544 600 599 598 599

Medel från myndigheter 1 694 713 694 237 76

Övriga erhållna medel för finans av bidrag 443

Lämnade bidrag -2 681 -1 313 -1 293 -835 -675

Summa transfereringar 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring -623 -1 211 -207 2 879 -1 292
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Forskning och utbildning på forskarnivå

KMH har gjort strategiska satsningar för 
att stärka forskningsmiljön vid högskolan. 
Bland annat har utökningen av basanslaget, 
som genomfördes 2018, möjliggjort fler 
doktorandanställningar vid KMH. 

Den utökning av basanslaget som beviljades 
under 2021 kommer att bidra till en fortsatt 
utveckling av högskolans forskningsverksamhet. 

Även den externmedelsfinansierade forskningen 
har ökat under senare år och högskolan har 
erhållit flera projekt i såväl nationell som 
internationell konkurrens. 

En ökning av den externfinansierade forskningen 
frigör resurser i den anslagsfinansierade 
verksamheten vilket gynnar båda 
verksamhetsgrenarna och bidrar till 
forskningsanknytning av utbildningen.

Tabell 19. Verksamhetsutfall, konstnärlig forskning och forskarutbildning

(tkr) 2021 2020 2019 2018 2017

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 22 120 20 419 20 036 19 787 9 609

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 100 13 287 129 0

Intäkter av bidrag 6 802 4 344 3 692 3 275 1 330

Finansiella intäkter 1 2 21 42 25

Summa intäkter 29 023 24 778 24 035 23 233 10 964

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal -18 570 -16 540 -12 706 -10 662 -8 994

Kostnader för lokaler -4 588 -4 039 -3 436 -3 289 -1 008

Övriga driftskostnader -4 831 -3 970 -4 335 -3 581 -1 210

Finansiella kostnader -2 -3 -17 -27 -15

Avskrivningar -891 -941 -602 -156 -105

Summa kostnader -28 880 -25 493 -21 096 -17 715 -11 331

Transfereringar

Medel från statsbudgeten 0

Medel från myndigheter 0

Lämnade bidrag 0

Summa transfereringar 0 0 0

Årets kapitalförändring 143 -715 2 939 5 518 -367
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Myndighetskapital och 
oförbrukade bidrag

Vid årets början redovisas ett ingående 
myndighetskapital på 59 927 tkr. Utgående 
myndighetskapital, som inkluderar årets resultat, 
summerar till 59 448 tkr. Det uppbyggda 
myndighetskapitalet ingår i en långsiktig 
finansieringsplan för KMH:s campus. Enligt 
denna kommer myndighetskapitalet att förbrukas 
i takt med redovisade avskrivningskostnader för 
lokalinvesteringarna. 

Avgiftsfinansierad 
verksamhet

Den avgiftsfinansierade verksamheten sker i 
liten omfattning. Till den avgiftsfinansierade 
verksamheten räknas förmedling av 
studentbostäder för inresande utbytesstudenter 
och utbildning av studieavgiftsskyldiga 
studenter. 

Alla inresande utbytesstudenter som anmält 
intresse för att hyra en studentbostad kunde 
erbjudas bostad men till följd av reserestriktioner 
har vissa bostäder stått tomma.

Under året har tre avgiftsskyldiga studenter 
studerat vid KMH.

Tabell 20. Avgiftsbelagd verksamhet
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Utbildning på grundnivå eller avancerad nivå

Uppdragsutbildning 20 0 0 0 0 20

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 0 0 829 -829 0 0

Summa 20 0 829 -829 0 20

Verksamhet där krav på full kostnadstäckning inte gäller

Upplåtande av bostadslägenhet – 
utbytesprogram och gästforskare -532 -182 908 -1 011 -103 -817

Summa -532 -182 908 -1 011 -103 -817

De oförbrukade bidragen har minskat med  
cirka 2 500 tkr och det utgående värdet summerar 
till 55 544 tkr. Även donationsmedel ingår i 
KMH:s långsiktiga finansieringsplan på så vis att 
de används för att täcka avskrivningskostnader 
för campusinvesteringar. Donationsmedlen 
som används för campusinvesteringar beräknas 
minska med cirka 3 500 tkr per år. 

Samtidigt som donationsmedlen minskar 
ökar de oförbrukade bidragen som tillhör 
externmedelsfinansierade projekt. Det 
sammanlagda värdet på de oförbrukade bidragen 
är därför något högre än förbrukningen av 
donationsmedel.

Figur 3. Myndighetskapital och  
oförbrukade medel
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Redovisnings- och 
värderingsprinciper

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 
redovisningssed i enlighet med förordningen 
(2000:606) om myndigheters bokföring.

Upplysning om avvikelser från 
generella ekonomiadministrativa regler
För universitet och högskolor görs i 
regleringsbrevet undantag från bestämmelserna 
om avräkning enligt anslagsförordningen 
(2011:223). Avräkning mot anslag och 
anslagsposter skall ske i samband med de 
månatliga utbetalningarna till respektive 
lärosätes räntekonto i Riksgäldskontoret. 
Enligt regleringsbrevet undantas universitet 
och högskolor från redovisning av väsentliga 
uppgifter enligt förordningen (2000:605) om 
årsredovisning 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. 
Enligt regleringsbrevet får lärosäten i samband 
med studenters produktion inom konstnärlig 
utbildning ta ut avgifter för biljett eller 
program 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
Bidrag erhålls från både statliga och icke-statliga  
finansiärer. Dessa redovisas under egen 
aktivitetskod för att kunna återredovisas till 
bidragsgivaren. Som bidrag redovisas även 
mottagna gåvor till nya campus. Dessa får egen 
aktivitetskod om givaren har haft särskilda krav 
på användningen av medel. Övriga gåvomedel 
redovisas under gemensam aktivitetskod. 

Medel, vilka inte utnyttjats vid årets slut, 
redovisas som oförbrukade bidrag.

Indirekta kostnader
KMH tillämpar Sveriges unversitets- och 
högskoleförbunds (SUHF:s) modell för full 
kostnadstäckning. 

Samfinansiering
Samfinansiering är generellt en förutsättning 
för många externfinansierade projekt och 
förekommer på KMH för utvalda projekt. 
Projekten samfinansieras i varierande grad 
utifrån förutsättningarna i avtalen. På KMH 
har samfinansiering framför allt förekommit i 
samband med EU-projekt.

Värdering av fordringar och skulder
Fordringar är upptagna i balansräkningen 
efter individuell värdering. Gränsvärdet för 
periodisering av kostnader har under året varit 
ett halvt prisbasbelopp.

Anläggningstillgångar
KMH har både immateriella anläggningstillgångar 
och materiella anläggningstillgångar. KMH:s 
licens för ekonomisystemet tas enligt FÅB 5 kap 
2§ upp som immateriell anläggningstillgång. 
Avskrivningstiden är fem år. Materiella 
anläggnings tillgångar med en bedömd ekonomisk 
livslängd på över tre år och ett anskaffningsvärde 
över gränsvärdet har klassificerats som 
anläggningstillgång.

Förbättringsutgifter för annans fastighet har 
använts för inredningar av lärosalar, studior 
och konsertsalar. Ljudutrustning klassificeras 
som övrig utrustning. KMH har efter hörande 
av ESV beslutat att komponentavskrivning 
inte är tillämplig, eftersom de bokförda 
förbättringsutgifterna har samma avskrivningstid.

Ett gränsvärde på ett halvt prisbasbelopp har gällt 
för aktivering. 

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 20 år 
Musikinstrument 7 - 25 år 
Datorer och kringutrustning 3 år 
Övrig utrustning (Möbler och  
teknisk utrustning) 3 - 10 år 

För konstföremål sker ingen avskrivning.



Ekonomiskt utfall

Resultaträkning

(tkr) Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 194 122 184 617

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 6 213 4 104

Intäkter av bidrag 2 13 906 12 976

Finansiella intäkter 3 8 16

Summa 214 250 201 713

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -134 561 -124 393

Kostnader för lokaler -44 334 -43 401

Övriga driftkostnader 5 -23 829 -22 405

Finansiella kostnader 3 -21 -29

Avskrivningar och nedskrivningar 9 -11 985 -13 411

Summa -214 729 -203 639

Verksamhetsutfall -480 -1 926

Transfereringar

Medel från statsbudgeten för finansiering av bidrag 544 600

Medel från myndigheter för finansiering av bidrag 1 694 713

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 443 0

Lämnade bidrag 6 -2 681 -1 313

Summa 0 0

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 7 -480 -1 926
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En av de cirka 30 högtalarna  
i Lilla salens klangkupol.
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Resultaträkning

(tkr) Not 2021 2020

Verksamhetens intäkter

Intäkter av anslag 194 122 184 617

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 6 213 4 104

Intäkter av bidrag 2 13 906 12 976

Finansiella intäkter 3 8 16

Summa 214 250 201 713

Verksamhetens kostnader

Kostnader för personal 4 -134 561 -124 393

Kostnader för lokaler -44 334 -43 401

Övriga driftkostnader 5 -23 829 -22 405

Finansiella kostnader 3 -21 -29

Avskrivningar och nedskrivningar 9 -11 985 -13 411

Summa -214 729 -203 639

Verksamhetsutfall -480 -1 926

Transfereringar

Medel från statsbudgeten för finansiering av bidrag 544 600

Medel från myndigheter för finansiering av bidrag 1 694 713

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag 443 0

Lämnade bidrag 6 -2 681 -1 313

Summa 0 0

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING 7 -480 -1 926
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Balansräkning

Tillgångar (tkr) Not 31/12/2021 31/12/2020

Immateriella anläggningstillgångar 8

Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar 0 24

Summa 0 24

Materiella anläggningstillgångar 9

Förbättringsutgifter på annans fastighet 99 284 103 990

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 21 444 25 274

Pågående nyanläggningar 28 28

Summa 120 756 129 292

Kortfristiga fordringar  

Kundfordringar 342 151

Fordringar hos andra myndigheter 3 865 3 205

Övriga kortfristiga fordringar 10 139 104

Summa 4 345 3 460

Periodavgränsningsposter 11

Förutbetalda kostnader 11 797 11 601

Upplupna bidragsintäkter 492 959

Övriga upplupna intäkter 4 4

Summa 12 293 12 564

Avräkning med statsverket

Avräkning med statsverket 12 0 0

Summa 0 0

Kassa och bank

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 13 74 089 70 948

Kassa och bank 14 0 1 198

Summa 74 089 72 146

SUMMA TILLGÅNGAR 211 484 217 486
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Kapital och skulder (tkr) Not 31/12/2021 31/12/2020

Myndighetskapital 15

Balanserad kapitalförändring 59 927 61 853

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 7 -480 -1 926

Summa 59 448 59 927

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 16 179 405

Övriga avsättningar 17 796 724

Summa 975 1 129

Skulder m.m.

Lån i Riksgäldskontoret 18 78 402 82 494

Kortfristiga skulder till andra myndigheter 4 231 4 058

Leverantörsskulder 3 957 2 732

Övriga kortfristiga skulder 19 2 178 2 271

Depositioner 87 84

Summa 88 855 91 638

Periodavgränsningsposter 20

Upplupna kostnader 6 611 6 659

Oförbrukade bidrag 55 544 58 057

Övriga förutbetalda intäkter 51 75

Summa 62 207 64 792

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER* 211 484 217 486

ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

*inklusive avrundningsdifferens
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Anslagsredovisning

Tabell 21. Anslagsredovisning (tkr)

Redovisning mot anslag, utgiftsområde 16

Anslag Benämning

Ingående 
överförings- 

belopp

Årets till-
delning enligt 

regleringsbrev

Totalt 
disponibelt 

belopp Utgifter

Utgående 
överförings-

belopp

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

2:57 ap. 1.1 Takbelopp (ram) 0 142 564 142 564 -142 564 0

2:57 ap. 1.2 Takbelopp RRF (ram) 1 765 1 765 -1 765 0

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

2:58 ap. 1 Basresurs (ram) 0 22 120 22 120 -22 120 0

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag) 

2:65 ap. 34 Dirigentutbildning och 
utbildning i elektroakustisk 
komposition (ram) 0 4 257 4 257 -4 257 0

2:65 ap. 35 Utvecklingsmedel (ram) 0 20 637 20 637 -20 637 0

2:65 ap. 36 Lokalkostnader (ram) 0 3 323 3 323 -3 323 0

Summa 0 194 666 194 666 -194 666 0

EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).
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Noter
Värden i tkr om inget annat anges.

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2021 2020

Intäkter enl 4 § avgiftsförordningen

Avgiftsintäkter 3 041 2 623

Summa 3 041 2 623

Avgifter enligt tillstånd i Regleringsbrev

Studenthyror 908 819

Utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 829 638

Summa 1 737 1 456

Övriga avgifter och ersättningar

Övriga avgiftsintäkter 1 436 25

Summa 1 436 25

Summa 6 213 4 104

Varav tjänsteexport 

Avser utbildning av studieavgiftsskyldiga studenter 829 638

Intäkter enligt 4 § som utgörs av lokaluthyrning och konferensverksamhet i campus har ökat med  
0,5 mkr jämfört med föregående år, men är fortfarande lägre än tidigare år till följd av minskad 
verksamhet p.g.a. coronapandemin. Resterande avgifter består främst av offentlig inköps- och resurs - 
samordning. Övriga avgiftsintäkter har ökat med cirka 1,3 mkr p.g.a. försäljning av anläggningstillgång.

Not 2 Intäkter av bidrag 2021 2020

Statliga myndigheter 7 199 5 801

Övriga bidragsgivare 6 707 7 175

Summa 13 906 12 976

Inomstatliga bidrag avser Vetenskapsrådet, Kammarkollegiet, Universitets- och högskolerådet m.fl..  
Övriga bidrag kommer till största delen från donationer för finansiering av förbättringsutgifter samt 
finansiering av forskningsprojekt.     

Not 3 Finansiella intäkter och kostnader 2021 2020

Ränteintäkter

Ränta på lån i Riksgäldskontoret 0 4

Övriga finansiella intäkter 8 12

Summa finansiella intäkter 8 16

Räntan på räntekontot i Riksgäldskontoret har under året varit 0%.

Räntekostnader

Ränta på räntekonto hos Riksgäldskontoret 0 3

Övriga finansiella kostnader 21 26

Summa finansiella kostnader 21 29

Räntan på räntekontot i Riksgäldskontoret har under året varit 0%.
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Not 4 Kostnader för personal 2021 2020

Lönekostnader exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier 
och avgifter 87 051 81 560

- varav arvoden till styrelse, kommittéer eller 
uppdragstagare 683 464

Arbetsgivaravgifter, pensionspremier och avgifter 45 842 41 337

Övriga personalkostnader 1 669 1 496

Summa 134 561 124 393

Ökningen av lönekostnader förklaras främst av ökade årsarbetskrafter. Ökningen av sociala avgifter 
består till största delen av den ökade premien för statliga avtalsförsäkringar.

Not 5 Övriga driftkostnader 2021 2020

Köpta tjänster 17 708 17 032

Inköp av varor 3 956 3 305

Resor, konferenser, information och representation 851 824

Övriga driftkostnader 1 314 1 245

Summa 23 829 22 405

Övriga driftkostnader ökade med cirka 1,4 mkr jämfört med föregående år. Inköp av varor samt inköp 
av tjänster stod för merparten av ökningen.     

Not 6 Lämnade bidrag 2021 2020

Lämnade bidrag till utländska studenter för  
finansiering av studieavgift 829 638

Lämnade bidrag till internationella organisationer 703 0

Lämnade bidrag till studentkåren vid KMH 675 675

Lämnade bidrag till företag 443 0

Lämnade bidrag til statliga myndigheter 31 0

Summa 2 681 1 313

Ökningen avser främst bidrag till samarbetspartners inom Erasmus-projekt.

Not 7 Årets kapitalförändring 2021 2020

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

-anslagsfinansierad verksamhet -623 -1 211

-avgiftsfinansierad verksamhet 0

Konstnärlig forskning och forskarutbildning

-anslagsfinansierad verksamhet 143 -715

Summa -480 -1 926
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Not 8 Immateriella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Rättigheter och andra Immateriella 
anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 143 143

Utgående anskaffningsvärde 143 143

Ingående ackumulerade avskrivningar -120 -91

Årets avskrivningar -24 -29

Utgående ackumulerade avskrivningar -143 -120

Utgående bokfört värde 0 24

 Avser licenskostnader för ekonomisystemet.

Not 9 Materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 131 155 129 579

Aktiverade förbättringsutgifter 1 804 160

Årets pågående förbättringsutgifter 0 1 416

Utgående anskaffningsvärde 132 959 131 155

Ingående ackumulerade avskrivningar -27 165 -20 685

Årets avskrivningar -6 511 -6 480

Utgående ackumulerade avskrivningar -33 675 -27 165

Utgående bokfört värde 99 284 103 990

Maskiner, inventarier, installationer m.m.

Ingående anskaffningsvärde 76 453 75 834

Årets anskaffningar 1 857 3 112

Årets försäljning/utrangering -3 723 -2 493

Utgående anskaffningsvärde 74 587 76 453

Ingående ackumulerade avskrivningar -51 179 -46 765

Årets avskrivningar -5 450 -6 903

Årets försäljning/utrangering 3 487 2 489

Utgående ackumulerade avskrivningar -53 143 -51 179

Utgående bokfört värde 21 444 25 274

Pågående nyanläggningar

Ingående anskaffningsvärde 28 28

Utgående anskaffningsvärde 28 28

Utgående bokfört värde 28 28

Summa 120 756 129 292
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Not 10 Övriga kortfristiga fordringar 2021-12-31 2020-12-31

Diverse fordringar 75 83

Fordringar på personal 64 21

Summa 139 104

Ökningen av fordringar på personal avser negativ lön. 

Not 11 Periodavgränsningsposter 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 10 327 9 819

Övriga förutbetalda kostnader 1 470 1 782

Upplupna bidragsintäkter 492 959

Övriga upplupna intäkter 4 4

Summa 12 293 12 564

Not 12 Avräkning med statsverket 2021-12-31 2020-12-31

Anslag i räntebärande flöde

Ingående balans 0 0

Redovisat mot anslag 194 666 185 217

Anslagsmedel som tillförts räntekonto -194 666 -185 217

Fordringar/skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0

Summa 0 0

Not 13 Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret 74 089 70 948

Summa 74 089 72 146

KMH har ingen räntekontokredit hos Riksgäldskontoret. 

Not 14 Kassa och bank 2021-12-31 2020-12-31

Valutakonto Danske Bank 0 1 198

Summa 0 1 198

Minskningen avser transferering av medel för projekt inom Erasmus+.
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Not 15 Myndighetskapital
Kapitalförändring per område enligt regleringsbrev för universitet och högskolor

Verksamhet

Balanserad 
kapital-

förändring

Årets  
kapital - 

förändring Summa 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev; 
anslagsfinansierad 40 702 -623 40 079

Uppdragsverksamhet, avgiftsfinansierad 20 0 20

Summa 40 722 -623 40 099

Konstnärlig forskning och 
forskarutbildning

Utbildning på forskarnivå och forskning; 
anslagsfinansierad 19 206 143 19 348

Uppdragsforskning; avgiftsfinansierad - - -

Summa 19 206 143 19 348

Total kapitalförändring 59 927 -480 59 448

 Ingen del av kapitalförändringen avser bidrag.

Not 16 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2021-12-31 2020-12-31

Avsättningar för delpensioner 

Ingående avsättning 405 648

Årets pensionskostnad 5 -17

Årets pensionsutbetalning -231 -226

Utgående avsättning 179 405

Not 17 Övriga avsättningar 2021-12-31 2020-12-31

Medel för kompetensväxling

Ingående avsättning medel för kompetensväxling 537 294

Årets avsättning 259 243

Utgående avsättningar 795 537

Inga medel har tagits i anspråk under året.

Avgångsvederlag

Ingående avsättning 187 934

Årets förbrukning -187 -748

Utgående avsättningar 0 187

Summa 795 724

Under år 2021 har resterande 187 tkr reglerats.
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Not 18 Lån i Riksgäldskontoret 2021-12-31 2020-12-31

Ingående låneskuld 82 494 90 424

Under året nyupptagna lån 1 113 454

Årets amorteringar -5 204 -8 384

Summa 78 402 82 494

Låneram i Riksgäldskontoret

-Beviljad enligt regleringsbrev 98 000 115 000

-Utnyttjad vid räkenskapsårets slut 78 402 82 494

Not 19 Övriga kortfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Personalens källskatt 2 093 2 069

Stipendiefonder 35 168

Övrigt 50 33

Summa 2 178 2 271
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Not 20 Periodavgränsningsposter 2021-12-31 2020-12-31

Upplupen semesterlön inklusive sociala avgifter 5 864 4 695

Upplupen lön inklusive sociala avgifter 396 744

Övriga upplupna kostnader 350 1 220

Summa upplupna kostnader 6 611 6 659

Oförbrukade bidrag från annan statlig myndighet 6 347 5 776

Oförbrukade bidrag från utomstatliga 49 198 52 281

- varav donationsmedel 46 776 50 258

Summa oförbrukade bidrag 55 544 58 057

Övriga förutbetalda intäkter 51 75

Summa förutbetalda intäkter 51 75

Summa 62 207 64 792

Oförbrukade bidrag utomstatliga, som till största del avser finansiering av förbättringsutgifter för 
campus, har minskat med cirka 3 mkr p.g.a. avskrivningar i samma omfattning.

Specifikation och förbrukningstakt för oförbrukade 
inomstatliga bidragsmedel

2021-12-31 2020-12-31

Universitets- och högskolerådet (UHR) 2 841 3 790

Vetenskapsrådet (VR) 2 143 607

Vinnova 713 933

Kammarkollegiet 650 257

Uppsala universitet 0 143

Lunds universitet 0 46

Summa 6 347 5 776

Förbrukning inom 3 månader 328 257

Förbrukning > 3 månader till 12 månader 4 929 3 097

Förbrukning > 1 år till 3 år 1 090 2 422

Summa 6 347 5 776

För varje projekt har gjorts en individuell bedömning av hur medlen beräknas förbrukas.
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Väsentliga uppgifter
Tabell 22. Väsentliga uppgifter 2021 2020 2019 2018 2017

Utbildning och forskning 
Totalt antal helårsstudenter 1 691 685 651 617 659
Kostnad per helårsstudent (tkr) 269 260 278 281 260
Totalt antal helårsprestationer 1 657 605 603 598 587
Kostnad per helårsprestation (tkr) 283 294 299 290 292
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 2 2,7 2,2 0,9 0 0,5
Totalt antal nyantagna doktorander - - - - -
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 3 - - - - -
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 55 55 58 33 25
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 525 464 364 537 453

Personal
Totalt antal årsarbetskrafter 184 177 153 148 149
Medelantal anställda 298 311 257 268 266
Totalt antal lärare (årsarb.) 100 98 81 76 79
– andel kvinnor (%) 33 30 30 28 27
– andel män (%) 67 70 70 72 73
Antal disputerade lärare (årsarb.) 17 15 14 13 10
– andel kvinnor (%) 35 36 36 31 30
– andel män (%) 65 64 64 69 70
Antal professorer (årsarb.) 23 23 20 18 19
– andel kvinnor (%) 26 27 21 16 11
– andel män (%) 74 73 79 84 89

Ekonomi
Intäkter totalt (mnkr), varav 214 202 204 200 181
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 185 177 180 176 170
– andel anslag (%) 93 93 89 90 90
– andel externa intäkter (%) 7 7 11 10 10
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 29 25 24 23 11
–andel anslag (%) 76 82 83 85 88
–andel externa intäkter (%) 24 18 17 15 12
Kostnader totalt (mnkr) 215 204 201 191 183
–andel personal (%) 63 61 58 57 58
–andel lokaler (%) 21 21 21 22 22
Lokalkostnader 4 per kvm (kr) 3 031 2 969 2 796 2 664 2 570
–andel av justerade totala kostnader (%) 24 25 24 24 24
Balansomslutning (mnkr) 211 217 225 231 232
– varav oförbrukade bidrag 56 58 56 58 59
– varav årets kapitalförändring 0 -2 3 8 -2
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 59 60 62 59 51
i) myndighetskapital inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 40 41 42 42 39
ii) myndighetskapital forskning och utbildning på forskarnivå 19 19 20 17 12

1 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. Inkl. decemberprestationer. 
2 Exkl. beställd utbildning. 
3 KMH bedriver utbildning på forskarnivå men doktoranderna är antagna av och examineras vid andra universitet. 
4 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader,  
 se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069).
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Väsentliga uppgifter
Tabell 22. Väsentliga uppgifter 2021 2020 2019 2018 2017

Utbildning och forskning 
Totalt antal helårsstudenter 1 691 685 651 617 659
Kostnad per helårsstudent (tkr) 269 260 278 281 260
Totalt antal helårsprestationer 1 657 605 603 598 587
Kostnad per helårsprestation (tkr) 283 294 299 290 292
Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst) 2 2,7 2,2 0,9 0 0,5
Totalt antal nyantagna doktorander - - - - -
Totalt antal doktorander med någon aktivitet 3 - - - - -
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 55 55 58 33 25
Kostnad per refereegranskad vetenskaplig publikation 525 464 364 537 453

Personal
Totalt antal årsarbetskrafter 184 177 153 148 149
Medelantal anställda 298 311 257 268 266
Totalt antal lärare (årsarb.) 100 98 81 76 79
– andel kvinnor (%) 33 30 30 28 27
– andel män (%) 67 70 70 72 73
Antal disputerade lärare (årsarb.) 17 15 14 13 10
– andel kvinnor (%) 35 36 36 31 30
– andel män (%) 65 64 64 69 70
Antal professorer (årsarb.) 23 23 20 18 19
– andel kvinnor (%) 26 27 21 16 11
– andel män (%) 74 73 79 84 89

Ekonomi
Intäkter totalt (mnkr), varav 214 202 204 200 181
utb. på grundnivå och avancerad nivå (mnkr) 185 177 180 176 170
– andel anslag (%) 93 93 89 90 90
– andel externa intäkter (%) 7 7 11 10 10
forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr) 29 25 24 23 11
–andel anslag (%) 76 82 83 85 88
–andel externa intäkter (%) 24 18 17 15 12
Kostnader totalt (mnkr) 215 204 201 191 183
–andel personal (%) 63 61 58 57 58
–andel lokaler (%) 21 21 21 22 22
Lokalkostnader 4 per kvm (kr) 3 031 2 969 2 796 2 664 2 570
–andel av justerade totala kostnader (%) 24 25 24 24 24
Balansomslutning (mnkr) 211 217 225 231 232
– varav oförbrukade bidrag 56 58 56 58 59
– varav årets kapitalförändring 0 -2 3 8 -2
– varav myndighetskapital (inkl. årets kapitalförändring) 59 60 62 59 51
i) myndighetskapital inom utbildning grundnivå och avancerad nivå 40 41 42 42 39
ii) myndighetskapital forskning och utbildning på forskarnivå 19 19 20 17 12

1 Exkl. uppdragsutbildning och beställd utbildning. Inkl. decemberprestationer. 
2 Exkl. beställd utbildning. 
3 KMH bedriver utbildning på forskarnivå men doktoranderna är antagna av och examineras vid andra universitet. 
4 Redovisas i enlighet med SUHF:s rekommendationer om lokalkostnader i den del som avser sammanställning av lokalkostnader,  
 se bilaga 2 till rekommendationerna (REK 2014:1, dnr 14/069).
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Redovisning av takbelopp
I enlighet med instruktionerna i regleringsbrevet 
ska KMH redovisa hur det angivna takbeloppet 
har utnyttjats under året. Detta sker genom 
redovisning av antal helårsstudenter och 
helårsprestationer. Om antalet inte exakt motsvarar 
uppdraget redovisas antingen anslagssparande 
eller överproduktion. 

KMH avräknar helårsstudenter och  
helårsprestationer främst inom utbildningsområdet 
musik men även inom utbildningsområdena 
undervisning, verksamhetsförlagd utbildning, 
samhällsvetenskap och humaniora. Antalet 
helårsstudenter ligger på i stort sett samma nivå 
som året innan medan antalet helårsprestationer 
har ökat markant. Även om antalet helårsstudenter 
och helårsprestationer har ökat når inte KMH 
upp till takbeloppet. 

De konstnärliga utbildningarna har en fortsatt 
hög efterfrågan bland blivande studenter och inga 
större förändringar i programutbudet har därför 
gjorts under året. Interna diskussioner om hur 
KMH kan bidra till att möta samhällets behov har 
förts i samband med visions- och strategiarbetet. 
Ur diskussionerna har det framkommit att det 
finns ett ökat samhällsbehov av musik kopplat till 
hållbarhet och hälsa. KMH har därför sjösatt ett 
nytt program inom musikterapi.

Antalet sökande till samtliga inriktningar inom 
lärarutbildningen, utom inriktningen musik och 
annat ämne, har ökat och antagningsprov på 
distans har visat sig intressera fler än tidigare 
års fysiska antagningsprov. Samtidigt är det 
många från tidigare årskullar som är klara med 
sin utbildning och sammantaget når inte KMH 
den utbildningsvolym som var planerad för 
lärarutbildningen.

Det har även varit ett stort intresse för 
kompletterande pedagogisk utbildning men relativt 
många väljer att inte påbörja sin utbildning trots 
erbjuden plats. Vidare är det många som har fått 
högskolepoäng tillgodoräknade vilket innebär att 
KMH inte kan redovisa några registreringar och 
prestationer för dessa.

Övergången till att hålla viss utbildning på 
distans har varit en utmaning, särskilt för 
ensemblemomenten, men distansutbildningen 
har också gett positiva effekter. Fler fristående 
kurser ges nu på distans och flera av dessa 
kurser klassificeras inom humanistiskt eller 
samhällsvetenskapligt ersättningsområde. Detta 
leder till att KMH har fler studenter antagna 
än tidigare, då merparten av kursutbudet 
klassificerades inom musikområdet.

Tabell 23a. Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och  
helårsprestationer (HPR) 2021-01-01 - 2021-12-31

Utbildningsområde
Utfall 

HST
Utfall 
HPR

HST  
ersättn. (tkr)

HPR  
ersättn. (tkr)

Total 
ersättn. (tkr)

Undervisning 35,2 29,8  1 432  1 270  2 702

Verksamhetsförlagd utbildning 22,0 20,4  1 267  1 140  2 407

Musik 611,6 573,5  85 296  50 571  135 867

Samhällsvetenskap/Humaniora 16,4 8,4  550  184  734

Summa 685,1 632,1  141 710

Takbelopp (tkr)  144 329

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med (tkr) *  2 619

* Exklusive decemberprestationer.

Redovisning av takbelopp
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överproduktionen från tidigare år. Över-
produktionen har minskat med 822 tkr under 
året och sammantaget redovisar KMH en 
total överproduktion motsvarande 1 188 tkr. 
Helårsstudenter och helårsprestationer som 
avräknas mot de särskilda bidragsmedel som 
KMH tilldelades via anslag 2:64 ingår inte i 
avräkningen mot takbeloppet. 

Tabell 23b. Redovisning av antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR),  
andel kvinnor och män, 2021-01-01 - 2021-12-31

Utbildningsområde
Utfall 

HST

Andel 
kvinnor av 

HST (%)

Andel  
män av 
HST (%)

Utfall 
HPR

Andel 
kvinnor av 

HPR (%)

Andel 
män av 
HPR(%)

Undervisning 35,2 36 64 29,8 33 64

Verksamhetsförlagd utbildning 22,0 36 64 20,4 38 62

Musik 611,6 44 56 573,5 44 56

Samhällsvetenskap 16,4 57 43 8,4 53 47

Summa 685,1 44 56 632,1 44 56

Beräkning av 
anslagssparande och 
överproduktion
Vid beräkning av anslagssparande och 
överproduktion inkluderas årets utfall, 
decemberprestationer samt den ingående 

Tabell 24. Beräkning av anslagssparande och överproduktion (tkr)

A. Tillgängliga medel (inklusive beslutad tilläggsbudget)

Årets takbelopp 144 329

 + Ev. ingående anslagssparande 0

Summa (A) 144 329

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ersättning för HPR från december föregående budgetår 1 797

Utfall total ersättning enligt tabell 23a 141 710

 + Ev. ingående överproduktion 2 010

Summa (B) 145 517

Summa (A-B)1 -1 188

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

Tabell. Anslagssparande

Totalt utgående anslagssparande (A-B) -

 - Ev. anslagssparande över 10% av takbeloppet2 -

Utgående anslagssparande -

  

Tabell. Överproduktion

Total utgående överproduktion -1 188

 - Ev. överproduktion över 10% av takbeloppet2

Utgående överproduktion -1 188

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

KMH:s målsättning har varit att nå en produktion 
i balans med tilldelat takbelopp. Ökat antal 
studieavbrott och minskat antal utbytesstudenter 
gjorde att produktionen sjönk mer än beräknat 
under 2020 och trenden höll i sig under 2021.  

Den planerade programantagningen till 
lärarutbildningens inriktning musik och annat 
ämne fick så få sökande att hela programmet 
ställdes in. Lärarutbildningen redovisar en 
underproduktion om cirka 30 helårsstudenter. 
Underproduktionen kommer gradvis att minska 
och KMH planerar en överproduktion på några 
års sikt.

Tabell 25. Utnyttjande av takbelopp som jämförelse över tiden 

2021 2020 2019 2018 2017

Takbelopp (tkr) 144 329 137 058 133 675 131 513 127 784

Helårsstudenter (HST) 685 681 650 617 659

Helårsprestationer (HPR) 632 577 586 582 575

Decemberprestationer (HPR) 21 26 18 15 12

Berättigad ersättning om tak ej fanns (tkr) 143 507 133 335 131 868 126 274 128 305

”Överproduktion” (tkr) - - 521

”Underproduktion” (tkr) 822 3 723 1 807 5 238 -

Värde överstigande 10% av takbeloppet (tkr) - - 278

Utgående värde av sparade prestationer (tkr) 1 188 2 010 5 733 7 540 12 778

Anslagssparande - - -

Redovisning av takbelopp
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Ersättningar och övriga uppdrag

Ersättningar och övriga uppdrag

Elisabet Ljungar 17 tkr 
Inga andra uppdrag 

Linda Portnoff 17 tkr 
Riteband AB 
Alicess AB 

Birgitta Svendén 17 tkr 
Svensk Scenkonst, ordf. 

Fredrik Ullén 10 tkr 
(ledamot t.o.m. 2021-07-31) 
Inga andra uppdrag

Lärarrepresentanter: 
Gun-Britt Gustafsson 167 tkr 
Inga andra uppdrag 

Björg Ollén 533 tkr 
Inga andra uppdrag

Mats Widlund 633 tkr 
WK Piano AB 

Studentrepresentanter: 
Jerry Adbo 30 tkr 
Inga andra uppdrag 

Kajsa Nilsson 19 tkr 
Inga andra uppdrag 

Vilhelm Weréen 52 tkr 
Inga andra uppdrag 

  
 

Rektor: 
Helena Wessman 1 199 tkr 
Inga andra uppdrag 

Ordförande: 
Peter Norman 33 tkr 
Entropics AB, ordf. 
GotlandsHem AB, ordf.  
Nasdaq Sverige AB 
Oscar Properties AB, ordf. 
Stadsfinans AB, ordf. 
Transportstyrelsen, ordf. 

Ledamöter utsedda av 
regeringen: 

Lena Adamson 17 tkr 
Inga andra uppdrag 

Ulf Bengtsson 4 tkr 
(ledamot fr.o.m. 2021-10-28) 
Ehälsomyndigheten, ordf. 
Kommuninvest Fastighets AB, ordf. 

Mattias Hansson 17 tkr 
International Space Asset  
Acceleration Company AB 
Sveriges Utbildningsradio AB 
Sagolekhuset Junibacken AB, ordf. 
Spacetruckin’ AB 
Martin Persson Mediaproduktion AB 
Magasinet Skåne AB 
Country Cousins Investment AB 
Sörmlands turismutveckling AB 

Alfons Karabuda  17 tkr 
Kulturutskottet i Svenska Unescorådet 
The Global Node, Stockholm AB, ordf. 
Kaffediktatorn AB 
Naomi Musikförslag AB 
The Global Music Vault (Norge) 
New Internet Media (Estland) 
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Styrelsens intygande

Styrelsens intygande

Vi intygar att årsredovisningen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2021 (dnr 22/36) ger en 
rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska 
ställning.

Stockholm 2022-02-18

Styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm:

Peter Norman Helena Wessman Lena Adamson 
Styrelseordförande Rektor

Ulf Bengtsson Mattias Hansson Alfons Karabuda

Elisabet Ljungar  Linda Portnoff Birgitta Svendén

Annika Falthin Mika Pohjola Mats Widlund

Jerry Adbo Kajsa Nilsson Vilhelm Weréen
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+46 8 572 10 000 Tel
www.kmh.se

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


