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1 Rektors förord 
 

 

VI ÄR ETT SJÄLVSTÄNDIGT OCH INKLUDERANDE LÄROSÄTE 

DÄR MEDARBETARE OCH STUDENTER  

I ETT ÖMSESIDIGT ÅTAGANDE  

VÄRNAR OM KONSTENS OCH BILDNINGENS FRIHET 

 

Året på Kungl. Konsthögskolan har präglats av det omfattande förändringsarbete som Sara 

Arrhenius inledde när hon tillträdde som rektor våren 2017. Under de två föregående åren har 

fokus legat på att skapa arbetsrutiner och en fungerande organisation och infrastruktur för att 

ta lärosätet ur en djup kris. Det arbetet har löpt parallellt med flera strategiska 

utvecklingsprojekt inom utbildning och forskning, och med kontinuerligt förbättringsarbete 

inom förvaltningen.  

Arbetet med att utveckla lärosätet har fortsatt under året som gått. Förbättringar har skett på 

många håll i verksamheten. Inte minst kan vi glädja oss åt hur våra utbildningar famnar över 

bredare fält och tränger djupare inom ämnesområden som haft liten eller ingen plats på 

högskolan – performance; konst som undersöker akustiska och sonora tekniker och material; 

konst och arkitektur i offentligheten.  

I den här utvecklingen finns ingen rätlinjighet och det är inte heller så att den sker utan 

motstånd, avbrott och avbräck. Det erfor vi i mitten av september då högskolan ställdes inför 

ytterligare en svårighet när vår rektor blev sjukskriven på en längre tid. Mycket skyndsamt 

fick jag träda in i hennes ställe och med styrelsens, departementets och medarbetarnas 

benägna stöd söka organisera om ledningsfunktionen utifrån de nya förutsättningarna. Det 

innebar en utmaning och tidvis en svår situation där lärpengen har varit arbetsmiljöns och 

arbetsplatskulturens avgörande betydelse för att kunna leda en högskoleverksamhet. Dessa 

sidor av verksamheten ger en årsredovisning bara glimtar av, men i skrivande stund känns det 

viktigt att påtala hur betydelsefullt det är med en miljö och kultur som stöttar verksamhetens 

generella inriktning.  

Bland högskolans strategiska utvecklingsprojekt är Mindepartementet, högskolans nya lokaler 

på Skeppsholmen, värt att lyfta fram. Här har vi samlat digitala media, fotografi, performance 

och rörlig bild på ett funktionellt sätt som utnyttjar varje kvadratmeter och ger våra studenter 

tidigare oanade möjligheter. Det är en teknologiskt uppdaterad miljö som möjliggör nya sätt 

för att organisera och bedriva undervisning. Mindepartementet, som nominerats till priset Ung 

svensk arkitektur, innebär också den första långsiktiga lösningen på den lokalbrist som hängt 

över högskolan sedan 20 procent av vår verksamhetsyta gick upp i rök i en brand 2016. 

Mindepartementet är det första steget i det omfattande projekt som handlar om att utveckla 

och bygga om högskolans specialanpassade lokaler på Skeppsholmen. Tillsammans med 

Statens Fastighetsverk arbetar vi med förstudien till ombyggnaden som bl.a. behöver ta 

ställning till viktiga verksamhetsfrågor, som hur vi använder verkstäder och ateljéer. Det är en 

avancerad process som har behövt ta tid och som under våren 2020 kommer resultera i ett 

färdigt lokalprogram med sikte på byggstart 2023.  

Planen för ombyggnaden är i hög grad avhängig av att högskolan har en vision som pekar ut 

en riktning för dess verksamhet. En ny vision antogs på styrelsemötet i maj. Den är frukten av 
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en ambitiös process som sträckte sig över nästan ett år och som engagerade såväl medarbetare 

som studenter. Resultatet blev ett kammarspel som mynnar ut i åtta sammanfattande, 

kärnfulla meningar. Läsaren av årsredovisningen kommer få bekanta sig närmare med 

visionen då varje kapitel inleds med ett utdrag ur den.   

Med visionsarbetet i ryggen kunde vi för första gången sedan 2014 presentera en 

verksamhetsplan för högskolan. Den tar ett samlat grepp om och drar upp tydligare riktlinjer 

för Kungl. Konsthögskolan och är något som vi ägnat mycket kraft åt. Planeringen kommer 

framöver få stöd av ett nytt arbetstidsavtal som förhandlats fram under året mellan 

arbetsgivare och arbetstagarorganisationer, då det nya avtalet väsentligt underlättar 

möjligheten att upprätta tjänstgöringsplaner.  

Ett annat arbete som ställt verksamhetsplaneringen i förgrunden är det faktum att vi i mitten 

av september blev föremål för Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av vårt 

kvalitetssäkringssystem. Efter ett omfattande arbete som involverade stora delar av de 

anställda lämnade vi in vår självvärdering till UKÄ under årets sista månad. Av 

självvärderingen framgår att vi kommit halvvägs, och vi inser att vi behöver omkring lite mer 

än ett år för att få ett kvalitetssäkringssystem på plats som genomsyrar hela verksamheten.  

För att utveckla undervisning och forskning har vi under året påbörjat eller vidareutvecklat en 

rad strategiska projekt. För att förstärka den internationella miljön på skolan och ge 

studenterna nya perspektiv bjuder vi återkommande in högprofilerade konstnärer från olika 

delar av världen som tillsammans med studenterna driver nyskapande utbildningsprojekt. Vi 

har under året fortsatt lyfta fram våra ettåriga kurser för yrkesverksamma konstnärer för att ge 

möjligheter för livslångt lärande och kompetensutveckling. Bland annat har en ny sådan 

utbildning tillkommit genom samverkan med Statens konstråd. Internationaliseringen av 

utbildningen har också varit ett viktigt mål för strategiska satsningar. Utöver stark närvaro av 

internationella gäster har vi verkat för ett ökat internationellt utbyte genom högskolans 

närvaro i viktiga internationella sammanhang. Samverkan med olika aktörer i Sverige och ett 

öppet program av föreläsningar och utställningar har också varit en viktig del av både 

utbildning och forskning. 

Våra studenter och alumner deltar i en mängd viktiga sammanhang både i och utanför 

Sverige. Vi ser också att de uppmärksammas i viktiga stipendiesammanhang som exempelvis 

Beckersstipendiet. Detta är viktigt för våra studenters möjligheter att vara verksamma 

professionellt som konstnärer och är ett kvitto på att vår utbildning håller hög kvalitet och att 

Kungl. Konsthögskolans lärare och studenter är en del i samtidens konstliv. Och det ger även 

kraft till att fortsätta det stora arbetet med att bygga framtidens konstutbildning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fredrik Ehlin 

 Vikarierande rektor  
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2 Året i korthet  

  
 

VI TAR KONSTNÄRLIGA RISKER 

OCH EXPERIMENTERAR 

FÖR ATT KONSTEN SKA VÄXA 

 

2.1 Viktiga händelser under året 

Kungl. Konsthögskolan har en tradition sedan 1700-talet. Högskolan erbjuder en kombination 

av konstnärlig bredd och spetskompetens med utbildningar både på grundnivå och avancerad 

nivå i fri konst samt utbildning på postmaster- och forskarnivå inom arkitektur och fri konst. 

Här undervisar och forskar lärare som också är yrkesverksamma som konstnärer och 

arkitekter i en spännvidd av tekniker som sträcker sig från grafik, måleri och skulptur till 

video, ljud, fotografi, interaktiva tekniker och performance. Bland studenterna ryms en 

mångfald av konstnärliga uttryck, förhållningssätt och attityder. Högskolans ledord är 

självständig konstnärlig utveckling, experiment och kritisk diskussion. Kungl. 

Konsthögskolan ligger på Skeppsholmen i Stockholm. 

Högskolestyrelsen är KKH:s högsta beslutande organ och ska ha inseende över högskolans 

alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Under styrelsen finns rektor som 
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svarar för att leda verksamheten och att verkställa styrelsens beslut. Under 2018 genomfördes 

en omorganisation och utbildning och forskning delades in i fyra områden som vart och ett 

leds av en områdesansvarig chef. Under rektor ligger även högskolans förvaltning som leds av 

förvaltningschefen. 

Under 2019 har Kungl. Konsthögskolans ledning, med aktivt deltagande av medarbetare och 

studenter, tagit fram en vision för åren 2019–2024. Visionen hjälper högskolan att fatta 

strategiska beslut och prioriteringar och med utgångspunkt från visionen har 

verksamhetsplaneringen för kommande år genomförts. 2019 har också präglats av ett 

genomgripande kvalitetsutvecklingsarbete inom såväl utbildning som stödverksamhet för att 

säkerställa att all utbildning håller en hög kvalitet. 

Under 2019 uppgår antalet helårsstudenter till 208, vilket är i balans med högskolans 

tilldelning av anslag för utbildningen som är 65,4 mnkr. Det är en planerad minskning från 

2018 års toppnotering på 224 helårsstudenter, som genomfördes för att skapa en buffert inför 

kommande års minskningar av antalet studenter i samband med ombyggnad av högskolans 

huvudbyggnad. Antalet helårsprestationer uppgår under 2019 till 205, vilket är en hög 

prestationsgrad i förhållande till antalet helårsstudenter vilket till del förklaras av att studenter 

som haft studieuppehåll eller avslutat sina studier har slutfört kvarstående kurser under året. 

Antalet heltidsanställda vid Kungl. Konsthögskolan är ungefär lika många som under 

föregående år och uppgår till 57,2, 2019, vilket kan jämföras med 57,7 under 2018. Andelen 

kvinnor respektive män inom lärarkåren är 55/45, vilket ligger väl i förhållande till 

regeringens och våra egna mål om en jämn könsfördelning. De professorsrekryteringar vi har 

genomfört under året är med inriktning inom performance i det utvidgade fältet och 

restaureringskonst. Övriga lärare som rekryterats finns inom mekatronik och konstnärligt 

skrivande. Inom förvaltningen har ersättningsrekryteringar genomförts för bland annat HR-

chef och kommunikationsansvarig och en utökning har skett i form av en HR- och 

ekonomiadministratör. Under året har kostnaderna för konsulter också ökat för att täcka upp 

för vakanser och för att stötta befintlig personal i arbetet med visionen, kvalitetsarbetet samt 

med utvecklingen av lokalprojektet, grafisk profil, intranät, internkommunikations och 

hemsida. 

Under året har gästprofessorer inom skulptur, offentlig konst och akustiska och soniska 

praktiker verkat vid Kungl. Konsthögskolan. Genom att till verksamheten knyta meriterade 

konstnärer som företräder metoder och perspektiv som inte redan finns representerade på 

högskolan har utbildningen både breddats och fördjupats. Nya perspektiv och sammanhang 

tillkommer och kunskapsutbyten sker inom hela högskolan, vilket möjliggör nyskapande 

konst och låter högskolan och studenterna synas i nationella och internationella sammanhang. 

En av kursernas slutpresentation skedde genom att studenter medverkade på 

Venedigbiennalen, den största konsthändelsen i världen. En annan student deltog med stöd 

från högskolan i Performa i New York, även det en prestigefull internationell konstarena.   

Forskningen inom lärosätet har ökat de senaste åren och det har möjliggjorts både genom ett 

utökat forskningsanslag och genom att högskolan i hård konkurrens med andra lärosäten 

beviljats bidrag från främst Vetenskapsrådet, där andelen beviljade bidrag i förhållande till 

antalet ansökningar inom det konstnärliga området var nio procent 2019. Under 2019 har sex 

VR-finansierade forskningsprojekt bedrivits vid högskolan och under hösten 2019 meddelade 

VR att ytterligare ett forskningsprojekt som påbörjas under 2020 har beviljats medel. 

Forskningen presenteras bland annat genom den årligen återkommande forskningsveckan där 

konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras i föredrag, samtal och 

utställningar. Sammanlagt hade forskningsveckan cirka 600 besökare och ett tjugotal 

presentationer ingick med doktorander från KKH, externfinansierade forskare, KFoU-
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projektledare, samt inbjudna externa gäster. Lärosätet har också tagit fram två publikationer 

under året för att ytterligare sprida lärosätets utbildning och forskning. 

2019 års ekonomiska resultat är ett underskott på 0,3 mnkr, vilket kan jämföras med 2018 års 

överskott på 6,3 mnkr. Årets negativa resultat beror på att ett tillfälligt utökat lokalanslag 

dragits in och att personalkostnaderna och driftkostnaderna ökat på grund av fler anställda och 

ökade konsultkostnader. Den ekonomiska situationen vid Kungl. Konsthögskolan är i 

dagsläget stabil då det balanserade kapitalet uppgår till 16,4 mnkr vilket utgör drygt 18 

procent av omsättningen. Orsaken till att KKH byggt upp det balanserade kapitalet under de 

senaste åren är att högskolans lokalkostnader kommer att öka med cirka 20 procent från år 

2021 på grund av hyreshöjningar, samt att kostnader för ombyggnad och förtätning i 

huvudbyggnaden beräknas infalla från år 2023. Högskolan behöver också ett ekonomiskt 

utrymme för några framtida strategiska rekryteringar. 

2.2 Sammanställning över väsentliga uppgifter  

I enlighet med regleringsbrevets återrapporteringskrav redovisas utfallet av olika nyckeltal 

inom högskolan. Då nyckeltalen är desamma för samtliga lärosäten, är vissa av uppgifterna 

inte tillämpliga för Kungl. Konsthögskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.1 

Väsentliga uppgifter vid Kungl. Konsthögskolan 2019 (se nästa sida)  
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 2019 2018 2017 2016 2015 

Utbildning och forskning           

Totalt antal helårsstudenter  208 224  195  203  208  

Kostnad per helårsstudent (tkr) 367 317  350  357  331  

Totalt antal helårsprestationer  205 208  201  199  200  

Kostnad per helårsprestation (tkr) 373 342  340  364  344  

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)  4 2  1  2  1  

Totalt antal nyantagna doktorander  0 0  0  2  0  

- antal kvinnor  0 0  0  1  0  

- antal män  0 0  0  1  0  

Totalt antal antagna doktorander med någon aktivitet  5 5  5  6  5  

- antal kvinnor  3 3  3  4  3  

- antal män  2 2  2  2  2  

Totalt antal doktorander med doktorandanställning (årsarbetskraft)  3,25 4,25  2,83  5,3  4,5  

Totalt antal doktorander med utbildningsbidrag (årsarbetskraft)  0 0  0  0  0  

Genomsnittlig studietid för licentiatexamen  0 0  0  0  0  

Genomsnittlig studietid för doktorsexamen  0 0  5,6  5,7  0  

Totalt antal doktorsexamina1  0 0  1  1  0  

Totalt antal licentiatexamina   0 0  0  0  0  

Totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer  Ej tillämpligt 

Personal          

Totalt antal årsarbetskrafter  57,2 57,7  54,3  46,1  52  

Medelantal anställda  75 83  79  73  62  

Totalt antal lärare (årsarbetskraft)  27,0 28,5  27,4  26,3  25,7  

- andel kvinnor  55,2 55,5  54,8  55,2  56,9  

- andel män  44,8 44,5  45,2  44,8  43,1  

Antal disputerade lärare (årsarbetskraft)  2,2 4,2  5,2  3,2  2,8  

- andel kvinnor  50,0 40,0  50,0  69,0  64,4  

- andel män  50,0 60,0  50,0  31,0  35,6  

Antal professorer, (årsarbetskraft)  10,8 12,2  11,8  9,7  10,6  

- andel kvinnor  55,9 56,0  59,6  60,6  52,8  

- andel män  44,1 44,0  40,4  39,4  47,2  

Ekonomi           

Intäkter totalt (mnkr), varav  89,0 89,6  79,5  69,0  73,3  

- utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)  70,0 72,0  69,2  63,0  64,9  

- andel anslag (%)  95,4 95,8  87,1  88,2  95,7  

- andel externa intäkter (%)  4,6 4,2  13,0  11,8  4,3  

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)  19,0 17,6  10,2  6,3  8,4  

- andel anslag (%)  59,7 64,0  59,6  95,0  58,8  

- andel externa intäkter (%)  40,3 36,0  40,0  5,0  41,2  

Kostnader totalt (mnkr)  89,3 83,3  77,5  78,3  75,0  

- andel personal  50,8 51,2  48,3  42,7  49,2  

- andel lokaler  24,1 25,6  25,2  26,8  27,7  

Lokalkostnader per kvm (kr)  2 054 1 951  1 434  2 262  1 832  

Balansomslutning (mnkr),  51,2 42,3  27,2  25,0  26,4  

- varav oförbrukade bidrag  8,3 7,5  5,9  4,0  2,5  

- varav årets kapitalförändring -0,3 6,3  1,9  -0,5  -1,7  

- varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring)  16,4 16,7  10,4  9,0  9,1  

 
1 Tillsammans med Lunds universitet.  
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3 Ekonomiskt resultat  

 

 

VI OMFATTAR 

SKILDA KONSTNÄRLIGA UTTRYCK 

SOM BRYTS MOT VARANDRA MED 

REFLEKTION OCH GENEROSITET 

 

För att skapa finansiell stabilitet och en positiv kapitalsituation har Kungl. Konsthögskolan 

under åren 2017–2018 gått med planerade överskott. Syftet med att skapa den positiva 

kapitalförändringen har varit att kommande års kostnadsökningar i form av strategiska 

rekryteringar och lokalkostnadsökningar inte ska drabba utbildningen och forskningen 

negativt. Minskade anslagsintäkter och kostnadsökningar för personal och drift har gjort att 

trenden nu har vänt och det ekonomiska resultatet vid högskolan för 2019 är ett underskott på 

0,3 mnkr. Årets underskott gör att myndighetskapitalet minskar från 16,7 mnkr till 

16,4 mnkr. I förhållande till omsättningen på 89,3 mnkr utgör myndighetskapitalet drygt 18 

procent, vilket gör att lärosätet har beredskap för de hyreshöjningar som infaller under 

kommande år.  

3.1 Intäkter  

De totala intäkterna för 2019 uppgår till 89,0 mnkr, vilket är en minskning med 0,6 mnkr 

jämfört med 2018. Förklaringen till de minskade intäkterna är att det tillfälligt utökade 
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lokalanslag som Konsthögskolan erhöll under 2017 och 2018 minskade med 2,7 mnkr under 

2019. Det utökade lokalanslaget har bidragit till att funktionella ersättningslokaler har kunnat 

förhyras efter branden i grafikhuset 2016. Det ordinarie utbildnings- och forskningsanslagen 

räknades samtidigt upp med 1 mnkr för pris- och löneomräkning under 2019.  

Konsthögskolan har under de senaste åren stått sig väl i konkurrensen i tilldelningen av 

bidragsmedel från främst Vetenskapsrådet och i jämförelse med 2016 har bidragsintäkterna 

ökat med 250 procent. Under 2019 uppgår bidragsintäkterna till 9,3 mnkr, vilket är en ökning 

med 0,8 mnkr i jämförelse med 2018. Avgiftsintäkterna har också ökat med 0,3 mnkr vilket 

främst är hänförligt till ett samarbete med Statens Konstråd kring utbildning inom området 

offentlig konst.   

3.2 Kostnader  

De totala kostnaderna för 2019 uppgick till 89,3 mnkr vilket är en ökning med 5,9 mnkr 

jämfört med 2018. Den främsta orsaken till att personalkostnaderna har ökat med 2,7 mnkr är 

att vi har gjort en fortsatt satsning för att höja lönerna för undervisande personal både genom 

lönerevisionen för befintliga lärare och i samband med ersättningsrekryteringar. Samtidigt har 

driftkostnaderna ökat med 2,6 mnkr vilket är hänförligt till ökade konsultkostnader i samband 

med visions- och kvalitetsarbetet, översyn av hemsida samt för att täcka upp för vakanser.   

Tabell 3.2.1  

Intäkter, kostnader och balanserat kapital 

Tkr  2019 2018 2017 

Intäkter  89 004 89 632 79 451 

Kostnader  89 290 83 347  77 533 

Årets kapitalförändring  -286 6 285 1 918 

Utgående balanserat kapital  16 385 16 671 10 386 

3.3 Finansiering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

Den avgörande delen av finansieringen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå 

kommer från grundutbildningsanslaget, som utgör drygt 95 procent av högskolans 

sammanlagda intäkter, vilket är ungefär samma nivå som föregående år. Andelen 

avgiftsintäkter och bidragsintäkter är drygt 2 procent av utbildningens intäkter. 

3.4 Finansiering av forskning och utbildning på forskarnivå  

För forskning och utbildning på forskarnivå utgör andelen som finansieras via anslag 

60 procent, vilket är en minskning i jämförelse med föregående år då andelen var 64 procent. 

Det beror på att bidragsintäkterna har ökat och andelen bidragsintäkter utgör 40 procent 2019 

vilket kan jämföras med 36 procent 2018. Det är främst fler bidragsfinansierade projekt med 

finansiering från Vetenskapsrådet och Mistra som står för ökningen. Sammantaget gör det att 

forskningens andel av Kungl. Konsthögskolans omsättning har ökat från 19,6 till 21,4 procent 

av intäkterna. Sedan 2014 har bidragsintäkterna till forskningen ökat med 361 procent. Att 

forskningens andel av intäkterna har ökat har möjliggjort att kopplingen mellan utbildning 

och forskning har stärkts vilket bidrar till att stärka kvaliteten i kärnverksamheten.  
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4 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 

  

 

MED HJÄLP AV NYA PEDAGOGISKA FORMER 

SKAPAR VI KUNSKAP 

I DIALOG MED FÖRÄNDRINGAR 

I KONSTEN OCH KULTUREN 

 

4.1 Utbildningsutbud och efterfrågan 

Kungl. Konsthögskolan bedriver undervisning på grundnivå och avancerad nivå. Det femåriga 

programmet i fri konst omfattar både kandidatnivån och masternivån och ger, efter godkända 

studier, både en kandidatexamen och en masterexamen i fri konst. Det är även möjligt att söka 

direkt till det tvååriga masterprogrammet i fri konst som löper parallellt med årskurs fyra och 

årskurs fem på det femåriga programmet. Under 2019 erbjöds även sommarkurser på 

grundutbildningsnivån. 

På avancerad nivå erbjuds också studier i fri konst för gäststudenter (60 hp), som riktar sig till 

internationella studenter. Därutöver ges post-masterkurser, om vardera 60 hp, som främst 

vänder sig till yrkesverksamma inom områdena konst och arkitektur. Under 2019–

2020 ges kurserna  
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- Att förhandla konstnärliga värden: Konst och Arkitektur i offentliga sfären 

- Restaureringskonst: Demokratins byggnader 

- Dekolonialisera Arkitektur (IV): Experimentella platser för kunskapsproduktion 

- Dekolonialisera Arkitektur (V): Spåren efter den koloniala arkitekturen 

- Materialiteter – Koordinater: att översätta form  

- Komposition/Publik/Rum: Publicering och spridning 

Efterfrågan på Kungl. Konsthögskolans utbildningar är fortsatt hög och stabil – framför allt 

vad gäller programmen. Till det femåriga programmet i fri konst var det 554 sökande till 18 

platser och till det tvååriga masterprogrammet var det 189 sökande till 12 platser. Den 

planerade övergången till Antagning.se under våren 2020 bedöms inte påverka söktrycket 

negativt. Till vissa av post-masterkurserna är söktrycket avsevärt lägre, vilket delvis kan 

förklaras av kursernas tematiska uppbyggnad, som vänder sig till smalare målgrupper av 

yrkesverksamma inom området konst och arkitektur. Dessutom ställs andra krav vid 

antagningsprocessen. 

Kungl. Konsthögskolan lägger stor vikt vid människors livslånga lärande, exempelvis genom 

att årligen erbjuda kurser med hög kvalitet för yrkesverksamma konstnärer, arkitekter och 

andra yrkesverksamma i Sverige och internationellt. Kurserna är mångdisciplinära och förenar 

praktik och teori. Arbetet med att utforma en kurs som utforskar gränslandet mellan konst och 

arkitektur i det offentliga rummet inleddes under 2018 och har genomförts under 2019. 

4.2 Helårsstudenter och helårsprestationer (inkl. examina) 

Under 2019 redovisas 208 helårsstudenter vid Kungl. Konsthögskolan (se tabell 4.2.1). I 

jämförelse med föregående år innebär det en planerad minskning med nästan åtta procent. 

Antalet helårsstudenter har under de senaste tre åren varierat mellan 195 och 224 och Kungl. 

Konsthögskolan fortsätter att prestera inom detta intervall. 2018 års toppnotering på 224 

helårsstudenter genomfördes för att skapa en buffert inför kommande års minskningar av 

antalet studenter i samband med den planerade ombyggnaden av högskolans huvudbyggnad. 

Den ackumulerade överproduktionen av antalet helårsstudenter och helårsprestationer uppgår 

vid årets slut till ett värde av 5,7 mnkr, vilket är tänkt att nyttjas under de år då högskolan inte 

kan anta lika många studenter på grund av att våra lokaler byggs om. Antalet 

helårsprestationer uppgår under 2019 till 205, vilket är en hög prestationsgrad i förhållande 

till antalet helårsstudenter och förklaras bland annat av att studenter som haft studieuppehåll 

eller avslutat sina studier har slutfört kvarstående kurser under året. 

Fördelningen mellan studenter på det femåriga programmet och sommarkurser, å ena sidan, 

och masterprogrammet och yrkesverksamma postmasterstudenter, å andra sidan, är stabil över 

tid. 
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Tabell 4.2.1 

Antal helårsstudenter och antal helårsprestationer. 

Utbildningsnivå 2019 2018 2017 

 Hst       Hpr Hst      Hpr Hst        Hpr 

Grundnivå  75          68          82        78   79           81 

Avancerad nivå 129        137               136      127 113         118 

In- och utresande   4            -                6          3    3             2 

Forskarnivå2    

Summa 208       205   224      208 195         201 

Söktrycket till det femåriga programmet i fri konst är högt och ligger stabilt över 500 sökande 

till 18 platser per år. Söktrycket är högre till det femåriga programmet i fri konst än till 

högskolans utbildningar på avancerad nivå, vilket delvis är en konsekvens av ett stort utbud 

av postmasterkurser som riktar sig till yrkesverksamma och har en tematisk uppbyggnad som 

vänder sig till snävare målgrupper. Fördelningen mellan grundnivå och avancerad nivå samt 

utbildning på forskarnivå framgår av tabell 4.2.2. 

Tabell 4.2.2 

Antal sökande för samtliga utbildningar, åren 2017–2019, absoluta tal. 

Utbildningsnivå 2019 2018 2017 

Grundnivå 636 623 633 

Avancerad nivå 344 604 430 

Forskarnivå3 - - - 

Summa 980 1 227 1 177 

Tabell 4.2.3:  

Antal antagna studenter, åren 2017–2019, redovisade i absoluta tal. 

Utbildningsnivå 2019 2018 2017 

Grundnivå             68             89             83 

Avancerad nivå 103 147 126 

Forskarnivå4 - - - 

Summa 171 236 209 

På såväl grundnivå som avancerad nivå var andelen antagna kvinnor 62 procent och andelen 

antagna män 38 procent. I 2019 års ansökningsomgång togs frågan om kön bort från 

ansökningsformuläret till programmen i fri konst, varför vi inte längre kan redovisa andelen 

sökande till de olika utbildningarna uppdelat på kön. Fördelningen bland de antagna till 

programmen i fri konst har varit runt 40/60 under många år, men istället för att fråga efter kön 

i ansökan och årligen tillhandahålla en egen statistik kommer högskolan, att med ett intervall 

på fem år, begära ut underlag från SCB. Nästa gång ett underlag begärs ut är år 2022 för 

intervallet 2018–2022. 

 
2 Kungl. Konsthögskolans studenter på forskarnivå erhåller högskolepoäng vid Lunds universitet. 
3 Kungl. Konsthögskolan antar inte studenter till forskarutbildningen, men tar emot ansökningar och deltar i 

antagningsarbetet av doktorander. Antagningen handhas av Lunds universitet, men anställningen av doktorander är vid 

Kungl. Konsthögskolan. Åren 2017–2019 anställdes inga doktorander till forskarutbildningen. 
4 Kungl. Konsthögskolan antar inte studenter till forskarutbildningen. Antagningen handhas av Lunds universitet. Åren 2017–

2019 antogs inga doktorander till forskarutbildningen. 
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Under 2019 särredovisas antalet studenter som fullföljt sina studier och studenter som tagit ut 

sina examina (se tabell 4.2.4). Andelen studenter som fullföljer sin utbildning är hög. Ytterst 

få studenter väljer att ta ut sin examen på kandidatnivå, då programmet i fri konst är femårigt 

och avslutas med en masterexamen (jfr. programstudier på grundnivå och avancerad nivå).  

Sommarkurser och ettåriga postmasterkurser leder inte till examen. 

Tabell 4.2.4:  

Fullföljda studier och uttagna examina, åren 2017–2019, redovisade i absoluta tal. 

Utbildningsnivå 2019 20185 2017* 

   Fullföljda studier varav examina     

Grundnivå, summa  58  4  21  17 

- varav programstudier (180 hp) 20 4 21 17 

- varav sommarkurser (18 hp) 38 0 **  ** 

Avancerad nivå  121  17  110  80 

- varav programstudier (300/120 hp) 19 17  19  19 

- varav post-masterkurser (60/30 hp) 102 0  91  61 

Tabell 4.2.5 

Kostnad per helårsstudent och helårsprestation totalt  

 

 

Kostnaden per helårsstudent har ökat under 2019 i jämförelse med 2018 på grund av att 

antalet helårsstudenter planenligt har minskat under året. Även kostnaden per helårsprestation 

2019 har ökat i jämförelse med 2018.  

4.3 Kostnad för antagning och examensutställning  

Antagningen är en central del av Kungl. Konsthögskolans pedagogiska verksamhet och stora 

resurser läggs därför på antagningsarbetet, för att ge goda förutsättningar för utbildningen. 

Antagningsprocessen omfattar både genomgång av arbetsprover och intervjuer. I 

antagningsnämnden ingår minst tre handledande professorer i fri konst, två lektorer/adjunkter, 

två studenter och en extern bedömare. I kostnaderna för antagningen ingår arbetskostnad för 

antagningsnämnden, administrativ personal, vaktmästare, extern ledamot samt studenter som 

arbetar extra vid antagningen.  

 

 

 

 
5 I uppgifterna ingår såväl examina som fullföljda studier. **) Sommarkurserna redovisades ej åren 2017 och 2018. 

 

2019 2018 2017 

Summa kostnader 76 092 71 032 68 310 

Antal hst 208 224 195 

Antal hpr 205 208 201 

Kostnad per hst 367 317 350 

Kostnad per hpr 371 342 340 
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Tabell 4.3.1 

Kostnad per ansökan i fri konst, kandidat- och masterprogrammen  

 

 

 

 

 

Kostnaderna för ansökningsomgången 2019 är något högre än för 2018 och 2017. Även 

kostnaden för antagen student är något högre. Antalet studenter som antogs till masternivån 

var större än vanligt, delvis beroende på att ett antal studenter tagit studieuppehåll efter 

uppnådd kandidatnivå.  

Tabell 4.3.2 

Kostnad för vårens examensutställning 

Examensutställningar 2019 2018 2017 

Kostnad tkr 837 795    722 

 

I summan ingår förutom produktionskostnader för utställningarna även kostnader för lokaler, 

kommunikation, utställningskatalog, förhandsvisningar, vernissager samt annonsering och 

dokumentation. 2019 hölls examensutställningarna på Konstakademien och på 

Marabouparken. Besöksantalet uppgick till ungefär 10 000.  

4.4 Reell kompetens  

Den sökande som saknar formell behörighet men anser sig ha förvärvat nödvändiga 

förkunskaper på annat sätt kan ansöka om att få sin reella kompetens prövad. Kungl. 

Konsthögskolan gör då en bedömning av den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra 

sig utbildningen. När det gäller till exempel tillträde till masterutbildningen i fri konst eller 

projektstudier i fri konst för yrkesverksamma konstnärer, så är behörighetskravet 

kandidatutbildning i fri konst eller motsvarande kunskaper. Den sökande kan då åberopa 

andra studier och erfarenheter i sin ansökan. Ansökan sker dock alltid med arbetsprov, som är 

ett viktigt underlag för att bedöma den reella kompetensen. Det är relativt vanligt att 

bedömning av reell kompetens görs till utbildningar vid Kungl. Konsthögskolan och 

högskolan har lång erfarenhet av att göra individuella bedömningar till utbildningar som vilar 

på konstnärlig grund. 

4.5 Studentinflytande 

Studenterna vid Kungl. Konsthögskolan har goda möjligheter att utöva inflytande över 

utbildningen. Studenternas erfarenheter och kunskaper tillvaratas på såväl personlig nivå i 

mötet med läraren som på studentkårsnivå. Under 2019 hade studentkåren 61 medlemmar och 

erhöll ett anslag från Kungl. Konsthögskolan om 50 000 kronor. Studentkårens medlemsantal 

har under de senaste tre åren uppgått till 50 (2016), 42 (2017) och 44 (2018) personer. 

Ansökningar  2019 2018 2017 

Antal ansökningar 743 768 792 

Kostnad per ansökningsomgång, tkr  484 460 478 

Antal antagna studenter 30 22 33 

Kostnad per antagen student, kr  16 147 16 053 11 484 
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Studenterna är representerade i högskolans alla nämnder och råd, till exempel 

högskolestyrelsen, utbildnings- och forskningsnämnden samt arbetsmiljö- och lika 

villkorsrådet. Likaså har studenterna representanter i tillfälliga arbetsgrupper liksom i 

antagningsnämnder.  

Studentombudet tillvaratar studenternas rättigheter och synpunkter och fungerar som en 

informationslänk mellan studenterna och högskolans ledning. Dessutom arbetar 

studentombudet med psykosociala arbetsmiljöfrågor samt ger råd och stöd i disciplinärenden, 

klagomålsärenden samt övriga utbildningsrelaterade ärenden såsom till exempel kränkande 

särbehandling. Studentombudet är ledamot i arbetsmiljö- och lika villkorsrådet och verkar 

som kårstöd vid behov. 

4.6 Internationalisering   

Ett internationellt perspektiv genomsyrar utbildningen vid Kungl. Konsthögskolan. Det tar sig 

bland annat uttryck i en rad inbjudna internationella gästlärare, internationella workshops och 

seminarier, studieresor utomlands och möjligheter till utbytesstudier och praktik i utlandet. 

Som del av flera av KKH:s postmasterkurser har studieresor utomlands ingått. Kursen Att 

förhandla konstnärliga värden, besökte Oslobiennalen samt KORO, den organisation som har 

förvaltningsansvaret för den norska statens samlingar av konst i det offentliga rummet. Under 

vårterminen 2019 gjorde Dekolonisera arkitektur en studieresa till Etiopien och Eritrea som 

planerades tillsammans med Raas Architects/Rahel Shawl. I både Addis Ababa och Asmara 

stod begreppet dekolonialisering i centrum och projektsamarbeten skedde på plats med lokala 

studenter och yrkesutövare. Kursen Dekolonisera Arkitektur 2019/2020 inleddes med att 

studenterna deltog i Statista Conference i Berlin som var en del av Berlin Art Week. 

Konferensens diskussioner rörde sig kring möjligheterna för konstnärliga interventioner i det 

offentliga rummet. Kursen i restaureringskonst genomförde en studieresa till Amsterdam och 

Rotterdam inom ramen för läsårets kurstema. 

Venedigbiennalen, som ger en översikt och insikt i vad som pågår på dagens konstscen, var 

också föremål för kompetensutvecklingsresor för ett antal lärare samt en studieresa med en 

studentgrupp som detta år tog tåget till Venedig för att ta del av utställningarna. 

Inom programmet i fri konst ingår en studieresa under höstterminen i årskurs 3. Under året 

genomfördes två studieresor, då en årskurs hade förskjutit sin resa till våren. Vårterminens 

treårsresa gick till Neapel och innehöll en blandning av historia, arkeologi, geologi, poesi och 

samtidskonst samt samtal med konstnärer, curatorer och andra kulturutövare på platsen. 

Höstens treårsresa var förlagd till Tblisi i Georgien och innehöll också den möten med 

konstnärer, besök på gallerier och tillfällen att träffa studenter på konsthögskolan VAADS.  

Inom ramen för programmet i fri konst gavs kursmomentet Hydrotop, som adresserade 

konstnärens roll i relation till vetenskap och ideologi i nuvarande miljösituation, med 

smältande isar och stigande havsnivåer. I oktober reste studentgruppen till Svalbard där de 

mötte forskare, konstutövare och andra som på olika sätt förhåller sig till miljöfrågor och 

klimatsituationen.   

En studentgrupp har, under ledning av sin professor behandlat den rådande politiska 

situationen i Hong Kong, hur studentprotesterna har påverkat det dagliga livet och hur 

performance och det performativa har varit verktyg i proteströrelsen. I kursmomentet Trailing, 

har vandrandet stått i centrum, både i naturen i form av heldagsvandring i Tyresta 

nationalpark och vandringar i Madrid. 
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Sedan 2017 driver en av våra professorer ett undersökande forskningsprojekt med 

studenter, alumner och en doktorand, som handlar om ett hemligt brevskrivarprojekt som 

ägde rum mellan Sverige och Sydafrika under apartheid. Under 2019 åkte studentgruppen till 

Kapstaden och Johannesburg för fortsatta efterforskningar i projektet och för att 

träffa samarbetspartners i Johannesburg.  

Samarbetet med Bildkonstakademien vid Konstuniversitet i Helsingfors har fortsatt under året 

med fokus på kompetensutveckling gällande materialkunskapsfrågor. En av deras lektorer 

bjöds också in för att hålla kursen Pigments from nature, där programstudenterna i fri konst 

fick möjlighet att, genom teori och praktiskt arbete, lära sig att framställa pigment från 

naturmaterial.  

Tillsammans med Bildkonstakademien i Helsingfors förhyr Kungl. Konsthögskolan en 

ateljélägenhet i Berlin. Studenter och personal på de båda konsthögskolorna har möjlighet att 

använda ateljélägenheten för koncentrerat arbete och för att ta del av Berlins konstliv under 

kortare perioder, en möjlighet som ett 40-tal vid Kungl. Konsthögskolan nyttjade under 2019. 

Genom stipendiemedel från Hähnels stipendiefond, som bland annat riktar sig till Kungl. 

Konsthögskolans studenter och har som ett av sina syften att bidra till internationalisering, har 

studerande vid Kungl. Konsthögskolan getts möjligheter att delta i internationella 

verksamheter utanför högskolemiljön. Under 2019 har studenter tilldelats stipendier för att 

kunna ta del av en två månaders residency-period vid Zentrum für Kunst und Urbanistik i 

Berlin, ett 8 veckor långt sommarprogram vid SOMA i Mexico City, samt 

sommarprogrammet vid Skowhegan School of Painting & Sculpture i USA. 

Tabell 4.6.1 

Student- och lärarutbyten 2019 

Aktivitet Studenter ut Studenter in Lärare/forskare ut Lärare/forskare in 

 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 2019 2018 2017 

Erasmus+ 86 5 2 11 14 10 0 1 2 0 0 0 

KUNO Nordplus 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

Linnaeus-Palme 1 2 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 

Bilaterala avtal 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Gäststudenter 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 0 0 

Summa: 9 8 5 19 22 17 0 3 4 1 1 2 

4.7 Övrig utbildning 

Kungl. Konsthögskolan har inte bedrivit någon övrig utbildning under 2019. 

4.8 Särskilt åtagande 

Kungl. Konsthögskolan har delat ut tre stipendier till studenter inom Arkitekturområdet, enligt 

ett särskilt åtagande i regleringsbrevet. Stipendiaterna utses genom att samtliga lärare inom 

arkitekturområdet bedömer insända ansökningar, vilka innehåller en beskrivning av den 

tänkta arbetsuppgiften och ett CV.   

  

 
6 Varav två praktikanter inom Erasmus. 

https://www.skowheganart.org/
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5 Konstnärlig forskning och utbildning på 

forskarnivå  
 

 

 

VÅR UTBILDNING OCH FORSKNING 

ANVÄNDER OCH FORMAR 

ETT GEMENSAMT KUNSKAPSFÄLT 

I STÄNDIG UTVECKLING 

 

5.1 Forskning och utbildning på forskarnivå vid Kungl. 

Konsthögskolan 

  

Vid Kungl. Konsthögskolan består den konstnärliga forskningsmiljön av doktorander, 

externfinansierade forskare, konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt, samt den 

forskning som undervisande personal utför inom sina tjänster. Även postmasterkurserna 

bedriver pedagogik som har forskningsmässig karaktär med studenter som är professionella 

yrkesutövare. Högskolans forskningsmiljö är liten, varför vi också deltar i en mängd 

nationella och internationella förgreningar och nätverk, även utanför konst- och 

arkitekturfältet. Olika tvär- och mångdisciplinära samarbeten sker med bas från lärosätet. 

Flera av forskningsprojekten öppnar upp mot andra ämnesfält, vilket särskilt märks i relation 

till den externfinansierade forskningen som i hög grad finansieras av Vetenskapsrådet. 

Intresset för att bedriva konstnärlig forskning ökar stadigt på KKH. 
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Satsningen på forskningsprojektkursen Composing/Public/Space på postmaster-nivå, ledd av 

en gästprofessor inom området för ljudkonst, har lett till en fortsättningskurs på halvfart. 

Studenterna från kursen deltog med egna och kollektiva ljudkonstverk i Venedigbiennalen. 

Anslaget har i övrigt använts för konstnärlig forskning, utvecklingsarbete och 

studiefinansiering av doktorander, stöd till bibliotek för databaser, 

lokalkostnader, samt undervisande personals forskningstid.  

KFoU – sökbara konstnärliga forsknings- och utvecklingsmedel ur anslaget   

Den årliga interna utlysningen av tvååriga KFoU-projektmedel om 500 tkr fördelades under 

2019 på sju projekt ledda av lärare, doktorander och studenter på avancerad nivå. 

Projektmedlen fördelas på utifrån ansökningar. Förutom att vi inför beslut om fördelning av 

medlen bedömer projektens forskningsmässiga kvalitet, tar vi också hänsyn till 

jämställdhetsaspekter och spridningen inom olika områdesinriktningar.  

Olika teman tas upp i de nya KFoU-projekten: Dekolonialisation och undersökningen av 

UNESCO:s utsedda kulturarv Kasbah i Algeriet. En annan fråga rör människans behov av 

skydd i en tid av migration och individualism. Den subjektiva kvinnliga rösten undersöks 

genom bland annat autobiografi, autofiktion, kollegial vänskap samt resonans inom olika 

måleripraktiker. Ett projekt studerar hur våldsamma bilder påverkar människor som deltar i 

deras cirkulation och hur krigsbilder blir en del av kulturidentiteten. Humorns kraft och 

produktionen av peruansk gatukomedi testas som ett verktyg för att normalisera ny 

information och genom detta stödja acceptansen för förändringar i samhället. Feministiska 

pedagogiker och curating och andra former av varande inom en pluralistisk femininitet 

utforskas. Den dokumentära teatern, cirkulerandet av information och dokument, undersöks 

som en repertoar för möjliga estetiska strategier som förmår svara på frågor i vår samtida 

situation. 

Utbildning på forskarnivå 

Kungl. Konsthögskolan har fem doktorander som alla har den konstnärliga doktorsexamen i 

fri konst som mål. Forskningen spänner över ett brett fält, med doktorandprojekt som till 

exempel Society is a Workshop och Chronic Features - on the Materiality and Theatricality of 

Time. Två av de fem doktorandprojekten finansieras genom samarbete med Stockholms 

konstnärliga högskola.  

Externfinansierad forskning 

Under 2019 har sammanlagt sju externfinansierade projekt bedrivits vid KKH, av vilka två 

beviljades 2019. Även här är forskningen diversifierad med många olika forskningsteman. 

Några exempel på illustrerande projektnamn är Vägra döda: historier om de vapenfria 

männen, En verktygslåda för feministiska och postkoloniala konstnärliga praktiker och Den 

gråtande tallen, skrivandet av en autoimmun roman. 

Vetenskapsrådet är den främsta externfinansiären, men under hösten beviljade Mistra/Formas 

medel Fas 2 för The Seed Box och KKH kommer under 2020 att utlysa högskolans första 

postdok-anställning genom detta ramverk. 

Oförbrukade bidrag  

Vid årets ingång uppgick oförbrukade bidrag till 7,4 mnkr. Under 2019 har nya bidrag om 

totalt 10,0 mnkr betalats in och 9,3 mnkr har förbrukats under året. Utgående värde 2019 för 

oförbrukade bidrag är 8,3 mnkr. De oförbrukade bidragen har därmed ökat med 0,7 mnkr 

under 2019. Ökningen utgörs främst av bidrag från Vetenskapsrådet där ett nytt 

forskningsprojekt beviljats medel under året. Av de oförbrukade bidragen från statliga 
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myndigheter förväntas 3,8 mnkr tas i anspråk under 2020 och 4,2 mnkr under följande ett till 

tre år.    

Koppling till utbildning på grundnivå och avancerad nivå   

Kungl. Konsthögskolans lärare, forskare och doktorander samt även en del studenter inom 

postmasterkurserna, deltar i olika nationella och internationella forskningssammanhang, till 

exempel utställningar, konferenser, symposier samt artist-in-residence-vistelser i kortare 

perioder. Deltidslärare samverkar ibland inom forskningsprojekt förlagda vid andra lärosäten 

som till exempel vid Kungl. Tekniska högskolan och möjliggör på så vis för studenter vid 

KKH att ta del av forskningsaktiviteter inom till exempel augmented reality. Doktorandernas 

egen undervisning samt deras undervisning i samarbete med andra kollegor, är en annan 

viktig del i arbetet att skapa kopplingar mellan grundutbildning och forskning. KKH ger 

också studenter och forskare tillfällen att analysera och reflektera kring konstnärlig forskning 

och utvecklingsarbete och att formulera projektansökningar i samband med 

yrkesförberedande moment. Några studenter driver konstnärliga forsknings- och 

utvecklingsprojekt eller deltar i lärares projekt. Sammantaget ges många möjligheter till 

kunskapsgenerering samt medverkan i olika nätverk inom och utom högskolan och mellan de 

olika utbildningsnivåerna. Högskolans årliga forskningsvecka erbjuder en möjlighet för 

studenter och lärare samt andra forskare att i möten med allmänheten sätta sig in i aktuella 

konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs vid högskolan.   

Forskningssamverkan och samarbeten 

Kungl. Konsthögskolan har ett samarbete med Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, 

gällande forskarutbildning i fri konst. Ett samarbete sker också med Hochschule für bildende 

Künste (HFBK), Hamburg, där en av forskarna också är verksam. Under forskningsveckan 

2019 hölls ett program i samarbete med Italienska kulturinstitutet. Forskarna och 

doktoranderna samverkar med externa institutioner för till exempel boksläpp, workshops, 

filmvisningar, konferenser och utställningar. Under 2019 har detta skett vid exempelvis 

Tensta Konsthall, Index Foundation, Fylkingen, Marabouparken, Franska institutet i 

Stockholm och vid FG12 i Göteborg. Internationella sammanhang inkluderar bland annat: 

Venedigbiennalen, Kunstverein Harburger Bahnhof, Institute of Contemporary Arts, London. 

5.2 Omfattning och examina 

Då Kungl. Konsthögskolan inte har någon examensrätt på forskarnivå, samarbetar vi med 

Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet gällande forskarutbildningen. För närvarande 

har högskolan totalt fem doktorander som arbetar med den konstnärliga doktorsexamen i fri 

konst som mål. Två av doktoranderna är finansierade inom ramen för ett numera avslutat 

samarbete med Stockholms konstnärliga högskola, men även de är knutna till Konstnärliga 

fakulteten vid Lunds universitet. Under 2019 har ingen doktorand vid Kungl. Konsthögskolan 

avlagt doktorsexamen. 

5.3 Doktorandinflytande 

Doktoranderna vid Kungl. Konsthögskolan har möjlighet att utöva inflytande över 

utbildningen genom att de är representerade i Utbildnings- och forskningsnämnden. 

Doktoranderna är del av den nya områdesstruktur som införts under året där också den 

undervisande personalen ingår från och med 2019. Därigenom har doktoranderna en 

möjlighet att delta i den diskussion och de beslut som berör de olika områdena, 

undervisningen och andra frågor som rör högskolans verksamhet.  
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Doktoranderna utövar också inflytande över sin egen utbildning genom dialog med 

huvudhandledare, bihandledare och genom representation i Utbildnings- och 

forskningsnämnden. I förekommande fall har de också påverkansmöjlighet genom fackligt 

medlemskap i någon av högskolans två lokala fackföreningar, samt i mer tillfälliga 

arbetsgrupper. Under 2019 har en reviderad Doktorandstege tagits fram. 

5.4 Forskningsveckan och andra presentationer 

Kungl. Konsthögskolans arrangerade i januari 2019 en forskningsvecka med fem tematiskt 

indelade dagar:  

- Materiella översättningar och sammanflätningar  

- Delade processer som metod 

- Arbeta ett arbete 

- Kropp: Transgression, biopolitik och mätbarhet  

- Partitur och Arkiv 

Tjugo presentationer ingick i forskningsveckans program, varav en presentation innehöll ett 

femtontal kortare presentationer. Några exempel på andra forskningspresentationer under året 

är Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar, som hösten 2019 fick 

Måltidsakademins pris för bästa bok i kategorin Livsstilslitteratur, Looking for Jeanne, ett 

symposium med 7 presentationer, i samarbete med Franska institutet och Cinema Capitol i 

Stockholm, The Eye as Witness – Recording the Holocaust, som finansieras av British Art 

Council och turnerar i Storbritannien 2019–2022 samt Permanent Temporariness, som 

dokumenterar femton års forskning och experiment. Boken producerades i samband med 

utställningar vid The New York University Abu Dhabi Art Gallery och vid 

Van Abbemuseum i Eindhoven. 

Sammanlagt hade forskningsveckan 600 besökare och i genomsnitt 30 besökare per 

presentation. Den totala kostnaden för Forskningsveckan 2019 var 100 tkr. Jämförande siffra 

för 2018 var 141 tkr. Totalt antal besökare 2019 var 600 jämfört med 2018 då 700 personer 

deltog. Kostnad per deltagare var ca 167 kr 2019.   

5.5 Strategiska forskningsområden 

Kungl. Konsthögskolan har inte erhållit särskilda anslagsmedel för strategiska 

forskningsområden.  
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6 Samverkan med det omgivande samhället 

 

 

VI ARBETAR 

ÄMNESÖVERSKRIDANDE 

GENOM UTBYTEN OCH SAMARBETEN 

MED NÄRLIGGANDE OMRÅDEN 

INOM KULTUR, VETENSKAP OCH SAMHÄLLE 

 

6.1 Former för samverkan  

Samverkan sker i en mängd olika former där såväl Kungl. Konsthögskolans ledning som 

medarbetare tar initiativ till nya samarbeten och utvecklar dem. En del av dessa samarbeten är 

långsiktiga och återkommande medan andra är en följd av specifika kursers teman och behov 

och är av mer kortvarig natur.  

För institutionella frågor kring utbildning inom det konstnärliga fältet deltar Kungl. 

Konsthögskolan i olika nätverk. Ett av dem är Konstex, det nationella nätverket för svenska 

lärosäten med konstnärlig examensrätt, där erfarenhets- och informationsutbyte sker kring 

konstnärlig utbildning och forskning. Kungl. Konsthögskolan har därutöver ett tätt samarbete 

på flera plan med de konstnärliga högskolorna i Stockholm. Nätverk för ett flertal olika 

personalkategorier inom högskolorna träffas regelbundet.   
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Under året har Kungl. Konsthögskolan fortsatt samarbetet med Statens konstråd för att bidra 

till fördjupade kunskaper om konst i det offentliga rummet. Som ett direkt resultat av 

samarbetet har en gästprofessor i offentlig konst anställts som har utvecklat och startat en ny 

postmasterkurs. Kursen är på avancerad nivå och riktar sig mot yrkesverksamma inom de 

konstnärliga och arkitektoniska fälten.  

Sedan branden i Kungl. Konsthögskolans grafikhus i september 2016 har undervisningen i 

grafiska tekniker huvudsakligen bedrivits genom samarbeten med andra verkstäder. 2019 har 

det framförallt inneburit ett samarbete med Grafikskolan i Stockholm, som ligger i Sätra. 

Under året har KKH och Grafikens Hus inlett planeringen för ett långsiktigt samarbete inom 

undervisning, forskning och verkstäder. En annan viktig form av samverkan med det 

omgivande samhället sker genom öppna föreläsningar, seminarier och workshops med 

gästföreläsare som kommer från såväl nationella som internationella lärosäten och 

organisationer eller är enskilda konstnärliga utövare från olika delar av världen.  

För att förbereda programstudenterna för deras kommande yrkesliv ger KKH kurser och 

föreläsningar samt anordnar ateljébesök och studiebesök utanför högskolan, bland annat till 

branschorganisationer och offentliga verksamheter inriktade på bildkonst till exempel 

Konstnärsnämnden, Moderna museet, Konstnärernas riksorganisation och Föreningen 

Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KRO/KIF), Kulturbryggan och 

Konstfrämjandet.  

Kanske är det viktigaste bidraget till möten med det omgivande samhället det kontaktnät med 

både personer och organisationer som lärarna vid KKH bär in i verksamheten, då samtliga är 

verksamma inom de professionella konstnärliga och arkitektoniska fälten såväl nationellt som 

internationellt. Studenterna får på så sätt möten med yrkesverksamma konstnärer och 

arkitekter genom de lärare som undervisar på högskolan och som parallellt bedriver egen 

konstnärlig verksamhet. Genom de interna kurserna och i verkstäderna möter studenterna 

också konstnärer som vidareutbildar sig inom ramen för projektutbildningen och konstnärer 

som i mån av tid och utrymme hyr in sig i högskolans verkstäder.  

Kungl. Konsthögskolan har ett mångårigt samarbete med Herman Bergmans Konstgjuteri AB 

för bronsgjutning. Studenter utför förberedelser och efterarbete på skolan medan själva 

gjutningsmomenten görs på plats på konstgjuteriet där studenterna deltar.   

6.2 Vårens examensutställningar och forskningsveckan   

Examensutställningar  

Några av de viktigaste offentliga aktiviteterna som Kungl. Konsthögskolan genomför årligen 

är: 

- masterstudenternas separatutställningar på högskolans studentgalleri 

- avgångsutställningarna på kandidat- och masternivå 

- övriga kursers slutpresentationer   

Under våren arrangerades examensutställningar i fri konst under två veckor. Utställningarna 

var förlagda till Kungl. Akademien för de fria konsterna och på Marabouparken i 

Sundbyberg. Såväl det professionella fältet som allmänheten bjöds in till utställningarna. 

Ungefär 10 000 personer besökte utställningarna vilket är samma höga siffra som föregående 

år. Utställningarna recenserades i morgon- och branschtidningar och reportage sändes i radio.  

Den totala kostnaden för examensutställningarna år 2019 var 867 tkr. I denna kostnad ingår 

arbets-, produktions- och kommunikationskostnader samt kostnader för utställningskataloger.  
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Forskningsveckan  

Forskningsveckan är också ett publikt arrangemang, samtidigt som det fungerar som ett 

internt redovisningstillfälle av konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt och ett forum 

för konstnärliga forskningsfrågor.  

Den totala kostnaden för Forskningsveckan 2019 var 100 tkr. Jämförande siffra för 2018 var 

141 tkr. Totalt antal besökare 2019 var ca 600 jämfört med 2018 då ca 700 deltog. Kostnad 

per deltagare var 167 kr.   

6.3 Aktiviteter 

Här följer ett axplock av exempel på Kungl. Konsthögskolans samverkan med olika 

institutioner i Sverige under 2019, internationella samarbeten beskrivs under 

Internationalisering:  

Under året har KKH och Moderna museet fortsatt samarbetat kring en gemensam filmklubb. 

Detta är ett exempel på hur högskolan arbetar med att skapa och fördjupa samarbeten med 

grannverksamheter på Skeppsholmen. KKH har även inlett samarbeten med fler aktörer på 

Skeppsholmen som Audiorama och MDT. En viktig del av arbetet har varit att knyta närmare 

band till öns förvaltare och högskolans hyresvärd Statens fastighetsverk.  

KKH bedriver på ett flertal plan undervisning som adresserar en hållbar framtid. Under året 

har flera kurser adresserat de pågående klimatförändringarna genom ämnesöverskridande 

samarbeten med vetenskap och samhälle. I de årslånga kurserna Ekotop och Hydrotop har 

utbyten skett med bland annat Äspölaboratoriet, Gävle Konstcentrum, Universitetscentret på 

Svalbard och Art Lab Gnesta. Och för femte året i rad hölls en kurs på 

Polarforskningssekretariatets anläggning i Abisko som avslutades med ett symposium. Syftet 

med vistelsen var att parallellt med konstnärligt arbete initiera diskussioner kring konst, 

forskning och vetenskap. KKH samarbetar med KTH i projektet Homo Colossus och kommer 

under tre år arbeta fram visualisering i form av publika augmented reality. 

Survival of the Fittest är ett samarbetsprojekt mellan KKH, Naturhistoriska riksmuseet, 

Accelerator och Stockholms Universitet där frågor på olika sätt ställs kring kulturarv, 

kolonialism, insamlande, bevarande och katalogisering av natur, systematisering av död och 

liv, dött och levande, miljökris, utrotning, posthumanism och mänskliga och bortommänskliga 

normer. 

Bland många andra partners där samverkansprojekt har skett under året kan vidare följande 

nämnas: Fisksätra Museum, Cyklopen self-initiated culture house, Kvinnocenter i Tensta- 

Hjulsta/k.ö.k., Södertörns högskola, Länsstyrelsen i Östergötland och Mint Konsthall. 

6.4 Uppdragsutbildning och uppdragsforskning   

Kungl. Konsthögskolan bedriver varken uppdragsutbildning eller uppdragsforskning. 

6.5 Högskolepedagogisk utbildning  

Under 2019 har lärare bedrivit olika former av kompetensutveckling, men ingen lärare har 

under året genomgått en högskolepedagogisk utbildning. Ett flertal lärare har gått den 

högskolepedagogiska utbildning som Konstfack tidigare erbjöd.   
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Exempel på kompetensutveckling 

Kompetensutveckling sker kontinuerligt genom att lärare vid KKH besöker utställningar och 

mässor vars program på olika sätt tangerar KKH:s kärnverksamhet samt deltar på olika sätt i 

kurser vid andra konstnärliga högskolor. Exempelvis besökte en av KKH:s adjunkter i 3D i 

somras 14th International Police Conference Photogrammetry/Laser scanning i Düsseldorf. 

För att utveckla kompetensen inom frescoteknik medverkade KKH:s adjunkt i måleri som 

assistent åt professor Daniel Bozhkov, vid en fortsättningskurs i Fresco vid Hunter College, 

New York. 
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7 Gemensamt för högskolan 

 

 

VI FÖRENAR 

MÅNGA OLIKA PLATSER OCH ERFARENHETER 

FÖR ATT KUNNA SKAPA EN HÅLLBAR FRAMTID 

 

7.1 Kvalitetsarbete 

Kungl. Konsthögskolan har under året successivt definierat, förtydligat och systematiserat det 

högskolegemensamma kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i interna målformuleringar och 

styrdokument samt Universitetskanslersämbetets krav på kvalitetssystem från 2017 har vi lagt 

grunderna i ett framväxande kvalitetssystem. 

Ett viktigt led i lärosätets interna kvalitetsarbete under året har varit att ta fram och fastställa 

ett antal centrala styrdokument, vilka syftar till att stödja utvecklingen av verksamhetens 

reguljära arbete. Till exempel beslutade KKH:s styrelse i maj 2019 att anta den 

lärosätesövergripande visionen för perioden 2019–2024, In som ett lejon ut som ett svin. 

Visionen har formen av ett kammarspel som problematiserar och synliggör högskolans arv 

och historiska grund samtidigt som den placerar sig i KKH:s omedelbara samtid och framtid. 

Genom att peka ut riktningen för de kommande fem åren, är visionen ett roder som stödjer 

verksamhetens delar arbeta mot en gemensam riktning. Högskolans vision har också skapat 

förutsättningar att för första gången på många år ta fram en lärosätesövergripande 

verksamhetsplan för 2020.  
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Visionen och verksamhetsplanen har i sin tur varit nödvändiga utgångspunkter i arbetet med 

att under hösten ta fram KKH:s interna kvalitetssäkringspolicy. Den beskriver 

utgångspunkterna och målen för det systematiska kvalitetssäkrings- och 

kvalitetsutvecklingsarbete som lärosätet utvecklar och bedriver. En förutsättning för att få till 

stånd ett lärosätesövergripande, kvalitetssäkringsarbete, och en förståelse för de förändrade 

arbetssätt som detta innebär, är delaktighet och engagemang från studenterna och 

medarbetarna. Därför har lärosätet under 2019 lagt resurser på att skapa en intern förståelse 

för vad ett systematiskt kvalitetsarbete innebär och varför det behövs, genom att arrangera ett 

antal utbildningsdagar med workshops som behandlar begreppet kvalitet och kvalitetsarbete, 

interna tolkningar av detta och externa direktiv. 

Kungl. Konsthögskolan genomförde ett omfattande arbete under vårterminen 2019 i samband 

med UKÄ:s lärosätestillsyn. Likaså lade högskolan ned ett stort arbete under hösten med att 

skriva självvärdering och andra förarbeten inför den granskning av lärosätets interna 

kvalitetssäkringsarbete som UKÄ kommer att genomföra under våren 2020.  

Såväl lärosätestillsynen som granskningen av KKH:s kvalitetsarbete kräver stora resurser och 

är på så sätt kännbara för ett lite lärosäte. Men resultaten hjälper verksamhetsutvecklingen och 

med utgångspunkt i de uppgifter som framkom i lärosätestillsynen upprättade vi en 

handlingsplan för att implementera nödvändiga åtgärder. Det har bland annat har resulterat i 

att en tydlig dokumenthanteringsplan och rutiner för diarieföring tagits fram av lärosätets 

arkivarie och registrator. Chefen för Utbildnings- och forskningsenheten (UFE) fick även i 

uppdrag av KKH:s rektorsråd att genomföra en processkartläggning av enhetens samlade 

uppdrag och medarbetarnas individuella arbetsuppgifter med det övergripande syftet att 

effektivisera, systematisera och kvalitetssäkra enhetens processer, rutiner och reguljära 

verksamhet.  

Som ett första steg i UKÄ:s granskning av KKH:s interna kvalitetssäkringsarbete har vi under 

hösten tagit fram en självvärdering där processer, styrkor och utvecklingsområden har 

identifierats, beskrivits och analyserats. Ett omfattande förberedelsearbete initierades redan 

under senvåren 2019 och intensifierades under sensommaren 2019 genom tillsättningen av en 

formell projektgrupp bestående av kvalitetssamordnare och två erfarna konsulter från teater- 

och konstutbildningsområdet som tillsammans med en styrgrupp bestående av representanter 

från såväl kärn- som stödverksamhet inhämtat information från verksamheten och utifrån 

denna kollektivt författat KKH:s självvärdering som skickades in till UKÄ den 6 december 

2019. 

Med utgångspunkt i självvärderingen kommer projektgruppen att upprätta en handlingsplan. 

Syftet är att skapa ett lärosätesövergripande, sammanhållet kvalitetssystem som inbegriper 

högskolans samtliga delar med tydligt definierade kvalitetssäkrande aktiviteter, processer och 

mål. 

7.2 Hållbar utveckling  

Bland Kungl. Konsthögskolans personal och studenter inom fri konst och arkitektur finns ett 

stort intresse för och medvetenhet om att försöka minimera miljöpåverkan genom val av 

material, arbetsmetoder och att kunna ha ett hållbart arbetsliv. Under året har arbetsmiljö- och 

lika villkorsrådet träffats regelbundet för att driva olika utvecklingsfrågor rörande hållbarhet i 

alla dess aspekter. Inledande arbete har också gjorts för att starta upp ett mer systematiskt 

arbete runt dessa frågor och där en särskild arbetsgrupp är utsedd.  

Inom undervisningen hålls flera kortare kurser där fokus på hållbarhet ingår. Hydrotop är 

en kurs som adresserar konstnären, och konstnärens roll, vetenskap och ideologi i den 
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nuvarande miljösituationen med smältande isar och stigande havsnivåer. En annan kurs har 

förlagts vid Polarforskningssekretariatet vid Abisko naturvetenskapliga station. Samarbetet 

Survival of the Fittest mellan KKH, Naturhistoriska riksmuseet, Accelerator och 

curatorsstudenterna vid SU, tog sin utgångspunkt i Naturhistoriska riksmuseets samlingar och 

olika frågor kring till exempel kulturarv, kolonialism, insamlande, bevarande och 

katalogisering av natur, utrotning och posthumanism. Ett annat exempel är inom filmområdet 

där flera arbeten handlar om ekologi och där konstnärerna även försöker anamma metoder 

som går i linje med ett ekologiskt tänkande. 

KKH:s Materialinstitut har återinvigts då en ny adjunkt anställts. Upprustningen har bestått av 

omfattade rengöring, sortering, rensning, förflyttning av material för att frigöra plats för 

material och utrymme för undervisning, workshops och för studenternas arbete. En praktisk 

och teoretisk kurs har hållits om att framställa pigment från naturmaterial som till exempel 

organiska pigment genom att extraherandet av färgmolekyler från växter och att producera 

färgade inks och substratpigment, samt hur sand, sten och andra icke organiska material kan 

bearbetas i en pigmentframställande process. Ett nytt slutet system för penseltvätt har införts. 

Information om måleri och hållbarhet har getts till nya programstudenter; hur man hanterar 

och återvinner sitt avfall, hur verktyg rengörs på bästa sätt, att olika slags målarfärger hanteras 

på olika sätt. I flera verkstäder har förbättringar gjorts som till exempel att införskaffa 

kolfilterfläkt till stationen för lödning och även att hitta produkter där lödning inte behövs. 

Nya godkända dammsugare för materialdamm har köpts in. I glas- och keramikverkstaden 

pågår en undersökning om chamotte kan ersätta kvartsmaterial som är mer skadliga för 

luftvägarna. Skulpturområdet söker överlag mer miljövänliga material och försöker reducera 

användningen av de giftiga material och ämnen som finns kvar i konstnärlig tredimensionell 

gestaltning. Även detta område för en dialog med studenterna och informerar om olika 

materials miljöpåverkan, och hur material ska behandlas på miljösäkra sätt. Nya rutiner har 

upprättats och implementerats för ett större säkerhetstänkande gällande speciellt i 

plastverkstaden. Syrarummet har åter börjat användas för patinering och kallpatinering har 

prioriterats framför den mer hälsovådliga varmpatineringen. Överlag används ett aktivt och 

medvetet miljötänkande och att uppmuntra bruket av olika organiska och miljövänliga 

material och arbetsmetoder. 

Vaktmästeri och fastighet 

Vaktmästeri har arbetat med att reducera fossilkrävande transporter. Tre bokningsbara cyklar 

har köpts in varav en lådcykel. Fällbara bord och stolar har köpts in vilket innebär att KKH 

inte längre behöver hyra denna typ av möbler för olika evenemang. Vid utställningar i 

högskolans galleri har åtgången på golvfärg minskat genom att inte rutinmässigt måla om 

golvet inför varje utställning. Pappersmuggar har ersatts av porslinmuggar och fler glas har 

köpts in. 

Resor 

Kostnader för bil, tåg och flyg har minskat med 13% i jämförelse med 2018, detta trots att 

KKH haft två resor för tredjeårsstudenter under året. Detta beror på en större medvetenhet om 

resornas klimatpåverkan och att fler resor har gjorts med tåg. 

Friskvård 

En massage- och återhämtningsstol finns för personal och studenter. Yoga erbjuds lunchtid en 

gång i veckan, en friskvårdstimme varje vecka, friskvårdsbidrag och möjlighet till massage på 

arbetsplatsen. Ett vilrum har iordningställts. 
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7.3 Lika villkor, jämställdhet och breddad rekrytering  

Likabehandling och Lika villkor 

För att stärka samordning kring olika frågor på skolan har arbetsmiljörådet och lika 

villkorsrådet under året slagits samman till arbetsmiljö- och lika villkorsrådet. I det 

gemensamma rådet möts skyddsombud, lika villkorssamordnare, lokalansvarig och 

studentombud. Antalet studentrepresentanter har i samband med detta utökats till två 

studenter. Ordförande i rådet är förvaltningschefen. 

HR-chef, studentombud och lika villkorssamordnare har också fortsatt arbeta i en mindre 

arbetsgrupp för att leda arbetet med att systematiskt bygga arbetet mot diskriminering (SFAD) 

och aktiva åtgärder, vilka i och med sammanslagningen ska ligga som del i rådets 

Handlingsplan för 2020.  

Breddad rekrytering och breddat deltagande 

Vid årets Öppet Hus för presumtiva studenter kom 185 besökare. Ett nytt uppskattat inslag var 

en längre inledande presentation där rektor, en professor samt en student ur sina respektive 

perspektiv berättade om Kungl. Konsthögskolan. Förutom annonser på sociala medier 

skickades inbjudan till Öppet Hus ut till 17 gymnasieskolor i Stockholmstrakten, 22 

förberedande konstskolor och 15 folkhögskolor med konstinriktning.  

I februari åkte lika villkorssamordnaren på ett Erasmusutbyte till Konsthögskolan i Oslo 

(KHiO) för att i första hand diskutera olika lagar och förutsättning i de båda länderna samt 

dela erfarenheter och tankar kring breddad rekrytering och lika villkor. 

Inför årets deltagande i SACO-mässan tog kommunikationsavdelningen fram sex kortfilmer 

som speglar olika delar av skolans verksamhet. Filmerna består av intervjuer med både 

personal och studenter på programmen i fri konst. Dessa visades under mässan och kommer 

även framöver att användas till exempel under Öppet Hus.  

I samband med arbetet med den nya hemsidan, som beräknas vara klar i början av 2020, har 

också nya texter skrivits med beskrivningar av högskolans utbildningsprogram där fokus 

ligger på ett mer lättillgängligt och inkluderande språkbruk. Som tidigare år har KKH fortsatt 

att ta emot flera förberedande konstskolor och folkhögskolor för studiebesök under året.   

Frukostklubbarna där studenter och medarbetare vid KKH träffas månatligen har fortsatt efter 

ett starkt intresse från kåren att behålla verksamheten. Under 2019 har ansvaret succesivt förts 

över så att kåren själva i större utsträckning står som värd för frukostarna eftersom tidigare 

värd, Lika Villkorsrådet, inte finns kvar. 

Jämställdhetsintegrering 

Uppdraget att arbeta med Jämställdhetsintegrering avslutades under året med en längre 

enkätutvärdering från Jämställdhetsmyndigheten (Jämy), telefonuppföljning mellan 

handläggare på Jämy och lika villkorssamordnare samt en nationell nätverksträff där KKH:s 

förvaltningschef deltog. I dagsläget finns ett stort intresse från flera högskolor för ett fortsatt 

uppdrag med jämställdhetsintegrering, men något uppdrag har ännu inte formulerats. Det har 

dock getts signaler på att någon form av fortsättning kommer. Kungl. Konsthögskolan ställer 

sig positiva till en fortsatt samverkan med andra högskolor, men då förutsättningarna skiljer 

sig åt mellan olika utbildningssamordnare har närmare kontakt knutits med framför allt andra 

konstnärliga högskolor i Stockholm.  

Samverkan inom Stockholmnätverket för Lika Villkor har också visat sig vara givande. Där 

har erfarenheter kring självvärdering till UKÄ, aktiva åtgärder, lika villkorsarbete och 
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disciplinärenden diskuterats praktiskt. Som liten högskola får KKH ett stort stöd genom att 

delta tillsammans med högskolor med större resurser. Kungl. Konsthögskolan följer också det 

arbete kring genusbaserad utsatthet i akademin som drogs igång på nationellnivå under våren 

2019 med Karolinska Institutet, KTH och Lunds universitet som initiativtagare.  

Några exempel ur undervisningen 

Postmasterkursen Restaureringskonst har under läsåret 2019/2020 Demokratins byggnader 

som tema. Bland annat ingår Lilla Ulfåsa, Fogelstad, som ett av studieobjekten. Kursen 

behandlar den milstolpe inom kvinnohistorien som Fogelstadgruppens medborgarskola 

utgjorde på 1920–50-talen.  

Post Mejan-veckan, ett yrkesförberedande moment för programmen i fri konst, har till syfte 

att orientera våra programstudenter inför livet efter utbildningen. Veckan består av 

studiebesök, gästföreläsningar och andra aktiviteter och belyser särskilt perspektiven genus, 

makt, klass liksom hållbarhet i undervisningen. 

I oktober höll konstnärskollektivet Ruangrupa i en workshop på skolan som handlade om 

radikal omsorg, gemenskap och omfördelningen av resurser där deltagande studenter gavs en 

exklusiv inblick i deras arbetssätt. Workshopen skedde i samarbete med k.ö.k. som är en 

feministisk plattform hemmahörande på Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta, initierat av två av 

KKH:s professorer. Workshopen var öppen för programstudenter och även för 

postmasterstudenter från kursen Dekolonisera arkitektur. 15 kvinnor från Kvinnocenter i 

Tensta-Hjulsta/k.ö.k. deltog också.   

7.4 Personal, personalkostnader, kompetensförsörjning, sjukfrånvaro  

Under 2019 förhandlades ett nytt arbetstidsavtal fram för lärare och förvaltning där 

fördelningen mellan utbildning, forskning, högskolegemensamt arbete och utvecklingstid 

fastställts. Tjänstgöringsplaner kommer att förtydliga den undervisande personalens 

fördelning av tid mellan de olika uppgifterna. Hösten 2019 förhandlades en ny doktorandstege 

fram för att KKH:s doktorander ska ligga på en jämförbar nationell lönenivå.  

2019 bildade vi en ny enhet, HR och Ekonomi, vid Kungl. Konsthögskolan. Till enheten 

rekryterades en HR-chef samt en HR- och ekonomiadministratör. Inom enheten finns även en 

redovisningsekonom och ett studentombud.  

Under hösten har enheten påbörjat arbetet med att skapa strukturer, rutiner och processer 

inom HR- och personalområdet. Bland annat har rutiner för introduktionen av nya 

medarbetare utvecklats inklusive en introduktionsutbildning och en processkartläggning av 

lärarrekryteringar har genomförts. 
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Tabell 7.4.1 

Årsarbetskrafter 2017–2019 uppdelat på kön per den 31 december.  

Kön/kategori 2019 2018 2017 

Kvinnor  Årsarbetskraft Antal individer Årsarbetskraft Antal individer Årsarbetskraft  Antal individer 

Rektor7 1  1      1 1 0,74  1 

Lärare  14,9 18 15,83 24 15,00 22 

Forskare inkl. doktorander  4,2 8 4,65 7 5,15  7 

Teknik och administration  12,6 14 12,26 17 9,88  14 

Summa kvinnor  32,7 41 33,73 49 30,77 44 

Män  Årsarbetskraft Antal individer Årsarbetskraft Antal individer Årsarbetskraft  Antal individer 

Rektor  0 0 0 0 0,25 1 

Lärare  12,1 15 12,67 18 12,38 17 

Forskare inkl. doktorander  2,3 6 2,75 5 3,75 6 

Teknik och administration  10,1 13 8,58 11 7,17  11 

Summa män  24,5  34 24,01 34 23,55 35 

Totalt kvinnor och män  57,2 75  57,74 83    54,32  79 

Det totala antalet anställda individer var färre 2019 än föregående år. Årsarbetskraften var 

dock i stort sett densamma, 57,2 jämfört med 57,7 under 2018. 

Kungl. Konsthögskolan strävar efter att uppnå en jämn könsfördelning inom alla 

personalkategorier. Av det totala antalet anställda var något fler kvinnor än män. Skillnaden 

mellan antalet män och kvinnor har dock minskat.  

Könsfördelningen inom lärarkåren är jämnt fördelad mellan män och kvinnor. Av KKH:s 

professorer, inklusive gästprofessorer, var 6 kvinnor och 5 män, fördelningen bland lektorerna 

var 5 män och 4 kvinnor och bland adjunkter vara fördelningen 5 män och 8 kvinnor. Inom 

kategorierna forskare och doktorander är det också en jämn fördelningen mellan män och 

kvinnor. Av de två professorer som anställdes på konstnärlig grund under 2019 var en kvinna 

och en man. 2018 anställdes ingen professor vid lärosätet. 2017 anställdes två män som var 

professorer.  

Även inom förvaltningen är fördelningen mellan män och kvinnor jämnt fördelad. Fortfarande 

är det fler män inom IT och vaktmästeri samt fler kvinnor inom utbildningsadministrationen. 

Under året har män rekryterats till områden där fler kvinnor är verksamma, såsom HR och 

kommunikation.  

För att säkra kompetensförsörjningen strävar KKH efter att attrahera, rekrytera och fortbilda 

personal utifrån verksamhetens behov och att vara en attraktiv arbetsgivare och högskola. 

Kungl. Konsthögskolan rekryterar såväl nationellt som internationellt för att erhålla sökande 

med högsta konstnärliga och pedagogiska nivå.  

Vid rekrytering av lärare och övrig personal lägger vi stor vikt vid att utlysningar sprids via 

många plattformar, så att KKH:s annonser når ut brett. Detta för att öka möjligheterna till 

ökad jämställdhet och mångfald i personalsammansättningen. Många av lärartjänsterna 

utannonseras också internationellt. 

 
7 Rektorsbyte 2017-04-01, därav presentation av kvinnor och män.   
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I den fasta professorskåren är 27 procent från andra länder än Sverige och samtliga 

professorer som anställs är internationellt verksamma. Dessutom anlitar vi ofta internationella 

gästföreläsare. 

Ledamöter som ingår i de lärarförlagsnämnder vi tillsätter i samband med lärarrekryteringar, 

har alltid olika bakgrund och kompetens. Lärarförslagsnämnder består också alltid av både 

kvinnor och män. 

Kungl. Konsthögskolan anställer adjunkter, lektorer och professorer på konstnärlig grund. Det 

är alltid fråga om tidsbegränsade anställningar om fem år, vilka kan förlängas max fem år. De 

femåriga anställningarna ger goda planeringsmöjligheter vilket i sin tur gör att vi kan påbörja 

rekryteringsprocesser i god tid, baserat på de behov högskolan har. Kungl. Konsthögskolan 

har genomgående många kvalificerade sökanden och upplever inga svårigheter att hitta 

kandidater med relevant och hög kompetens till de anställningar som vi utlyser.  

Under året har KKH till stödverksamheten rekryterat och anställt: administratör, 

utbildningsadministratör, kommunikationsansvarig, HR-chef, HR- och ekonomiadministratör 

samt vikarierande chef till enheten för utbildning och forskning. Till den undervisande 

personalen har högskolan anställt en professor inom arkitektur, en professor inom 

performance, en gästprofessor, tre adjunkter samt en områdesansvarig. 

Kompetensutvecklingen genomförs genom olika aktiviteter så som deltagande i kurser, 

studieresor, konferenser samt medverkan i nätverk inom högskolesektorn. Flertalet lärare har 

deltagit i utbildningar inom sina respektive ämnesområden. Bland TA personal genomfördes 

både gemensamma och individuella kompetensutvecklingsinsatser inom en mängd 

verksamhetsområden.  

Under hösten 2019 genomfördes en omfattande och utbildningsinsats för samtliga 

medarbetare vid KKH i det digitala verktyget Teams. Syftet är att öka och utveckla 

kommunikationen såväl mellan medarbetarna som mellan lärare och studenter.   

Tabell 7.4.2 

Personalkostnader år 2017–2019, procent av totalkostnaderna  

Personalkostnad  2019 2018 2017 

Procent av total kostnad 50,8 51,2 48,5 

Kostnad mnkr  45,4  42,7 37,1 

Personalkostnaderna har ökat jämfört med 2018. Ökningen beror främst på den fortsatta 

satsningen för att höja lönerna för undervisande personal, då löneläget på KKH har varit lågt i 

jämförelse med andra konstnärliga högskolor.  

Sjukfrånvaro samt åtgärder för att minska och förebygga ohälsa   

Under 2019 gjordes en sammanslagning av arbetsmiljörådet och likavillkorsrådet. KKH har 

nu ett organ, arbetsmiljö- och lika villkorsrådet, för att hantera fysisk och psykosocial 

arbetsmiljö samt lika villkorsfrågor. Rådet leds av förvaltningschefen och består i övrigt av 

HR-chef, studentombud, skyddsombud, fackliga och studeranderepresentanter. Till 

arbetsmiljö- och lika villkorsrådets uppgifter hör att bevaka och följa upp ohälsa och sjuktal.  
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Tabell 7.4.38 

Sjukfrånvaro 2017–2019 

Sjukfrånvaro  2019 2018 2017 

Sjukfrånvaro i procent av arbetstid. Totalt  1,3 2,2 3,7 

Långtidssjukfrånvaro  

(60 dagar eller mer i förhållande till total sjukfrånvaro)  

63,9 69,8 82,3 

Kvinnors sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid  1,6 2,6 3,9 

Mäns sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid  0,8 1,7 3,4 

Anställda <29 år sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid  0,4 3,0 5,1 

Anställda 30-49 år sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid  0,6 1,9 4,7 

Anställda >50 år sjukfrånvaro i % av tillgänglig arbetstid  2,5 2,6 2,5 

Den totala sjukfrånvaron var 1,3 procent, vilket är lägre än 2018 och nästan en tredjedel av 

2017. Långtidsfrånvaron i förhållande till den totala sjukfrånvaron var 63,9 procent vilket 

också är en minskning från föregående år. 

Sjukfrånvaron var lägre för både män och kvinnor jämfört mot föregående år. Sjukfrånvaron 

är dock fortsatt högre för kvinnor än för män. I gruppen anställda upp till 29 år är 

sjukfrånvaron mycket låg. Även i åldersgruppen 30 – 49 år är den låg. I åldersgruppen 50 år 

och äldre är sjukfrånvaron något högre.  

Eftersom KKH är en liten myndighet påverkas sjukstatistiken av enskilda medarbetares längre 

sjukskrivning. En av anledningen till att sjukfrånvaron minskat är att enstaka/några 

långtidssjukskrivna har kunnat återgå i arbete. Det är resultatet av ett aktivt rehab-arbete där 

Områdesansvariga och HR-chef med stöd av KKH:s företagshälsovård arbetat tillsammans.  

Under våren 2019 genomfördes en studentenkät med frågor kring studenternas arbetsmiljö. 

Resultatet visade bland annat att flertalet studenter skulle rekommendera utbildningen till 

andra. Den visade också på ett missnöje mot högskolans stöd i studenthälsofrågor, brister i 

hur kommunikationen sköts och en upplevd brist på transparens i beslutsfattande. Högskolan 

har utifrån resultaten från enkäten upprättat en handlingsplan som knutits till handlingsplanen 

för arbetsmiljö- och lika villkorsrådet där arbetet fortsätter med förslag på åtgärder och 

ansvarsområden. Mycket av det som framkom i enkäten har också påpekats av studentkåren 

och har lyfts fram i högskolans självvärdering som skrevs under hösten som ett led i UKÄ:s 

granskningsarbete. Exempel på åtgärder som redan pågår är framtagandet nya intranätet, nya 

gemensamma arbetssätt kring kommunikation vid kurser samt skrivande och 

implementerande av arbetsordningar och gemensamma rutiner. 

Kungl. Konsthögskolan har också arbetat främjande med den fysiska arbetsmiljön, bland 

annat vidtagit åtgärder för att minska användningen av hälsovådliga material. I arbetet med en 

god arbetsmiljö genomför KKH regelbundna fysiska arbetsmiljöronder.   

Kungl. Konsthögskolan har fortsatt arbetet med att implementerat de policydokument som 

tagits fram de senaste åren såsom arbetsmiljöpolicy, studerandepolicy, policy för kränkande 

särbehandling, alkohol- och drogpolicy samt friskvårdspolicy.  

Det hälsofrämjande arbetet har fortsatt med att erbjuda yoga och massage på högskolan samt 

att nyttja friskvårdstimme och friskvårdsbidraget på 2 000 kr/år. 

 
8 Sjukfrånvaron som anges i Tabell 7.4.3. är hämtad ur lönesystemet Agresso. 
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7.5 Högskolebibliotek   

Tabell 7.5.1 

Biblioteksverksamhet 2017–2019  

 2019 2018 2017 

Antal hemlån av KKH:s studenter och personal vid Kungl. 

Konsthögskolans bibliotek (ingår även omlån)  

2 925 

  

1 6269 
  

1 170  

  

Antal utlån till andra bibliotek (fjärrlån) 208 310 Uppgift saknas 

Antal sökningar i bibliotekets katalog och i databaser som är 

tillgängliga från katalogsidan   

35 311 10 479 30 597 

Antal besökare under en månad november /december 194 114 Uppgift saknas 

Antal referensfrågor, även via e-post i november  90 6310 Uppgift saknas 

Biblioteksundervisning, 3 grupper:    

- Fri konst 13   

- Master fri konst 6   

- Postmaster arkitektur 28  Uppgift saknas Uppgift saknas 

Kungl. Konsthögskolans bibliotek erbjuder litteratur och service till lärosätets studenter, 

lärare och administrativ personal samt till allmänheten.   

Biblioteket ingår i LIBRIS som är de svenska bibliotekens gemensamma katalog, och deltar 

också i olika nationella och lokala biblioteksnätverk som exempelvis Bibsamkonsortiet som 

bland annat innebär att biblioteket har ett licensavtal för elektroniska databaser och e-resurser 

kopplat till Kungliga biblioteket.  

På biblioteket tjänstgör en bibliotekarie på 80%. I tjänsten ingår även arbete med frågor kring 

GDPR. I bibliotekariens arbete ingår även bokad undervisning i databasanvändning med 

mera. 

Biblioteket tillämpar ”meröppet” mellan kl. 07.00–22.00, för studenter och personal. Det 

innebär att dessa kan komma in i bibliotekslokalen med sina passerkort, låna böcker själva i 

utlåningsmaskin utöver bibliotekets öppettider.    

Antal fysiska lån har fortsatt att öka under 2019 och besöken på bibliotekets webbsida har 

ökat. Detta förstärker bilden av bibliotekets betydelse för högskolans verksamhet såväl i 

fysisk som i virtuell bemärkelse 

Från och med höstterminen arbetar två studenter från KKH mellan 6–8 timmar/vecka. 

Arbetsuppgifterna består mestadels i bokuppsättning, märkning av böcker, tidskriftshantering 

samt enklare arbete med katalog och gallring.  

Biblioteket har under 2019 utarbetat en förvärvs, medie- och fjärrlånepolicy. I samband med 

en framtida ombyggnad och eventuell förflyttning av biblioteket är det viktigt att ha tydliga 

riktlinjer, vilket också är nödvändigt för att kunna skapa en bättre struktur när det gäller 

samlingarna och dess innehåll. Grundläggande dokumentation och arbete med samlingarna är 

en viktig kvalitetshöjande faktor för biblioteket. En strukturerad policy för hur KKH arbetar 

med DiVA, när det gäller studentarbeten och arbeten producerade av lärare och personal på 

KKH är under arbete och beräknas vara klar vårterminen 2020. 

 
9 I Årsredovisningen för 2018 angavs en felaktig siffra på grund av tekniska problem. Detta är justerat i denna redovisning. 
10 I årsredovisningen för 2018 angavs enbart referensfrågor på plats i biblioteket, medan siffran nu inkluderar även frågor via 

mail.   
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Generellt när det gäller förvärv strävar biblioteket efter att vara användarstyrt, det vill säga att 

inköpsförslag från användarna uppmuntras. Bibliotekarien bevakar också vilken litteratur och 

vilka tidskrifter som bör finnas.  

För att ytterligare integrera bibliotekets verksamhet i högskolans undervisning har biblioteket 

under hösten startat en mindre biblioteksfilial med anpassat material på Mindepartementet.   

Tabell 7.5.2 

Kostnader biblioteksverksamhet 2017–2019, tkr  

Biblioteksverksamhet  2019 2018 2017 

Kostnad inkl. lokalkostnad  1 415 1 309  1 114  

Kostnad exkl. lokalkostnad   776 670  508  

Kostnaderna för högskolebiblioteket har ökat under 2019 på grund av att bibliotekarien varit 

anställd under hela året till skillnad mot 2018 då det var en vakans under en del av året. Sedan 

2018 har också satsningar gjorts på prenumeration av fler databaser som gagnar forskningen 

och utbildningen vilket möjliggjordes genom 2018 års ökade forskningsanslag.   

7.6 Lokaler 

Kungl. Konsthögskolans lokaler består av verkstäder, ateljéer, utställningslokaler, 

föreläsningssalar och personalutrymmen. Lokalerna är en helt grundläggande förutsättning för 

att kunna bedriva utbildningen och forskningen vid högskolan och mycket tid och kraft läggs 

för att utveckla och att förvalta lokalerna.  

I september 2019 invigdes Kungl. Konsthögskolans nya lokaler i det så kallade 

Mindepartementet på Skeppsholmen. Lokalerna har byggts om för att inrymma högskolans 

utbildningar inom rörlig bild, digitalt foto och performance. Dessa nya lokaler ersätter delvis 

de lokaler som under 2016 förstördes i en brand. För att fullt ut ersätta lokalerna som 

förstördes pågår en förstudie för att bygga om och förtäta i de befintliga lokalerna i 

huvudbyggnaden. Under 2019 har detta arbete fortgått och planen är att förstudien ska vara 

färdigställd under första delen av 2020. 

Tabell 7.6.1 

Lokalkostnader 2017–2019  

Lokaler  2019 2018 2017 

Lokalkostnad mnkr  21,5 21,3 19,6 

Lokalyta m2  10 470 10 917 12 404 

Lokalkostnad kr per m2  2 055 1 951 1 434 

Under 2019 ökade lokalkostnaderna med 0,2 mnkr på grund av hyresökningar. 

Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna minskade med 1,5 procentenheter i 

jämförelse med 2018 till 24,1 procent av verksamhetens totala kostnader. Det kan konstateras 

att verksamheten har höga lokalkostnader i förhållande till totala kostnader i och med de 

omfattande verkstäderna och studentateljéerna. I lokalkostnader ingår även hyra av 

utställningsytor för examensutställningar under 2018 och 2019.   

Per den 31 december 2019 hyr högskolan totalt 10 470 kvadratmeter där Statens 

fastighetsverk är den största hyresvärden och ytterligare lokaler hyrs även av ett mindre antal 

privata hyresvärdar.  
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Andrahandslägenheter till utbytesstudenter samt upplåtande av bostad  

Av 9 a § förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning följer att 

universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får ingå hyresavtal för 

bostadslägenhet för att upplåta lägenheten i andra hand till:  

a. utländska studenter inom utbytesprogram med andra länder. Inom denna kategori har 

två studentrum under tre månader 2019 andrahandsuthyrts av Kungl. Konsthögskolan 

från Gymnastik- och Idrottshögskolan.  

b. gästforskare vid universitetet eller högskolor, under förutsättning att de inte är 

anställda vid högskolan. Inga lägenheter uppläts till denna kategori 2019.   

Kungl. Konsthögskolan hyr två lägenheter som ställs till förfogande för de utländska 

professorer som är i landet under kortare perioder.   

Uthyrning av lokaler  

Kungl. Konsthögskolan hyr ut en källarlokal i huvudbyggnaden på Skeppsholmen till 

Annorlunda Catering AB samt en mindre lokal till restauratören som 

driver högskolans restaurang. Den sammanlagda hyresintäkten för 2019 har varit 736 tkr 

vilket var detsamma som 2018.  

Hyra av ateljélägenhet i Berlin  

Kungl. Konsthögskolan hyr en ateljélägenhet i Berlin för verksamhetens räkning som delas 

med Bildkonstakademien i Helsingfors. Kungl. Konsthögskolans andel av kostnaden för 

lägenheten i Berlin var 129 tkr 2019, vilket var något lägre än 2018 då kostnaden var 131 tkr.  

7.7 Stig Hedbergs fond  

Under 2019 har 63 tkr (61 tkr 2018) delats ut ur Stiftelsen Stig Hedbergs stipendiefond för 

studenter vid Kungl. Konsthögskolan till Minne av Tor och Stina Hedberg efter beslut av 

högskolestyrelsen. Stipendierna tilldelades två studenter med inriktning mot måleri efter 

förslag från högskolans professorer. Kungl. Konsthögskolan har själva inte haft några 

kostnader för administration av fonden, som förvaltas av Kammarkollegiet. Avgifter för 

Kammarkollegiets förvaltning, revisionsarvode samt avgifter till Länsstyrelsen bekostas av 

fonden.  
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8 Information om redovisning av 

verksamheten  

 

 

VI HAR ÖPPNA GRÄNSSNITT 

MELLAN UTBILDNING OCH FORSKNING 

OCH MOT EN STÖRRE VÄRLD 

 

Styrdokument  

Enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag 3 kap. ska 

resultatredovisningen utformas så att den kan utgöra ett underlag för regeringens bedömning 

av myndighetens resultat och genomförande av verksamheten. Myndigheterna ska redovisa 

och kommentera verksamhetens prestationer i förhållande till de uppgifter och mål som 

framgår av myndighetens instruktion och till vad regeringen har angivit i regleringsbrev eller i 

något annat beslut.  

Resultatredovisningen ska innehålla resultatindikatorer som myndigheten har beslutat om och 

Kungl. Konsthögskolan har valt att främst redovisa hur verksamhetens prestationer har 

utvecklats avseende på volym och kostnader. Detta redovisas i exempelvis tabeller över 

antalet helårsstudenter och helårsprestationer i kapitel fyra, forskningsveckan i kapitel fem 

och examensutställningar i kapitel sex. 

Redovisningen ska också lämnas enligt en indelning som myndigheten bestämmer, om inte 

regeringen har beslutat annat. Resultatredovisningen styrs även av Ekonomistyrningsverkets 

föreskrifter och allmänna råd. Vad gäller indelningen ska resultaten för universitet och 
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högskolor redovisas utifrån anvisningarna i regleringsbrevet och utifrån de anslag som 

universitet och högskolor förfogar över.   

De redovisningskrav som åligger universitet och högskolor i regleringsbrevet återspeglar i 

hög grad de områden som regleras i högskolelag (1992:1434) och högskoleförordning 

(1993:100). Kungl. Konsthögskolan kommenterar i denna årsredovisning verksamhetsresultat 

under respektive rubrik framför allt utifrån redovisningskraven i regleringsbrevet för 2019, 

men även utifrån instruktioner i lag och förordning.   

Dispositionen i årsredovisningen 2019 grundar sig på ett beslut fattat av högskolestyrelsen.  
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9 Finansiell Redovisning  

9.1 Resultaträkning 

(tkr) Not 2019 2018 
  

  
Verksamhetens intäkter  

  
Intäkter av anslag  78 102 79 830 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 1 571 1 310 

Intäkter av bidrag 2 9 284 8 464 

Finansiella intäkter 3 47 28 

Summa  89 004 89 632 
    
Verksamhetens kostnader  

  
Kostnader för personal 4 -45 370 -42 693 

Kostnader för lokaler  -21 519 -21 303 

Övriga driftkostnader 5 -20 460 -17 840 

Finansiella kostnader 6 -107 -126 

Avskrivningar och nedskrivningar  -1 834 -1 385 

Summa  -89 290  -83 347 
    
Verksamhetsutfall  

-286 6 285 
    
Transfereringar  

  
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  44 43 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  27 168 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  629 478 

Lämnade bidrag 7 -700 -689 

Saldo  0 0 
    
Årets kapitalförändring 8 -286 6 285 
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9.2 Balansräkning 

(tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31   
    

TILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar    

Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 13 954 6 046 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 4 426 3 574 

Summa  18 380 9 620 
    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  80 60 

Fordringar hos andra myndigheter 11 797 913 

Övriga kortfristiga fordringar 12 0 993 

Summa  877 1 966 
    

Periodavgränsningsposter    

Förutbetalda kostnader 13  4 989 4 854 

Upplupna bidragsintäkter  

Övriga upplupna intäkter  
  

0 

0 

55 

3 

Summa                 4 989 4 912 
    

Avräkning med statsverket    

Avräkning med statsverket 14 0 0 

Summa   0 
    

Kassa och bank    

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  26 974 25 809 

Summa  26 974 25 809 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  51 220 42 306 
    

KAPITAL OCH SKULDER  
   

Myndighetskapital    

Balanserad kapitalförändring 15 16 671 10 386 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 8 -286 6 285 

Summa  16 385 16 671 
    

Avsättningar    

Övriga avsättningar 16 944 678 

Summa  944 678 
    

Skulder m.m.    

Lån i Riksgäldskontoret 17 18 227 8 031 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  1 868 3 158 

Leverantörsskulder  2 478 3 195 

Övriga kortfristiga skulder 18 838 870 

Summa  23 411 15 254 
    

Periodavgränsningsposter    

Upplupna kostnader 19 2 044 1 958 

Oförbrukade bidrag 20 8 259 7 533 

Övriga förutbetalda intäkter 21 177 212 

Summa  10 480 9 703 
    

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  51 220 42 306 
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9.3 Anslagsredovisning 

Anslag 

(tkr) 

Not Ingående 

överförings- 

belopp 

Årets 

tilldelning 

enligt 

regl. brev 

Totalt 

disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 

överförings- 

belopp 

     

       
Uo 16 2:55 

Ramanslag       
Kungl. 

Konsthögskolan: 

Utbildning på 

grundnivå och 

avancerad nivå       
ap.1 Takbelopp 22 0 65 393 65 393 -65 393 0 

       
Uo16 2:56 

Ramanslag       
Kungl. 

Konsthögskolan: 

Konstnärlig 

forskning och 

utbildning på 

forskarnivå       
ap.1 Basresurs 23 0 11 355 11 355 -11 355 0 

       
Uo 16 2:65 

Ramanslag       
Särskilda medel till 

universitet och 

högskolor       
ap.32 

Lokalkostnader 24 0 1 354 1 354 -1 354 0 

ap.33 Stipendier 25 0 44 44 -44 0 

       
Summa   0 78 146 78 146 -78 146 0 
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9.4 Verksamhetsgrenar. Fördelning av årets resultat. 

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019 2018 2017 

Verksamhetens intäkter    

Anslag 66 747 68 616 66 266 

Avgifter 1 571 1 310 1 601 

Bidrag 1 624 2 087 1 269 

Finansiella intäkter 47 28 24 

Summa intäkter 69 989 72 041 69 159 

     

Verksamhetens kostnader    

Personal -35 784 -33 609 -30 129 

Lokaler -21 461 -20 749  -19 534 

Övrig drift -17 193 -15 453 -17 179 

Finansiella kostnader -107 -126 -77 

Avskrivningar -1 834   -1 385 -1 390 

Summa kostnader -76 379 -71 322 -68 310 

 Overhead externa medel 3 028 2 142 1 892 

Verksamhetsutfall -3 362 2 861 2 741 

     

Transfereringar    

Erhållna medel  700 689 532 

Lämnade bidrag -700 -689 -532 

Summa 0 0 0 

     

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/utbildning på 

forskarnivå 
   

Verksamhetens intäkter    

Anslag 11 355 11 214 6 102 

Avgifter 0 0 435 

Bidrag 7 659 6 376 3 755 

Finansiella intäkter 0 0 0 

Summa intäkter 19 014 17 590 10 292 

     

Verksamhetens kostnader    

Personal -9 586 -9 083 -7 332 

Lokaler -58 -554 -33,5 

Övrig drift -3 267 -2 387 -1 858 

Finansiella kostnader 0 0 0 

Avskrivningar 0 0 0 

Summa kostnader -12 911 -12 025 -9 223 

 Overhead externa medel -3 028 -2 142 -1 892 

Verksamhetsutfall 3 077 3 463 -823 

     

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -286 6 285 1 918 
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9.5 Kapitalförändring per verksamhetsgren 

Myndighetskapitalets utveckling 

Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå 

Balanserad 

kapitalförändring 

Årets 

kapitalförändring 

Summa 

Utbildning enligt uppdrag i 

regleringsbrev 20 134                     -3 363 16 771 

Utbildning av studieavgiftsskyldiga 

studenter 295  0 295 

Summa utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå 20 429  -3 363 17 066 

Forskning och utbildning på 

forskarnivå -3 758 3 077 -682 

Total kapitalförändring 16 671  -286 16 385 

Verksamhetsutfallet och den balanserade kapitalförändringen har justerats mellan utbildning 

och forskning 2017 och 2018 i tabell 9.4 och 9.5 pga att hänsyn tagits till overhead på externa 

medel.     

9.6 Avgiftsfinansierad verksamhet 

4. Avgiftsbelagd verksamhet       
Verksamhet Över-

/underskott   

t o m 2017 

Över-

/underskott 

2018 

Intäkter 

2019 

Kostnader 

2019 

Över-

/under 

skott 

2019 

Ack över-

/underskott 

utg 2019 

       
Utbildning av 

studieavgiftsskyldiga       
Studenter 295 0 605 -605 0 295 

       

Verksamhet där krav på full       

kostnadstäckning inte gäller:       

Upplåtande av lägenhet, 

utbytesprogram -101 0 0 -22 -22 -123 

Överskottet inom den studieavgiftsskyldiga verksamheten beror på att omsättningen är liten 

och att det därmed är svårt att ligga helt i fas mellan åren. Tanken är att överskottet ska kunna 

finansiera en större del av en helårsstudent. 
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9.7 Underlag för beräkning av anslag för utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå 

Utbildningsområde Utfall 

HST 

Utfall 

HPR 

HST 

ersättning 

HPR 

ersättning 

Summa ersättning 

      

Konst 208 205 45 942 19 490 65 432 

      

Takbelopp     65 393 

Redovisningen visar att lärosätet kommer över takbeloppet med 39 

      

      

2. Beräkning av anslagssparande och överproduktion  

      

      

A. Tillgängliga medel     

Årets takbelopp     65 393 

Ingående anslagssparande    0 

Summa A     65 393 

      

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

Utfall total ersättning enligt tabell 1   65 432 

+ Ingående överproduktion   5 633 

Summa B     71 065 

      

Summa A-B     -5 672 

      

Tabell Anslagssparande     
Totalt utgående anslagssparande (A-B)                                                 0 

Ev anslagssparande över 10 % av takbeloppet                                                  0 

Utgående anslagssparande                                                   0 

      

Tabell Överproduktion     

Totalt utgående överproduktion   5 672 

Ev överproduktion över 10 % av takbeloppet  0 

     

Utgående överproduktion    5 672 
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9.8 Tilläggsupplysningar och noter 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
  

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat 

anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser 

förekomma. 

   

 
  

Tillämpade redovisningsprinciper 
  

Kungl. Konsthögskolans bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) 

om myndigheters bokföring samt Ekonomistyrningsverket (ESV):s föreskrifter och all- 

männa råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen 

(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna 

råd till denna förordning.  
  

    

I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring)   

tillämpar myndigheten brytdagen den 4 januari. 
  

Efter brytdagen har fakturor överstigande 20 tkr bokförts som periodavgränsningsposter.      

Upplysningar om avvikelser 
  

    

Avvikelser från ekonomiadministrativa regler 
  

Enligt regleringsbrev för universitet och högskolor medges undantag från bestämmelsen: 

1. om redovisning mot anslag enligt 12 § anslagsförordningen (2011:223). Avräkning mot 

anslag och anslagsposter för medel som utbetalas till lärosätenas räntekonton i Riks gäldskontoret 

ska ske i samband med de månatliga utbetalningarna till respektive lärosätes räntekonto 

i Riksgäldskontoret. 
  

2. i 7 § anslagsförordningen på så sätt att lärosätet får överföra såväl överproduktion som 

outnyttjat takbelopp (anslagssparande) till ett värde av högst 10 procent av takbeloppet 

till efterföljande budgetår utan att särskilt begära regeringens medgivande. 
 

3. att redovisa vissa väsentliga uppgifter. I stället lämnas uppgifter enligt regleringsbrevets bilaga 6. 

4. enligt 2 kap 4 § andra stycket förordningen (2000:605) om årsredovisning och budget- 

underlag att lämna en finansieringsanalys. 
  

5. i 2 kap 1 § första stycket och 3 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) om 

finansiering av anläggningstillgångar. 
  

6. i 25 a § andra och tredje styckena avgiftsförordningen (1992:191) om disposition av 

inkomster från avgiftsbelagd verksamhet. 
  

    

Värderingsprinciper 
  

Anläggningstillgångar  
  

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, förvärvade  

licenser och rättigheter samt maskiner och inventarier som har ett anskaffningsvärde 

om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år. 

Avskrivningstiden för förbättringsutgifter på annans fastighet är högst den återstående 

tiden på hyreskontraktet, dock lägst tre år. 
  

Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod. 
  

Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.      
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Tillämpade avskrivningstider 

5–10 år Fastighetsanknutna 

anläggningar 

  

5–10 år Maskiner och 

tekniska 

anläggningar 

  

5 år Övriga 

kontorsmaskiner 

  

3–5 år Övriga inventarier 
  

3 år Datorer och 

kringutrustning 

  

    

Omsättningstillgångar 
  

Fordringar har tagits upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. 
 

    

Skulder 
   

Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats 

till balansdagens kurs. 
  

    

Ersättningar och andra förmåner 
  

Styrelseledamöter     

 

- andra styrelseuppdrag Ersättning  

Ewa Kumlin, ordförande  

- Ewa Kumlin AB 

- Scandinavian–Japan Sasakawa Foundation 

 
              33 

 

 
Lars Nittve, vice ordförande                                                                                        

- Nittve Information AB 

- Shaygan Arkitektur AB 

- Konstmässan Market AB 

- Amos Anderson Glaspalatset AB, Finland 

- Torsten Anderssons stiftelse 

- Bærtlingstiftelsen 

  

 
 

              17 
 

 

         

 

Tom Hedqvist, ledamot 17 
 

- Ämnesrådet Craft Master, Konstfack 
  

- Ämnesrådet i Visuell Kommunikation, Linnéuniversitetet 
  

- Svenskt Tenn varumärkesråd  

  

 
Therése Iveby Gardell, ledamot 

 
Annika Levin, ledamot 

- Arts Business Annika Levin AB 

- Postkodsstiftelsen samt Postkodlotteriets Kulturstiftelse 

- Cirkus Cirkör 

- Norska Riksteatret 

- Feodora Circle, Paris 

- Marianne och Sigvard Bernadottes Konstnärsfond 

- Entreprenörskapsforums styrgrupp för filantropi 

- Pressens Opinionsnämnd 

               
17 

 

              17 

 

    

Cecilia Sjöholm, ledamot 17 
 

- Kommittén för konstnärlig forskning, Vetenskapsrådet 
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Joakim Stymne                   

- Insynsrådet: Statens Musikverk 

- Insynsrådet: Nationalmuseum 

 

Mats Wallenius, ledamot  

- Stiftelsen Nordiska Akvarellmuseet 

  

17 

 

 

17 

  

Carl Johan Erikson, lärarrepresentant tom april 2019                 0 
 

    

Sigrid Sandström, lärarrepresentant tom april 2019                 0 
 

- Sandström & Sigge AB 

- Maria Bonnier Dahlins stiftelse 

   

 

Cecilia Sagrén lärarrepresentant hela 2019 

 

Åsa Andersson Broms lärarrepresentant from maj 2019 

 

Sophie Tottie lärarrepresentant from maj 2019 

                 

0 

 

0 

 

0 

 

  
 

Salad Hilowle, studentrepresentant hela 2019 17 

 

 

Radoslav Istok, studentrepresentant vårterminen 2019 

 

Tora Schultz Larsen studentrepresentant vårterminen 2019 

Arvode från övrigt arbete vid KKH 

 

Moa Engström studentrepresentant höstterminen 2019 

 

Emilie Palmelund studentrepresentant höstterminen 2019 

Arvode från övrigt arbete vid KKH 

 8,5 

 

8,5 

4 

 

8,5 

 

8,5 

2 

 

    

Ledande befattningshavare   
 

- styrelseuppdrag   Lön 
 

 

Sara Arrhenius, rektor 

 

1 045 

 

- Arrhenius AB 

- Universitets- och högskolerådets rektorsråd 

- SUHF:s valberedning 

- SUHF:s arbetsgrupp för etikfrågor/ oredlighetsfrågor/ god 

forskningssed 

- SSE Art Initiative 

Inga förmåner 

    
 

 

Fredrik Ehlin, prorektor 201901–201909 

                          ställföreträdande rektor 201910–201912 

                          vikarierande rektor f r o m 2019-12-16 

 

Inga förmåner 

 

 

442   

232               

 

674 

 

                

 

 

Uppgifter om sjukfrånvaro, se avsnitt 7.4 i resultatredovisningen.  
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Noter 

   
 

(tkr) 
   

     

Resultaträkning 
  

      2019 2018      

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
  

  
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 1558 1 297   
Intäkter av anmälnings- och studieavgifter 13 13   
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 0 0   
Summa 1571 1 310   
  

 

Not 2 Intäkter av bidrag 
  

  
Bidrag från Vetenskapsrådet 6 605 4 684   
Bidrag från övriga statliga myndigheter 2 391 3 556 

  Övriga bidrag 288 224   
Summa 9 284 8 464      

Not 

 

 

 

 

 

 

Not 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Finansiella intäkter 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 

Kursdifferenser 

Övriga ränteintäkter  

Summa 

 

Räntesatsen hos Riksgälden är negativ 

 

Kostnader för personal 

 

35 

10 

2 

47 

            

27    

0  

 1                     

28 

  
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 

andra avgifter enligt lag och avtal) 

29 935 28 761 

  
Varav lönekostnader ej anställd personal 1 520 1 254   

Sociala avgifter 14 442 13 096   
Övriga kostnader för personal 993 836   
Summa 45 370 42 693    

 
 

Not 5 Övriga driftkostnader  
 

  
Reparationer och underhåll  251 320   
Resor, representation, information 3 281 3 371   
Köp av varor 3 863 3 719   
Köp av tjänster 13 066 10 430   
Summa 20 461 17 840      

  
De ökade driftkostnaderna i jämförelse med föregående år beror främst    
på en ökad andel köpta tjänster.  

  

 
  

  

Not 6 Finansiella kostnader              2019 2018               
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 64 114   
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 0 0   
Övriga finansiella kostnader 43 12 
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Summa 107 126 

  
 

    

Not 7 Lämnade bidrag  
 

  
Studenter vid Kungl. Konsthögskolan 95 298   
Transferering avs avgiftsskyldiga studenter 605     391    

700 689 

Not 8 Årets kapitalförändring  
 

  
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -6 389 719   
Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 6 103 5 566   
Summa -286 6 285 
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Balansräkning 

  

      2019-12-31 2018-12-31      

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet 
  

  
Ingående anskaffningsvärde 11 420 6 183   
Årets anskaffningar 8 497        5 237   
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0        0   
Summa anskaffningsvärde 19 917 11 420   
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 374 -5 146   
Årets avskrivningar -588    -228   
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0          0   
Summa ackumulerade avskrivningar 5 962 -5 374   
Utgående bokfört värde 13 955  6 046 

  

  
 

 

Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m.  
 

  
Ingående anskaffningsvärde 18 929       17 936   
Årets anskaffningar  2 097    894   
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0           99   
Summa anskaffningsvärde 21 026  18 929   
Ingående ackumulerade avskrivningar -15 355 -14 099   
Årets avskrivningar -1 245    -1 157   
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0            -99   
Summa ackumulerade avskrivningar -16 600 -15 355   
Utgående bokfört värde 4 426     3 574 

 

Not 

 

11 

 

Fordringar hos andra myndigheter 

 
 

  
Fordran ingående mervärdesskatt 757 760 

  Fordran skattekonto 36    
Kundfordringar hos andra myndigheter 4   152   
Summa 797 912 

        

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar   
 

  
Förutbetalda hyreskostnader 0 985   
Övriga förutbetalda kostnader 0      7   
Summa 0            993    

 
 

Not 13 Förutbetalda kostnader  
 

  
Förutbetalda hyreskostnader 4 655 4 505   
Övriga förutbetalda kostnader 

Summa  

334 

4 989 

   349 

4 854    
 

 

Not 14 Avräkning med statsverket  
 

  
Anslag i räntebärande flöde  

 

  
Ingående balans 0         0   
Redovisat mot anslag 78 146 79 873   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -78 146 -79 873   
Fordringar/Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0           0 
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Not 15 Myndighetskapital 
  

  
Specifikation förändring av myndighetskapitalet 

  

  
Utgående balanserat kapital föregående år 10 386 8 203   
Föregående års kapitalförändring 6 285 1 918   
Ingående balanserat kapital inkl föreg års kapitalförändring 16 671 10 386   
Årets kapitalförändring  -286 6 285   
Utgående balanserat kapital inkl årets kapitalförändring 

Det balanserade kapitalet avser anslagsfinansierad verksamhet 

16 385 16 671  

     

Not 16 Övriga avsättningar 
  

  
Avsättning för lokalt omställningsarbete 

  

  
Ingående balans 678 579 

  Avsättning pensioner 165 0   
Årets förändring 101 99   
Utgående balans 944 678      

Not 17 Lån i Riksgäldskontoret 
  

  
Ingående balans 8 031 4 919   
Under året nyupptagna lån 12 031 4 495   
Årets amorteringar -1 835 -1 383   
Utgående balans 18 227 8 031    
Beviljad låneram enligt regleringsbrev  55 000 10 000      

Not 18 Övriga kortfristiga skulder 
  

  
Personalens källskatt 781 744   
Övrigt 57 126   
Summa 838 870 

        

Not 19 Upplupna kostnader 
  

  
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 1 397 1 075   
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 194 159   
Övriga upplupna kostnader 453 724   
Summa 2 044      1 958      

Not 20 Oförbrukade bidrag 
  

  
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 8 010 7 417   
Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller 

privatpersoner 

249   116 

  
Summa 8 259       7 533      

  
varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk: 

 

  
mer än tre månader till ett år 3 789 3 000   
mer än ett år till tre år 

mer än tre år 

4 222 

0 

     2 338 

0   
Summa 8 010 5 338 

   
 

 

Not 21 Övriga förutbetalda intäkter  
 

  
Förutbetalda hyror 177 212   
Summa 177 212 
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Anslagsredovisning 
  

     

Not 22 Uo 16 2:55 ap.1 
  

  
Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och 

avancerad nivå, takbelopp 

  

  
Kungl. Konsthögskolan får disponera 10 procent av det ingående 

överföringsbeloppet från föregående år enligt årets 

regleringsbrev. 

Se även tabell 9.7 

  

 

Not 

 

23 

 

Uo 16 2:56 ap.1  

  

  
Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och 

utbildning på forskarnivå, basresurs 

  

  
Kungl. Konsthögskolan får disponera hela det ingående 

överföringsbeloppet från föregående år enligt årets 

regleringsbrev. 

  

 

Not 

 

24 

 

Uo 16 2:65 ap.32 

  

  
Särskilda medel till universitet och högskolor; 

Lokalkostnader 

  

  
Kungl. Konsthögskolan får disponera tre procent av föregående 

års tilldelning enligt regleringsbrevet.   

  

     

Not 25 Uo16 2:65 ap.33 
  

  
Särskilda medel till universitet och högskolor;  

Stipendier 

  

  
Kungl. Konsthögskolan får disponera tre procent av föregående 

års tilldelning enligt regleringsbrevet. 
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10 Styrelsens underskrift 
 

Styrelsen för Kungl. Konsthögskolan överlämnar härmed årsredovisningen för 

verksamhetsåret 2019. 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt 

kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

Stockholm 14 februari 2020 
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Bilder i årsredovisningen 

 Omslagsbild:  Studenter och personal vid Kungl. Konsthögskolan, september 2019. 

      Foto: Jean Baptiste Béranger 

 Sida 5: Fredrik Ehlin  

  Foto: Håkan Elofsson   

 Sida 6:  Lejonet och svinet utanför Kungl. Konsthögskolans huvudentré.  

  Foto: Patrick Miller 

 Sida 10:  Kungl. Konsthögskolans vårutställning 2019 vid Konstakademien.  

  Konstnär: Vasilis Sjögren Tzanetopoulos) 

     Foto: Jean Baptiste Béranger.  

 Sida 12:  Kungl. Konsthögskolans vårutställning 2019 på Konstakademien.  

  Konstnär: Aron Skoog 

                           Foto: Jean Baptiste Béranger. 

 Sida 19:  Bild ur boken Kokgropar och andra aktiviteter i Forsmarks skogar.  

  Av Carl Johan Erikson och Karin Willén, utgiven på Jon Brunberg Förlag 2019.   

                           Foto: Carl Johan Erikson 

 Sida 23:  Fältarbetande studenter på Svalbard i kursen Hydrotop. 

                           Foto: Björn Larsson 

 Sida 27:  Kungl. Konsthögskolan.  

                           Foto: Patrick Miller 

 Sida 38:  Utställning Under Skin.  

  Av konstnär och gästprofessor Marcia Kure på Rutiga Golvet 2019.  

            Foto: Patrick Miller  
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