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digheterna som lyder omedelbart under regeringen årligen upprätta och till regeringen inlämna årsre-
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skolan förstärkas ytterligare. KMH anhåller därför 
om att regeringen tillför 15 000 kkr så att nivån på 
KMH:s forskningsanslag motsvarar nivån på andra 
branschhögskolor.

KMH har, i syfte att omhänderta studenters och 
anställdas innovationsidéer, startat ett innova-
tionskontor i blygsam skala, men saknar särskilda 
anslagsmedel för detta. Det vore en naturlig följd 
av regeringens uttalanden och satsningar ge-
nom propositioner på samverkan och tillgänglig-
görande av forskningsresultat att KMH erhåller 
särskild  finansiering för detta ändamål. Högskolan 
anhåller därför om 2 000 kkr för finansiering av 
 verksamhetsledare och rådgivare till KMH:s inno-
vationskontor samt 1 000 kkr till KTH:s innova-
tionskontor för ett riktat rådgivningsstöd till KMH. 
Alternativt hemställer KMH om att regeringen 
realiserar det förslag som utredningen Ett utveck-
lat innovationsstöd vid universitet och högskolor 
lämnat till Utbildningsdepartementet 2020-06-11 
om uppdrag till KMH om utvecklandet av ett inno-
vationsstöd för högskolor med utbildning och forsk-
ning inom kultursektorn.

KMH har ett eftersatt behov av stora och kostsam-
ma instrument samt infrastruktur i form av hög-
teknologisk utrustning och integrerade lösningar 
gällande ljud och ljus. Sammanlagt uppgår dessa 
mycket angelägna anförskaffningsbehov av infra-
struktur till 4 840 kkr.

Slutligen vill KMH uppmärksamma regeringen på 
de negativa verkningarna av de höga hyreskostna-
derna för lärosätena i Stockholm som gör att stu-
denter i Stockholm missgynnas i förhållande till 
studenter i övriga landet.

    

Sammanfattning

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

Ett attraktivt utbildningsutbud, den höga 
kompetens nivån hos studenter, lärare och övriga 
anställda, samt ett centralt beläget campus som 
ligger i framkant vad gäller teknik, akustik och an-
dra stödfunktioner gör att söktrycket till KMH:s 
 utbildningar är högt och stabilt.

Samtidigt innebär en försvagning i utbildningsked-
jan genom realminskning av ersättning för musikut-
bildningar, ökade kostnader för teknik, återrappor-
tering, hyresnivåer i Stockholmsområdet m.m. att 
det svenska musikundret riskerar att  monteras ned. 
KMH uppmanar därför regeringen att stoppa denna 
nedmontering genom att höja  ersättningsbeloppet 
för utbildningsområdet musik till samma nivå som 
jämförbara konstnärliga  yttringar motsvarande 324 
797 SEK för en HST och 161 778 SEK för en HPR.

Vid KMH bedrivs forskning i musik på såväl konst-
närlig som vetenskaplig grund samt utbildning på 
forskarnivå i samarbete med andra lärosäten.  Musik 
är ett stort forskningsområde, som har bäring på en 
rad andra ämnen såsom hälsa, teknik och ekonomi. 
KMH avser att inom fem år ansöka om examens-
tillstånd inom utbildning på forskarnivå. För att 
möjliggöra detta behöver forskningsmiljön vid hög-
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Utbildning på grundnivå och  avancerad nivå 

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

KMH:s campus och kvaliteten på våra studenters 
konserter har bidragit till att KMH är en betydande 
konsertarrangör. I och med att konserterna oftast är 
fullsatta skapas en utbildningsmiljö med stort inslag 
av ”skarpt läge” där både studenter och lärare stän-
digt påminns om den betydande samhällskraft som 
musiken är – med starka professionella aktörer, ett 
utbrett fritidsmusicerande och en stor och hängiven 
publik. 

Åtgärder krävs för att hejda 
 nedmonteringen av det svenska 
 musikundret

KMH uppmanar regeringen att stoppa nedmon
teringen av det svenska musikundret bl.a. genom 
att höja ersättningsbeloppet för utbildnings
området musik till samma nivå som jämförbara 
konstnärliga yttringar (teater) motsvarande 324 
797 SEK för en HST och 161 778 SEK för en HPR.

KMH hemställer om att regeringen beslutar om 
en musikutredning som belyser musikutbildning
ens hela ekosystem i förhållande till bl.a. arbets
marknad.

med detta skedde gradvis en genrebreddning till 
att omfattas flera musikyttringar än den klassiska. 
Under 1970-talet stärktes även utbildningen av mu-
siklärare för såväl den kommunala musikskolan, 
som för grund- och gymnasieskolan. Därtill växte 
det under 1970-talet fram eftergymnasiala musikut-
bildningar – bl.a. vid folkhögskolor och såsom del 
av yrkeshögskolans utbud – som en oumbärlig länk 
mellan den högre musikutbildningen å ena sidan 
och gymnasiet och den kommunala musikskolan å 
den andra. Dessa eftergymnasiala utbildningar är 
för flertalet studenter en förutsättning för att kunna 
påbörja en högskoleutbildning i musik.

Högre musikutbildning har från 1990-talet fram till 
idag genomgått en teknisk revolution. Ökade teknis-
ka krav på ljud- och ljusteknik i samband med kon-
serter, forskningspresentationer och streaming av 
evenemang har ökat kostnaderna för att genomföra 
KMH:s och andra högre musikutbildningars publik-
inriktade musikverksamhet avsevärt. Det uppstår 
likaså stora kostnader för den digitala utbildningen. 
Dessa kostnader består dels av infrastruktur såsom 
musikstudios, instrument, medielagring, och ut-
byggnaden av lärplattformar och mjukvaror samt 
teknik för lärandesituationer (kameror, mikrofoner, 
ljudkort m.m.), dels av lönekostnader för teknisk 
personal som ska drifta infrastrukturen. 

Samtidigt som kostnaderna för den högre musik-
utbildningen eskalerat under 2000-talets första två 
decennier har regeringens produktivitetsavdrag och 
ökade avrapporteringskrav från regeringen och till-
synsmyndigheter tillsammans med liten pris- och 
löneomräkning som inte når upp till real-löneök-
ningarna och ökade pensionskostnader fått till följd 
en kraftig realminskning av utbildningsanslaget 1. 

Detta innebär att antalet undervisningstimmar för 
studenterna minskat successivt och lärarnas arbets-
börda ökat. Det finns indikationer i studentenkäter 
på att den känsla av stress och ökad psykisk ohälsa 
hos dagens studenter åtminstone delvis kan härle-
das till den minskade undervisningstid som det ur-
holkade utbildningsanslaget givit upphov till.

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

 1 Realintäkterna har sjunkit generellt med 43% sedan det nuvarande ersätt-
ningssystemet införde 1993/1994, jfr. K. Åmossa, Systemfel i kunskapsfabri-
ken – om urholkning av ersättningsbeloppen till högre utbildning, Stockholm 
2018.

Utbildningens inriktning och 
 efterfrågan

KMH anordnar utbildning på grundnivå och avan-
cerad nivå med hög prestationsgrad inom  folkmusik, 
jazz (inkl. rock/pop), klassisk musik, dirigering, 
komposition samt musikproduktion. KMH anord-
nar även musiklärarutbildning samt utbildning på 
avancerad nivå inom musikpedagogik och utbild-
ning på grundnivå och avancerad nivå i musik terapi. 
Dessutom organiserar KMH utbildning på forskar-
nivå i samarbete med Lunds universitet, Kungl. 
Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet då 
KMH i dagsläget inte har eget examenstillstånd på 
forskarnivå. 

KMH:s utbildningar har ett högt söktryck. Enligt 
regelbundna enkäter till våra nyantagna studenter 
är kunskapen om KMH:s utbildningar och KMH:s 
lärarkompetens väl känd bland unga med ambition 
att verka professionellt som musiker eller musik-
lärare. I regel har KMH:s studenter lång erfaren-
het av musicerande via olika förutbildningar, såsom 
kulturskola, grundskole- och gymnasieutbildning i 
musik samt olika folkhögskoleutbildningar i musik. 
En motsvarighet till behovet av sådan förutbild-
ning står knappast att finna hos andra utbildnings-
program med högt söktryck såsom exempelvis 
läkarprogrammet. Här skiljer sig således högre mu-
sikutbildning från andra utbildningar. Konkurren-
sen om utbildningsplatserna vid KMH kräver ofta 
tio års omfattande förberedelser innan det kan vara 
aktuellt för en ung musiker att ens komma ifråga för 
att bli antagen. Antagningsproven är omfattande 
och för att klara dem krävs att studenterna är så 
skickliga att de redan från utbildningens start ska 
kunna musicera tillsammans på samma nivå.

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

KMH uppmanar även regeringen att besluta 
om åtgärder som stärker musikutbildningens 
 tidigare skeden, såsom stärkande av sången i för
skolan och musikundervisningen i Kulturskolan.

Sverige har frambringat musikaliska fixstjärnor un-
der lång tid. Operasångare som Jenny Lind,  Kristina 
Nilsson, Jussi Björling och Birgit Nilsson hade på sin 
tid stort medialt genomslag med stor betydelse för 
Sverigebilden utomlands och som enande  nationellt 
fenomen.

Begreppet ”Det svenska musikundret” myntades 
under 1990-talet för att förklara 1980- och 1990-ta-
lens svenska musikers, kompositörers och produ-
centers internationella framgångar och stora infly-
tande på den internationella musikscenen och som 
en konsekvens av att den svenska självbilden av en 
nation med musik i världklass vuxit fram har reger-
ingen till och med instiftat ett pris i musikexport.

Förklaringarna till de svenska framgångarna på mu-
sikområdet är komplexa. Faktorer som den svens-
ka vistraditionen och den melodiska folkmusiken, 
svenskarnas iver att anamma andra kulturer och en 
inhemsk tradition av kreativ och teknisk innovation 
har framhållits som betydelsefulla. 

Viktigast har dock sannolikt varit förekomsten av en 
under lång tid målvetvetet uppbyggd utbildnings-
kedja. Ett ekosystem för utbildning på olika nivåer, 
riktat till olika målgrupper men med en och samma 
ambition: att skapa lust till musicerande och fram-
bringandet av habila musiker och kompositörer.

Högre utbildning i musik som vi känner den idag 
går tillbaka till Kungl. Musikaliska Akademiens bil-
dande 1771. Från 1800-talet har så vissa ungdomar 
möjlighet att få instrumental undervisning genom 
militärmusiken, genom bruksmusikkårerna, via lä-
roverken, folkhögskolorna eller genom kyrkan och 
frikyrkorörelsen. Men inte förrän under 1940-talet 
då den kommunala musikskolan bildades gavs möj-
lighet att utveckla ett instrument- eller sångkun-
nande hos alla ungdomar oberoende av kön, eko-
nomisk, kulturell eller social bakgrund. På så sätt 
blev upplysningstidens, samt folk-, nykterhets- och 
väckelserörelsernas bildningsideal en möjlighet för 
alla. Musiken blev en viktig del av utbyggnaden av 
det svenska demokratiska systemet. Samtidigt som 
den kommunala musikskolan byggdes ut, skedde ett 
omfattande utvecklingsarbete av musikundervis-
ningen i grund- och gymnasieskola. Också etable-
ringen av estetiska program med musikinriktning 
vid ett flertal gymnasieskolor har haft stor  betydelse.

Den högre musikutbildningen i form av musikhög-
skolorna blev statlig under 1970-talet. I samband 
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KMH konstaterar således att ersättningsbeloppet 
för utbildningsområdet ”musik” idag ligger på en så 
låg nivå att fortsatt urholkning får alarmerande in-
verkan på kvaliteten inom högre musikutbildning. 
Ersättningsbeloppet för musik har inte uppräknats i 
samma takt som för övriga konstnärliga utbildnings-
områden och är idag det lägsta bland dessa, motsva-
rande mindre än hälften av beloppet för det närmast 
jämförbara utbildningsområdet: teater.  Samtidigt 
kan KMH konstatera att en parallell nedmontering 
skett beträffande musikämnet i grundskolan och 
vad gäller kulturskolans  utveckling m.m.

Det som denna ”utsvältningspolitik” lett fram till är 
att det svenska musikundret är på väg att monteras 
ned. I kölvattnet av bristen av finansiering av svensk 
musikutbildning återfinns stora utmaningar samt 
alarmerande tendenser såsom:

• Att barns sång i förskolan är kraftigt eftersatt 
och att det finns stor kompetensbrist kring 
barns röster.

• Att återväxten inom körlivet minskat, vilket ho-
tar att försvaga det man kallat ett av världens 
körtätaste länder.

• Att återväxten bland blåsmusiker har försvagats 
kraftigt, vilket får som konskevens att amatör-
orkestrar läggs ned och söktrycket inom högre 
musikutbildning minskar inom vissa  intrument.

• Att professionella blåsensemblers existens 
ständigt hotas.

• Att ökad internationell konkurrens vid prov-
spelningar gör det svårt för svenska musiker att 
få anställning i svenska orkestrar.

• Att återväxten bland kyrkomusiker är mycket 
liten. Det finns i dagsläget ett identifierat behov 
av 700 personer fram till 2031.

• Att medlen till de offentligfinansierade musik-
institionerna kraftigt holkats ur, vilket, sär-
skilt när det gäller de regionala musikinstitu-
tionerna, försvagat arbetsmarknaden för fria 
 ensembler.

• Att villkoren för småföretagen inom det fria 
musiklivet är otrygga, vilket tydligt framgått 
under COVID 19-pandemin (och under andra 
kriser).

• Att återväxten bland arrangörsföreningar för 
musikevenemang är så svag att många tvingas 
lägga ned sin verksamhet.

Man kan därtill konstatera att nedläggningen av 
ungdomsgårdar har minskat återväxten bland 
”källarband”.

Underfinansieringen av högre musikutbildning i 
kombination med brister i utbildningskedjans alla 
tidigare led har försatt musiklivet i en situation där 
KMH och andra aktörer såsom Kungl. Musikaliska 
Akademien och Svensk Scenkonst menar att det 
”svenska musikundret” är på väg att monteras ned. 
Detta har en negativ inverkan på Sverigebilden och 
antalet verksamma svenska musiker och komposi-
törer. Även folkhälsan påverkas och musikexpor-
ten, som varit den ekonomiska viktigaste delen av 
de kreativa näringarna, försvagas. Om Sverige även 
framgent ska anses vara en framstående musik-
nation krävs stora satsningar på musiklivet lokalt, 
regionalt och nationellt och allting börjar med ut-
bildning.

För att skapa en heltäckande nationell bild av 
svenskt musikliv och för att göra en konsekvensbe-
skrivning av nuvarande trender ser KMH behovet 
av en heltäckande musikutredning. KMH uppma-
nar därför Utbildningsdepartementet att tillsam-
mans med andra berörda departement initiera en 
sådan.

Akuta åtgärder bör sättas in såsom en förstärk-
ning av sången i förskolans läroplan, särskilda sats-
ningar på instrumentalundervisning i kulturskolan 
och därtill en förstärkning av ersättningsbeloppet 
för utbildningsområdet musik till samma nivå som 
 utbildningsområdet ”teater” som i sina behov och 
villkor är en jämförbar konstnärlig yttring, det vill 
säga   324 797 SEK för en HST respektive  161 778 SEK 
för en HPR.

Forskning och  Utbildning på  forskarnivå

Forskning inom musik adresserar 
centrala samhällsfrågor 

KMH ökar genom strategiska och lång siktiga 
samarbeten med andra  lärosäten sin forskning 
inom  musikområdet

Forskning inom musikområdet adresserar och besva-
rar centrala samhällsfrågor och bidrar till att stärka 
Sverige som kunskapsnation. Vid KMH bedrivs 
forskning i musik på såväl konstnärlig som veten-
skaplig grund samt, i samarbete med andra lärosäten, 
utbildning på forskarnivå. Forskning inom musik 
adresserar centrala samhälls frågor som:

• levandegörande och utveckling av kulturarvet,

• integration mellan olika kulturer och musika-
liska uttryck,

• folkhälsa, vård och omsorg,

• tekniska innovationer och digitalisering,

• musikaliskt lärande och barns rätt till kreativa 
uttryck, samt

• mekanismer och logik som styr musikerskap 
och musikliv.

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

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

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

Ökade resurser till forskning och 
utbildning på forskarnivå inom  musik 
för en ökad konkurrenskraft för 
 Sverige 

För att förstärka forskningsmiljön vid högskolan 
anhåller KMH om att regeringen tillför ytter
ligare 15 000 kkr så att nivån på KMH:s forsk
ningsanslag motsvarar nivån på andra bransch
högskolors.

Efter höjningen av KMH:s forskningsanslag från 
drygt fem procent av anslagstilldelningen till c:a 11 
procent kan KMH påvisa en remarkabel utveckling 
i sin forskningsoutput. Under de senaste fem åren 
ser vi en ökning på över 500 procent.  2017 var anta-
let refereegranskade publikationer 10 st. Året därpå 
ökade antalet till 33 st och 2019 registrerades 58 pu-
blikationer. Därefter planades utvecklingen ut och 
under 2020 och 2021 registrerades 55 publikationer 
per år. Detta har skett genom strategisk rekrytering 
av produktiva forskare som ingår i väletablerade 
forskarnätverk men också genom uppbyggandet av 
en uppmuntrande miljö där forskning och tillgäng-
liggörande av denna har stimulerats och premierats.

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

För att kunna realisera denna ambition är det av vikt 
att forskningsmiljön tillförs mer medel för att kun-
na anställa fler doktorander. Det senare är en förut-
sättning för att kunna beviljas examenstillstånd på 
forskarnivå. Trots tillskottet om 10 000 kkr i 2018 
års regleringsbrev, är KMH:s anslag för forskning 
med sina 11 procent av anslagstilldelningen alltjämt 
det lägsta bland landets statliga lärosäten. Det ska 
jämföras med andra speciallärosäten som har ett 
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forskningsanslag som uppgår till ca 20–35 procent 
av det totala anslaget.

KMH anser att regeringen med denna fördelning 
inte möjliggör för KMH att möta de tydligt utta-
lade kraven på ökad forskningsanknytning inom de 
konstnärliga utbildningarna. Inte heller tar reger-
ingen tillvara på potentialen hos KMH såsom ett 
högt rankat och internationellt framstående läro-
säte som verkar som kunskapsutvecklare inom den 
samhällsekonomiskt viktiga musikbranschen, och 
som fram till pandemiutbrottet växt med ca fem-sex 
procent årligen (vilket är mer än genomsnittet för 
näringslivet).

KMH vill understryka att högskolan systematiskt 
och i betydande omfattning missgynnats vid fördel-
ningen av forskningsanslagen alltsedan den högre 
musikutbildningen blev en del av högskolesyste-
met. Detta rör inte endast basanslaget för forskning 
utan även fördelningen av forskningsrådsmedel 
och medel som fördelas på liknande sätt – till stor 
del beroende på att det funnits så få forskare som 
kunnat söka externa medel, varför de konkurrens-
utsatta medel som gått att söka från forskningsrå-
den inte heller kunnat bidra till att procentuellt sett 
kunna öka KMH:s andel av forskningsmedlen. 

KMH vill vidare understryka att att vi bedriver 
forskning på såväl konstnärlig som vetenskaplig 
grund. Samtidigt har KMH i praktiken varit ute-
slutna från möjligheterna att söka pengar från Riks-
bankens Jubileumsfond eller från Vetenskapsrådets 
Humanistisk-Samhällsvetenskapliga kommitté. Det 
är bara helt nyligen KMH fått tillgång till att söka 
medel från KK-stiftelsen.

Av regeringens forskningsproposition 2020 fram-
går att den historiska fördelningen av forskningsan-
slagen föreslås oförändrad för KMH:s del. Detta är 
djupt problematiskt för högskolan.

KMH tillhör idag de högst rankade lärosätena inom 
Performing Arts i världen 2,  vilket innebär att KMH 
är bland de främst rankade universiteten/högsko-
lorna i Sverige relativt ranking inom sina respektive 
fält. Att då endast ha procentuellt hälften så höga 
forskningsanslag som KMH:s närmaste högsko-
legranne Gymnastik- och idrottshögskolan  eller 
den relativt nybildade Stockholms konstnärliga 
 högskola är inte sakligt grundat. 

KMH vidhåller därför bestämt att det vore rimligt 
att regeringen tillskjuter ytterligare 15 000 kkr till 
KMH:s basanslag för forskning. 

 2 https://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-
rankings/2021/performing-arts
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Innovationsstöd

KMH anhåller om att regeringen tillskjuter  2 000 
kkr till KMH:s innovationskontor för att möjlig
göra för KMH att anställa en verksamhetsledare 
samt till deltidsanställda rådgivare med tydlig 
fokus på och kunskap inom entreprenörskap 
och innovationer inom musiklivet, samt där
till 1 miljon kronor till KTH Innovation, för att 
möjliggöra ett riktat rådgivningsstöd till KMH:s 
 innovationskontor.

Sveriges musikliv är under normala omständighe-
ter ekonomiskt framgångsrikt. Den totala svenska 
musik marknaden omsatte 10,7 miljarder kronor 
2016, vilket motsvarar en ökning på drygt sju pro-
cent jämfört med året innan. Den starka utveckling-
en drevs dels av större intäkter från konserter och 
festivaler, som är det enskilt största intäktsområdet, 
och dels av den starka exporten, inte minst på det 
upphovsrättsliga området 3.  

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

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

 3 Musikbranschen i siffror Statistik från musikåret 2017; https://statistik.
musiksverige.org

På KMH pågår uppbyggandet av en forsknings-
miljö med ett flertal intressanta forskningsprojekt. 
Forskningsresultat som kommer ur denna miljö 
kan med hjälp av ett innovationskontor anpassat 
för processer inom musikområdet föra ut resultat 
och innovationer till det omgivande samhället. Hu-
vuduppgiften för ett sådant kontor ska vara att för 
forskare, lärare och studenter stå för en riktad och 
kvalificerad omvärldsbevakning, bygga nätverk och 
ge goda råd. Många goda idéer inom och resultat 
från KMH:s utbildning, forskning och utveckling är 
relativt småskaliga och många av dessa befinner sig 
i så tidiga skeden att vägvalen framåt är avgörande 
för den som kommer med en idé. 

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

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

Arbetet inom ESAIM-projektet visar att det finns 
en stor och hitintills outnyttjad potential för inno-
vationer från musikområdet. Det är dock viktigt att 

förstå att ett stöd för innovationer och entreprenör-
skap från KMH inte i första hand bör vara fokuse-
rat på skapandet av nya tillväxtbolag utan istället på 
en komplex uppsättning av faktorer som påverkar 
många delar i samhället och yrkeslivet.

KMH vill med utgångspunkt i ESAIM-projektet 
bygga vidare enligt en ny strategi för innovations-
kontor baserat på idén att för konstnärliga inno-
vat-ioner är samverkansprojekt en lämplig modell 
för att skapa innovationer. Strategin innebär ett 
 ”inifrån-ut” tänkande som är lämpat för den musi-
kaliska utvecklingsmiljön. Detta arbete bygger vida-
re på det vid KMH i blygsam skala inrättade inno-
vationskontoret, men kommer på detta sätt kunna 
göra långt mycket mer under förutsättning att det 
från regeringen finns ett intresse av ett ekonomiskt 
engagemang. KMH behöver medel om samman-
lagt 2 000 kkr för att kunna anställa en verksam-
hetsledare samt till deltidsanställda rådgivare med 
tydlig fokus på och kunskap inom entreprenörskap 
och innovationer inom musiklivet. I enlighet med 
den avsiktsförklaring KMH skrivit med KTH om 
ett nära samarbete avseende innovationsstödet, där 
tanken är att KTH Innovation ska stödja KMH med 
rådgivning – när resurser finns tillgängliga. KMH 
anhåller därför om att regeringen även tillskjuter 1 
000 kkr till KTH Innovation, för att möjliggöra att 
de erbjuder ett riktat och fokuserat rådgivnings-

stöd till KMH:s innovationskontor vad gäller de de-
lar av innovationsstödet som kan vara mer allmänt 
 riktade.

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

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

I andra hand hemställer KMH om att regeringen 
realiserar det förslag som utredningen Ett utvecklat 
innovationsstöd vid universitet och högskolor läm-
nat till Utbildningsdepartementet 2020-06-11 om 
uppdrag till KMH att tillsammans med Beckmans 
designhögskola m.fl. utveckla ett innovationskon-
tor för högskolor med utbildning och forskning 
inom kultursektorn och med placering vid KMH.

Studenter i musik- och medieproduktion har undervisning i ljusdesign m Mikael Israelsson 
i Svarta lådan. Foto: Hans Lindetorp.
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Infrastruktur, lokaler och lokalförsörjning 

Vid KMH pågår en gradvis ökande överlappning 
mellan campusbaserade lärandemiljöer å ena sidan 
och virtuella pedagogiska rum och sociala platt-
formar å den andra. De fysiska lärandemiljöerna är 
genom sin gestaltning och fysiska placering en del 
av KMH:s rekryteringsfördelar. Lärandemiljöerna 
är byggda efter principen att de ska erbjuda stor 
flexibilitet och multifunktionalitet för utbildning, 
forskning och samverkan vilket även gör miljöerna 
attraktiva för externa aktörer som önskar förhyra 
lokaler och samverka med KMH. 

Enligt KMH:s strategiska plan för fysiska läran-
demiljöer, fastställd av högskolestyrelsen 2019-
04-12 utökas KMH:s lokalinnehav under 2022 
(enligt överenskommelse 1 juli 2022). Utökningen 
avser  ytterligare en byggnad belägen inom samma 
 fastighet som KMH nuvarande campus. Lokalen 
som tidigare har använts som ridhus byggs om till 
en multifunktionssal för utbildning, forskning och 
samverkan. Fastighetsägaren Akademiska hus har 
för KMH:s räkning renoverat byggnaden och ett av-
tal är  skrivet. 

Vid utgången av 2021 uppgick KMH:s lokalbestånd 
till totalt 17 121 kvm. Lokalkostnadernas andel av 
högskolans totala kostnader uppgick till 24 procent. 
Från och med 1 juli år 2022 beräknas den totala lo-
kalytan öka till 17 681 kvm och lokalkostnaderna 
kommer därmed att öka. Andrahandsuthyrning och 
övrig uthyrningsverksamhet beräknas på sikt täcka 
ca 70 procent av de ökade lokalkostnaderna. 

Ökade hyreskostnader beräknas således fr.o.m. juli 
2022 men kostnader för direkta investeringar som 
behövs för att skapa förutsättningar för musika-
lisk samverkan beräknas uppkomma under första 
halvåret 2022. De ökade lokalkostnaderna planeras 
att till största delen finansieras via andrahandsut-
hyrning och uthyrningsverksamhet. Beräkningar 
 rörande lokalförsörjningen återfinns i tabell 5.

KMH har akuta behov av följande infrastruktur-
satsningar för sin utbildning och forskning (siff-
rorna redovisar ett årligt belopp som tar hänsyn till 
avskrivningstider):

• AV-utrustning i och kring undervisningssalar 
(projektorer, videokonferensutrustning, mik-
rofonsystem, informationsskärmar) för digital 
undervisning och streaming motsvarande 800 
kkr/år

• streamingutrustning i konsertsalar 400 kkr/år

• ljudteknik i konsertsalar (högtalare, mixer-
bord) motsvarande 500 kkr/år

• pianon och flyglar varav merparten ska vara 
återbruk: KMH avser att enligt sina riktlinjer 
för hållbarhet uppgradera och underhålla det 
egna innehavet av flyglar. Därtill tillkommer be-
hovet av nyanförskaffning av en ny flygel vart-
annat år. Totalt motsvarar detta 2 500 kkr/år

• anförskaffning av avancerade keybord och digi-
tala orglar motsvarande  mkr 640 kkr/år

• Sammanlagt uppgår dessa mycket angelägna 
anförskaffningsbehov av infrastruktur till 4 840 
kkr/år.

KMH anhåller om att regeringen tillskjuter medel 
för dessa mycket viktiga satsningar.

Lokalkostnader för lärosätena i 
Stockholm
KMH hemställer om att regeringen ser över för
delningen av resurser för att minska verkning
arna av hyreskostnaderna i Stockholm så att inte 
studenter i Stockholm missgynnas i förhållande 
till övriga landet

KMH vill återigen uppmärksamma regeringen på 
det faktum att de höga lokalkostnaderna i Stock-
holm slår hårt mot studenternas undervisning.

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

KMH har en genomsnittlig lokalhyra på 3 031 SEK 
per m2 LOA. Detta bör jämföras med lärosäten som 
ligger utanför Stockholmsområdet där den genom-
snittliga lokalhyran kan vara hälften så hög.

Detta förhållande medför ojämlika och onödiga 
skillnader i förutsättningarna för landets lärosä-
ten att verka och vars oundvikliga konsekvens är 
att studenter som bor och studerar i Stockholms-
området riskerar att få lägre antal undervisnings-
timmar  jämfört med övriga landet.

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

Det andra verktyget regeringen förfogar över är att 
intäktsvägen skapa likvärdiga förutsättningar.

KMH förordar det senare alternativet, dels därför 
att man då skulle kunna ersätta även de icke statliga 
lärosäten i Stockholm som drivs i form av stiftelser 
och bolag, men som står för en helt nödvändig del 
av kompetensförsörjningen i Stockholmsregionen, 
dels för att man då även kan påverka förutsättning-
arna för de lärosäten som av olika skäl inte har Aka-
demiska hus som huvudsaklig hyresvärd.

KMH konstaterade med stor förvåning att Styr- och 
resursutredningen i sitt betänkande inte över huvud 
taget berörde denna fråga och på så sätt bortser från 
ett så uppenbart missförhållande. 

KMH hemställer därför om att regeringen ser över 
hur man bäst löser denna fråga som missgynnar 
 studenterna i Stockholmsregionen.

Behov av medel för infrastruktur

Flexibla lärande- och forskningmiljöer inom musik-
området kräver idag högteknologiska och integre-
rade lösningar gällande ljud och ljus. De akustiska 
rummen inklusive KMH:s enastående konsertsa-
lar, inspelningstudior, postproduktion/mixning, 
forskningslabb och streaming av evenemang har 
dramatiskt ökat kostnaderna för KMH:s verksam-
het. Förutom sådana investeringar i anläggnings-
tillgångar behövs för att infrastruktur ska fungera 
också ett omfattande stöd av tekniker, vilka i sam-
manhanget kan liknas vid laboratorieassistenter 
och laboratorie ingenjörer.

KMH har idag, och det är vi mycket tacksamma för, 
bidrag för ökade hyreskostnader (anslag 2:65, ap. 
36 hyreskostnader) motsvarande 3 323 kkr och för 
att kunna investera i utveckling av vårt nya campus 
(anslag 2:65, ap. 35 utvecklingsmedel) motsvarande 
20 637 kkr.

I takt med att det skett en realminskning med runt 
43% av ersättningsbeloppet för utbildningsområdet 
”musik” och då forskningsanslaget är på så låg nivå 
har dessa särskilda medel emellertid inte varit till-
räckliga för att KMH ska kunna förse sin utbildning 
och forskning med tillräcklig infrastruktur.
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Bedömning av lärosätets ekonomiska utveckling

De pandemirelaterade satsningar på högre utbild-
ning och forskning som regeringen påbörjade under 
hösten 2020 har haft en positiv inverkan på lärosä-
tets ekonomiska utveckling. Satsningarna har ska-
pat finansiella överskott såväl inom utbildning på 
grund- och avancerad nivå som inom forskning och 
utbildning på forskarnivå vilket har bidragit till en 
ökning av myndighetskapitalet.  

KMH har ökat sin utbildningsproduktion men når 
ändå inte upp till takbeloppet. Utbildningsvolymen 
behöver därför öka under kommande år vilket inne-
bär ökade kostnader. KMH:s ambition att ansöka 
om examenstillstånd för utbildning på forskarnivå 
innebär satsningar på fler doktorander och forskan-
de personal. Det utökade basanslaget kommer att 
generera ökade personalkostnader men eftersom 
rekryteringsarbete är tidskrävande beräknas inte 
kostnadsökningen slå igenom förrän om ett till två 
år. 

KMH har under många år arbetat strategiskt för 
att bygga upp ett myndighetskapital i syfte att säkra 
finansiering av ökade lokalkostnader i nya campus. 
I enlighet med finansieringsplanen för campuspro-
jektet ska de ökade förbättringsutgifterna på annans 
fastighet i första hand täckas av donationsmedel, 
därefter av sparkrav inom vissa delar av verksamhe-
ten och i sista hand av myndighetskapital. KMH be-
dömer att myndighetskapitalet kommer att behöva 
användas under perioden för detta budgetunderlag.

Bidragsintäkter genereras från donationsmedel som 
inkommit för att täcka investeringskostnader i nya 
campus men också från externmedelsfinansierade 
projekt. Det är svårt att bedöma vilka externmedels-
ansökningar som kan komma att bli beviljade och 
KMH väljer därför att följa försiktighetsprincipen 
vid bedömning av bidragsintäkter från projekt.  

De minskade uthyrningstäkterna har sin förklaring 
i pandemins utbrott. Tidigare beräkningar har base-
rats på ett antagande om att avgiftsintäkterna kom-
mer att utgöra ca 5 procent av de totala intäkterna. 
2021 utgjorde avgiftsintäkter från uthyrning endast 
2 procent av de totala intäkterna och det  råder stor 

osäkerhet kring möjligheten till och intresset för 
kommande uthyrningar. Det av KMH under 2022 
ianspråktagna Ridhuset avses finansieras till 2/3 av 
avgiftsintäkter (2 000 kkr). Det finns risk att sådana 
avgiftsintäkter, p.g.a. pandemin inte går att realisera 
under den första tiden. Dessa minskade avgiftsin-
täkter och minskade intäkter från donationer gör 
att bedömningen för KMH:s ekonomiska utveckling 
under perioden för detta budgetunderlag är negativ.

Investeringar i anläggningstillgångar

Den största delen av KMH:s anläggningstillgångar 
utgörs av förbättringsutgift på annans fastighet vil-
ka införskaffades när de nya lokalerna vid Valhalla-
vägen färdigställdes. Vissa anpassningar har gjorts 
för att möta verksamhetens kvalitetskrav men inga 
större investeringar i befintliga lokaler planeras för 
kommande budgetperiod. Däremot planeras inves-
teringar i nätverksinfrastruktur samt vissa investe-
ringar till den nya multifunktionssalen. Investering-
ar som främjar god funktionalitet och akustik i den 
nya salen kommer att utgöras av förbättringsutgifter 
på annans fastighet, möbler och teknisk utrustning. 

Investeringsbehov samt föreslag till låneram redo-
visas i tabell 4. Inga enskilda investeringar beräknas 
överstiga 20 000 kkr, varför tabell om särskild in-
form-ation om verksamhetsinvesteringar inte bifo-
gas budgetunderlaget. I dagsläget är låneramen väl 
anpassad till investeringsbehovet och inga föränd-
ringar av låneramen behöver göras. 

KMH gör bedömningen att likviditeten under de 
närmaste åren kommer att vara god och ser därför 
inget behov av kreditutrymme på räntekonto.

Redovisning av hur och var föreskrifter görs 
 tillgängliga

Statliga universitet och högskolor ska i budget-
underlaget till regeringen redovisa hur och var de 
föreskrifter och allmänna råd som de har beslutat 
om görs tillgängliga för allmänheten. Samtliga av 
högskolestyrelsen fastställda föreskrifter/ordning-
ar, av rektor, högskoledirektör eller utbildnings- och 
forskningsnämnd beslutade riktlinjer samt övriga 
rutinbeskrivningar tillgängliggörs på KMH:s webb-
plats.

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

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

https://www.kmh.se/backstage/student/dina-kur-
ser/kursplaner-och-utbildningsplaner-program.
html 

Konsert med studenter i konsthallen Stallbacken Kultur vid Edsbergs slott. Foto: Marie Halling
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Total budget (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.
Verksamhetens intäkter

Anslag 194 122 197 130 196 280 195 800 195 800

Avgifter 6 213 7 500 9 500 10 000 10 000

Bidrag 13 906 13 500 13 000 13 000 13 000

Finansiella intäkter 8 0 0 0 0

Summa intäkter 214 250 218 130 218 780 218 800 218 800

Verksamhetens kostnader

Personal -134 561 -138 500 -138 500 -139 000 -139 000

Lokaler -44 334 -45 300 -46 000 -46 000 -46 000

Drift/Övrigt -23 829 -25 000 -25 500 -25 500 -25 500

Avskrivningar -11 985 -12 500 -13 000 -13 000 -13 000

Finansiella kostnader -21 0 0 0 0

Summa kostnader 214 729 221 300 223 000 223 500 223 500

Verksamhetsutfall -480 -3 170 -4 220 -4 700 -4 700

Transfereringar 0 0 0 0 0

Årets kapitalförändring/årets resultat 480 3 170 4 220 4 700 4 700

Utgående myndighetskapital  
(inkl. årets kapitalförändring)

59 448 56 278 52 058 47 358 42 658

Utgående oförbrukade bidrag 55 544 52 544 49 544 46 544 43 544

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

1 Intäkterna av anslag motsvarar summan av anslag i tabell 2 och 3.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.
Verksamhetens intäkter

Takbelopp 1 144 329 146 193 145 343 144 863 144 863

Beräknad avräkning 2 (A) 144 329 146 193 145 343 144 863 144 863

Särskilda åtaganden(B) 28 217 28 580 28 580 28 580 28 580

Anslag (A+B) 172 546 174 773 173 923 173 443 173 443

Avgifter 6 113 7 400 9 400 9 900 9 900

Bidrag 7 104 6 500 6 000 6 000 6 000

Finansiella intäkter 8 0 0 0 0

Summa intäkter 3 185 226 188 673 189 323 189 343 189 343

Verksamhetens kostnader

Personal -115 991 -119 000 -118 500 -119 000 -119 000

Lokaler -39 746 -40 700 -41 400 -41 400 -41 400

Drift/Övrigt -18 998 -20 000 -20 500 -20 500 -20 500

Avskrivningar -11 094 -11 500 -12 000 -12 000 -12 000

Finansiella kostnader -19 0 0 0 0

Summa kostnader 185 849 191 200 192 400 192 900 192 900

Årets kapitalförändring/ Årets resultat 623 1 532 3 077 3 557 3 557

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen f r 2022 (prop. 2021/21:1) i 2022  års prisniv 

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

3 Summering av anslag, avgifter, bidrag och finansiella intäkter.
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Investeringar i anläggningstillgångar1  (tkr) 2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

IB lån i Riksgäldskontoret 82 494 78 402 73 902 70 402 73902

Beräknad nyupplåning 1 113 4 400 4 000 3 500 3 000

varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Beräknad amortering 5 204 8 900 7 500 7 500 7 000

UB lån i Riksgäldkontoret 78 402 73 902 70 402 66 402 69 902

Maximalt utnyttjande av låneramen under året 78 402 73 902 70 402 66 402 69 902

Föreslagen låneram 98 000 98 000 95 000 90 000 90 000

Beräknad ränteutgift 0 0 0 0 0

Ränteantaganden för nyupplåning (%) 0% 0% 0% 0% 0%

Summa räntor och amorteringar 5 204 8 900 7 500 7 500 7 000

Maximalt utnyttjande av räntekontokrediten under året 0 0 0 0 0

Föreslagen räntekontokredit 0 0 0 0 0

2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Verksamhetens intäkter

Anslag1 22 120 22 357 22 357 22 357 22 357

Avgifter 100 100 100 100 100

Bidrag 6 802 7 000 7 000 7 000 7 000

Finansiella intäkter 0 0 0 0 0

Summa intäkter 29 023 29 457 29 457 29 457 29 457

Verksamhetens kostnader

Personal -18 570 -19 500 -20 000 -20 000 -20 000

Lokaler -4 588 -4 600 -4 600 -4 600 -4 600

Drift/Övrigt -4 831 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000

Avskrivningar -891 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

Finansiella kostnader -2 0 0 0 0

Summa kostnader 28 880 30 100 30 600 30 600 30 600

Årets kapitalförändring/ Årets resultat 143 643 1 143 1 143 1 143

Tabell 3. Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)

1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2022 (prop. 2021/21:1) i 2022 års prisnivå

Tabell 4. Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit

Tabell 5.  Lokalförsörjning
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Redovisning av lokaler (mnkr) 2021 2022 2023 2024 2025

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.

Area, kvm LOA (exkl. student och  gästforskarbostäder)

-        föregående års utgång 17 121 17 121 17 681 17 681 17 681

-        ökning under året 560

-        minskning under året

        vid årets utgång (A) 17 121 17 681 17 681 17 681 17 681

Förbättringsutgift på annans fastighet1 99 95 88 81 73

-        nyinvesteringar 2 1 0 0 0

-        avskrivningar -7 -7 -8 -8 -8

Lokalhyra (exkl. student och gästforskarbostäder) (B) 2 40 41 42 43 43

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA) 3 2 313 2 296 2 381 2 421 2 455

Sammanställning av lokalkostnader (exkl. student och gäst
forskarbostäder)4 (C) 

52 55 54 56 57

Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) 5 3 031 3 101 3 076 3 149 3 223

Lärosätets totala kostnader (D) 215 221 223 224 224

Totala externa hyresintäkter -2 -4 -5 -5 -5

Justerade totala kostnader (D2) 213 217 218 219 219

Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader6 24% 25% 24% 25% 25%

Lokalkostnadens andel av justerade totala kostnader7 24% 25% 25% 25% 26%

Tabell 5.  Lokalförsörjning

Offentligrättslig verksamhet Intäkter till 
 inkomsttitel1

Intäkter som får 
disponeras

Kostnader Resultat

2020    

2021    

2022 - - - -

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

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

3 Beräknas som B/A.

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

5 Beräknas som C/A.

6 Beräknas som C/D.

7 Beräknas som C/D2.

Uppdragsverksamhet  (tkr) Intäkter Kostnader Resultat

2021 829 -829 0

varav tjänsteexport 829 -829 0

2022 765 -765 0

varav tjänsteexport 765 -765 0

2023 510 -510 0

varav tjänsteexport 510 -510 0

Tabell 6 Avgifter

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

Offentligrättslig verksamhet Intäkter till inkomsttitel1 Intäkter som får 
 disponeras

Kostnader Resultat

2021 - - - -

2022 - - - -

2023 - - - -
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