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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 stor aktivitet och förnyelsearbete, 

delvis aktiverat av den allomfattande covid-19-pandemin som tvingat alla att tänka 

om och tänka nytt, men också genom interna processer som följer i spåren av det 

förändringsarbete som Sara Arrhenius inledde när hon tillträdde. I december 2020 

beslutade högskolestyrelsen om en omorganisation med inrättande av två 

institutioner. Under de föregående åren har fokus legat på att skapa arbetsrutiner och 

en fungerande organisation och infrastruktur för att rusta lärosätet inför framtiden. 

Det arbetet har fortlöpt under året med ett systematiskt förbättringsarbete inom 

förvaltningen parallellt med att flera strategiska utvecklingsprojekt inom utbildning 

och forskning har implementerats.   

Arbetet med att utveckla utbildningarna har fortsatt under året som gått. Vi kan 

glädja oss åt hur våra utbildningar famnar över bredare fält och tränger djupare 

inom ämnesområden som tidigare haft liten eller ingen plats på högskolan. Till 

listan av praktiker som under senare år fått en tydligare hemvist hos oss – 

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

konst och arkitektur i offentligheten – lägger vi nu även den kollektiva praktiken.  

När vi tittar tillbaka på året gör vi det med erfarenheter vi inte ens i vår vildaste 

fantasi hade kunnat förställa oss. När pandemins verklighet snabbt blev hela 

samhällets angelägenhet valde vi att stänga högskolans lokaler helt från mars till 

juni och anpassa undervisningen och forskningen till distansverktyg. Rutiner och 

traditioner bröts och tvingade alla att anstränga sig till det yttersta för att delvis 

återuppfinna alla utbildningens delmoment på nytt. Under sommaren och hösten har 

vi sedan bedrivit undervisning på plats i våra lokaler för nya studenter och för de 

praktiska momenten i utbildningen, medan merparten av övrig verksamhet 

genomförts online. 

Högskolan har på lärarsidan genomfört ett mycket stort antal rekryteringar som har 

engagerat hela organisationen och studenterna.  Vi känner oss också priviligierade 

att vi nu har samtliga lärarposter bemannade av mycket kompetenta lärare. Detta 

kommer att med all säkerhet att ha en betydande påverkan på skolans framtid. 

Universitetskanslersämbetets granskning av vårt kvalitetssäkringssystem för 

utbildningen under året har en genomgripande innebörd för hela lärosätet. 

Högskolans ledning har också förstärkts med rektorsråd, tillika vikarierande rektor 

under höstterminen. 
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Det nyinvigda Mindepartementet där vi samlat digitala media, fotografi, 

performance och rörlig bild på ett funktionellt sätt 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 färdigställde vi strax före sommaren en förstudie till ombyggnaden 

av vår huvudbyggnad 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 2021 kommer att resultera i en programhandling 

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. Planeringen 

av verksamheten har också fått stöd av det nya arbetstidsavtal som trädde i kraft 1 

januari 2020 och som väsentligt underlättar möjligheten att upprätta 

tjänstgöringsplaner.   

När det gäller samarbeten med andra kulturinstitutioner och lärosäten är de många 

och omfattande. Ett av dem som kan lyftas fram är Grafikens Hus där högskolan 

under året tecknat en avsiktsförklaring om ett utökat samarbete kring 

grafikundervisningen då Grafikens Hus kommer att färdigställas under de 

kommande åren. För att utveckla undervisning och forskning har vi under året 

påbörjat eller vidareutvecklat en rad strategiska projekt. För att förstärka den 

internationella miljön bjuder vi in högprofilerade konstnärer från olika delar av 

världen som tillsammans med studenterna driver nyskapande utbildningsprojekt. Vi 

har under året fortsatt lyfta fram våra kurser på avancerad nivå för yrkesverksamma 

arkitekter och konstnärer för att ge möjligheter för livslångt lärande och 

kompetensutveckling. Bland annat har en ny utbildning tillkommit organiserat kring 

principer för ömsesidigt lärande och som undersöker det kollektiva som praktik.  

Våra studenter och alumner deltar i en mängd sammanhang. Vi ser också att de 

uppmärksammas både medialt och i stipendiesammanhang som exempelvis Maria 

Bonnier Dahlins stipendium, DN-kulturpris och Augustpriset. 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. Det ger även kraft till att fortsätta 

det stora arbetet med att bygga framtidens konstutbildning.   

 

Att skriva någonting positivt i årsredovisning kring det gissel som hela världen lider 

under har en viss bismak. Men en sak är säker och det är att pandemin har 

tydliggjort skolans lokaler med verkstäder och studentateljéer som helt centrala för 

verksamheten.  

 

Romulo Enmark, vikarierande rektor 

Björn Larsson, prorektor 
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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 

svarar för att leda verksamheten och att verkställa styrelsens beslut. Utbildning och forskning 

är indelade i fyra områden som vart och ett leds av en områdesansvarig chef. Under rektor 

ligger även högskolans förvaltning som leds av förvaltningschefen. Under året har högskolan 

genomfört en sammantagen arbetsmiljöundersökning och en utvärdering av den 

omorganisation som skedde under 2018. Till följd av detta och för att stärka kvalitetsarbetet 
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har en ny organisation som består av två institutioner istället för fyra områden beslutats av 

styrelsen i slutet av 2020 vilken kommer att träda i kraft i september 2021. 

En ny vision för Kungl. Konsthögskolan togs fram under 2019. Utdrag ur visionen inleder 

varje kapitel i denna årsredovisning för att tydliggöra hur de övergripande målen påverkar 

verksamheten. Visionen har under året bidragit till att sätta riktningen och prioriteringarna för 

den verksamhetsplanering och de måldokument som tagits fram under året. Ett exempel på ett 

sådant dokument som tagits fram är en miljöpolicy som sätter högskolans inriktning i de så 

avgörande framtidsfrågorna kring vår möjlighet till en hållbar utveckling. Under 2020 har 

också ett genomgripande kvalitetsutvecklingsarbete bedrivits inom såväl utbildning som 

stödverksamhet för att säkerställa att all utbildning håller en hög kvalitet. 

Under 2020 uppgick antalet helårsstudenter till 201, vilket är något färre än planerat och 2,7 

mnkr mindre än tilldelningen av anslag för utbildningen. Högskolan har dock under tidigare 

år haft fler studenter än vad utbildningsanslaget medger, och på så sätt har en buffert byggts 

upp och anslaget reduceras därför inte. Orsaken till nedgången av antalet studenter är färre 

utbytesstudenter och att fler gjort ett uppehåll i studierna eller studerar på halvfart pga ohälsa. 

Under följande år kommer antalet antagna studenter att utökas för att kompensera för 2020 års 

nedgång.  I jämförelse med 2019 är det en nedgång med sju helårsstudenter. Antalet 

helårsprestationer uppgår under 2020 till 200, vilket är en mycket hög prestationsgrad i 

förhållande till antalet helårsstudenter, vilket förklaras av att studenter som haft 

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

Antalet anställda vid Kungl. Konsthögskolan var 76 personer 2020, vilket är ungefär lika 

många som under 2019 då det var 75 anställda. Antalet heltidsanställda har dock ökat från 

57,2 till 62,9 2020, vilket beror på att anställningsgraden har ökat för vissa lärare och att 

forskare med lägre tjänstgöringsgrad har slutat. Andelen kvinnor respektive män inom 

lärarkåren är 60/40, 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 skulptur, måleri och konstteori. Övriga lärare som rekryterats finns inom ljud- 

och bildområdet samt inom 3D-området. Med hjälp av särskilda medel från regeringen för att 

utveckla och effektivisera organisationen har ett rektorsråd och en utbildningsledare 

rekryterats under året. Inom förvaltningen har rekrytering av en fastighets- och IT chef skett 

och projektanställningar som kvalitetssamordnare och studentombud har utlysts som 

tillsvidareanställningar och på så sätt fått en stadigare plats i verksamheten. 

Under året har gästprofessorer inom 2D-området, offentlig konst och kollektiva 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.  

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 inom det konstnärliga området. Under 2020 har 

sju forskningsprojekt bedrivits vid högskolan och flera av dessa är inne i slutfasen, vilket gör 

att forskningens andel av omsättningen har minskat. 

Forskningen presenteras bland annat genom den årligen återkommande forskningsveckan där 

konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt presenteras i föredrag, samtal och 

utställningar. Lärosätet har också finansierat två publikationer under året för att ytterligare 

sprida lärosätets utbildning och forskning. Ett arbete för att tillgängliggöra utbildning och 

forskning som pågått under ett helt decennium har också avslutats under året. Det är nära 
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50 000 fotografier från 1880-1990 som tagits fram och använts i arkitekturundervisningen 

som skannats in och nu gjorts digitalt tillgängliga för forskare, studenter och allmänheten. 

Materialet innehåller bilder från städer och landsbygd från Sverige, övriga Europa och USA 

och är ett rikt kulturhistoriskt arkiv som nu ligger lättillgängligt för alla intresserade.  

2020 års ekonomiska resultat är ett underskott på 0,8 mnkr, vilket kan jämföras med 2019 års 

underskott på 0,3 mnkr. Årets negativa resultat beror på att intäkterna blivit mindre än 

budgeterat till följd av covid-19-pandemin. Flera bidragsfinansierade projekt har haft svårt att 

genomföras under de restriktioner som införts samtidigt som avgiftsintäkterna har minskat då 

restaurangerna som hyr lokaler i andra hand av högskolan har haft svårt att betala sina hyror 

och en planerad uppsägning av ett av hyreskontrakten har därför gjorts i förtid. Den 

ekonomiska situationen vid Kungl. Konsthögskolan är i dagsläget stabil och det balanserade 

kapitalet uppgår till 15,6 mnkr vilket utgör ca 17 procent av omsättningen. Orsaken till att 

KKH byggt upp det balanserade kapitalet är att högskolans lokalkostnader kommer att öka 

med cirka 20 procent från 2021 på grund av hyreshöjningar, samt att kostnader för 

ombyggnad och förtätning i huvudbyggnaden beräknas infalla från 2023. Högskolan behöver 

också ett ekonomiskt utrymme för att kunna genomföra 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 2020 (se nästa sida)  



Kungl. Konsthögskolan årsredovisning 2020 

9 

 

 2020 2019 2018 2017 2016 

Utbildning och forskning          

Totalt antal helårsstudenter 1) 204 208 224  195  203  

Kostnad per helårsstudent (tkr) 386 367 317  350  357  

Totalt antal helårsprestationer  200 205 208  201  199  

Kostnad per helårsprestation (tkr) 387 373 342  340  364  

Totalt antal studieavgiftsskyldiga studenter (hst)  3 4 2  1  2  

Totalt antal nyantagna doktorander  0 0 0  0  2  

- antal kvinnor  0 0 0  0  1  

- antal män  0 0 0  0  1  

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

- antal kvinnor  3 3 3  3  4  

- antal män  2 2 2  2  2  

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

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 0  5,6  5,7  

Totalt antal doktorsexamina 2)  0 0 0  1  1  

Totalt antal licentiatexamina   0 0 0  0  0  

Personal         

Totalt antal årsarbetskrafter  62,9 57,2 57,7  54,3  46,1  

Medelantal anställda  76 75 83  79  73  

Totalt antal lärare (årsarbetskraft)  30,5 27,0 28,5  27,4  26,3  

- andel kvinnor  57,3 55,2 55,5  54,8  55,2  

- andel män  42,7 44,8 44,5  45,2  44,8  

Antal disputerade lärare (årsarbetskraft)  2,6 2,2 4,2  5,2  3,2  

- andel kvinnor  60,0 50,0 40,0  50,0  69,0  

- andel män  40,0 50,0 60,0  50,0  31,0  

Antal professorer, (årsarbetskraft)  12,1 10,8 12,2  11,8  9,7  

- andel kvinnor  58,7 55,9 56,0  59,6  60,6  

- andel män  41,3 44,1 44,0  40,4  39,4  

Ekonomi          

Intäkter totalt (mnkr), varav  88,7 89,0 89,6  79,5  69,0  

- utbildning på grundnivå och avancerad nivå (mnkr)  73,2 70,0 72,0  69,2  63,0  

- andel anslag (%)  93,9 95,4 95,8  87,1  88,2  

- andel externa intäkter (%)  6,1 4,6 4,2  13,0  11,8  

forskning och utbildning på forskarnivå (mnkr)  15,5 19,0 17,6  10,2  6,3  

- andel anslag (%)  74,5 59,7 64,0  59,6  95,0  

- andel externa intäkter (%)  25,5 40,3 36,0  40,0  5,0  

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

- andel personal  54,3 50,8 51,2  48,3  42,7  

- andel lokaler  23,8 24,1 25,6  25,2  26,8  

Lokalkostnader per kvm (kr)  2 038 2 054 1 951  1 434  2 262  

Balansomslutning (mnkr),  52,5 51,2 42,3  27,2  25,0  

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

- varav årets kapitalförändring -0,8 -0,3 6,3  1,9  -0,5  

- varav myndighetskapital (inkl årets kapitalförändring)  15,6 16,4 16,7  10,4  9,0  

1) Inklusive bidragsfinansierade studenter men exklusive 

avgiftsstudenter 
2) 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 gick Kungl. Konsthögskolan 

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

kapitalförändringen var att kommande års kostnadsökningar i form av strategiska 

rekryteringar och lokalkostnadsökningar inte skulle drabba utbildningen och forskningen 

negativt. Under 2019 vände trenden till ett mindre underskott på 0,3 mnkr. Minskade bidrags- 

och avgiftsintäkter och kostnadsökningar för personal har gjort att det ekonomiska resultatet 

vid högskolan för 2020 är ett underskott på 0,8 mnkr. Årets underskott gör att 

myndighetskapitalet minskar från 16,4 mnkr till 15,6 mnkr. I förhållande till omsättningen på 

89,5 mnkr utgör myndighetskapitalet drygt 17 procent, vilket gör att lärosätet har beredskap 

för de hyreshöjningar som infaller under kommande år.  

3.1 Intäkter  

De totala intäkterna för 2020 uppgår till 88,7 mnkr, vilket är en minskning med 0,3 mnkr 

jämfört med 2019. Förklaringen till de minskade intäkterna är att avgiftsintäkterna minskat då 

andrahandsuthyrningen av lokaler minskat under pandemin samt att bidragsintäkterna minskat 
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då forskningsprojekten inte heller har kunnat bedrivas i full utsträckning och att antalet 

utbytesstudenter minskat. Samtidigt har anslagsintäkterna ökat med 2,2 mnkr vilket är en 

uppräkning för pris- och löneökningar.  

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

bidragsmedel från främst Vetenskapsrådet. Under 2020 har dock bidragsintäkterna minskat 

och uppgår till 7,2 mnkr i jämförelse med 9,3 mnkr 2019. Orsaken är dels att redan beviljade 

forskningsprojekt inte har kunnat bedrivas i planerad omfattningen på grund av covid-19 

pandemin, dels att få nya forskningsprojekt har erhållits.    

3.2 Kostnader  

De totala kostnaderna för 2020 uppgick till 89,5 mnkr vilket är en ökning med 0,3 mnkr 

jämfört med 2019. Under året har personalkostnaderna ökat med 3,3 mnkr på grund av att vi 

nu är fulltaliga inom lärarkåren och att vi med medel från regeringen kunnat anställa 

rektorsråd och utbildningsledare. Samtidigt har driftkostnaderna minskat med 2,7 mnkr på 

grund av minskat resande och minskade inköp i samband med pandemin. 

Avskrivningskostnaderna har också minskat med 0,2 mnkr på grund av minskade inköp.   

Tabell 3.2.1  

Intäkter, kostnader och balanserat kapital 

Tkr  2020 2019 2018 

Intäkter  88 741 89 004 89 632 

Kostnader  89 549 89 290 83 347 

Årets kapitalförändring  -808 -286 6 285 

Utgående balanserat kapital  15 578 16 385 16 671 

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 94 procent av högskolans sammanlagda 

intäkter, vilket är en minskning med en procentenhet i jämförelse med föregående år. Orsaken 

till minskningen är att förstärkningar till organisationen och till sommarkurser och livslångt 

lärande har tilldelats av regeringen under året och dessa betalas då ut som bidrag istället för 

ett anslag.  Andelen bidrags- och avgiftsintäkter har därför ökat till 6 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 75 

procent, vilket är en betydande ökning i jämförelse med föregående år då andelen var 

60 procent. Det beror på att bidragsintäkterna har minskat under året och andelen 

bidragsintäkter utgör 25 procent 2020 vilket kan jämföras med 40 procent 2019. Orsaken till 

de minskade bidragsintäkterna är som tidigare nämnts att flera projekt inte har kunnat 

bedrivas i den planerade omfattningen på grund av pandemin samt att flera av 

forskningsprojekten är i sin slutfas. Sammantaget gör det att forskningens andel av Kungl. 

Konsthögskolans omsättning har minskat från 21,4 till 17,5 procent av intäkterna. Ser man 

över ett längre perspektiv, under de senaste fem åren, har forskningens andel av omsättningen 

ökat med nära tio procentenheter och att forskningens andel av intäkterna har ökat har 
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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 kandidatnivå och masternivå och ger, efter godkända 

studier möjlighet att ta ut 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 2020 erbjöds två 

sommarkurser, en på grundutbildningsnivå och en på avancerad nivå.  

Kungl. Konsthögskolan lägger stor vikt vid att erbjuda möjligheter till livslångt lärande 

genom att årligen erbjuda kurser på avancerad nivå, postmasterkurser, för yrkesverksamma 

konstnärer, arkitekter och andra yrkesverksamma i Sverige och internationellt. Kurserna är 

mångdisciplinära och förenar praktik och teori. Kurserna sträcker sig över ett läsår och 

erbjuder i flera fall en fortsättningskurs, där kunskap och idéer från föregående kurs kan 
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fördjupas och utvecklas i självständiga projekt. En ny internationell postmasterkurs som 

utforskar kollektiva praktiker introducerades till läsåret 2020-2021. Kursen syftar till att 

utveckla studenternas förståelse för och kunskap om olika former av konstnärliga och tvär-

vetenskapliga kollektiva praktiker och traditioner genom kollektivt praktiserande och 

användandet av experimentella metoder. 

 

Under läsåret 2020-2021ges följande fristående kurser på avancerad nivå:  

- I allmänhetens intresse/Of Public Interest (60 hp)  

- Fortsättningskurs I allmänhetens intresse/Of Public Interest (15 hp) 

- Restaureringskonst: Perspektiv (60 hp) 

- Dekolonialisera Arkitektur/Decolonizing Architecture (VII): Modernism and 

demodernization (60 hp)  

- Fortsättningskurs Dekolonialisera Arkitektur/Decolonizing Archirecture (VIII) (60 hp) 

- Fortsättningskurs Materialiteter –Att översätta form (60 hp) 

- Kollektiva Praktiker – forskningskurs/Collective Practice Research Course (60 hp) 

 

Efterfrågan på Kungl. Konsthögskolans utbildningar fortsätter att vara hög, till programmen i 

fri konst är det över 30 sökande per plats. De kurser på avancerad nivå som vänder sig till 

yrkesverksamma har en mer begränsad målgrupp och erbjuder utbildning inom smalare 

tematiska områden. Dessa postmasterkurser har 2 – 4 sökande per plats, men de utgörs oftast 

av väldigt kvalificerade sökande. 

På grund av restriktioner till följd av covid-19 bedrevs delar av utbildningen under året på 

distans och för denna snabba omställning till distansundervisning har investeringar i IT-

utrustning gjorts. Kungl. Konsthögskolan har fått ett extra anslag på 32,6 tkr som bidrag för 

att möjliggöra dessa investeringar. Högskolan har även fått ett anslag på 42,7 tkr för 

anordnandet av öppen nätbaserad utbildning. Någon sådan utbildning har inte getts under 

2020, men med de erfarenheter av att bedriva distansundervisning som nu gjort finns intresse 

att utveckla detta, inte minst för att nå ut internationellt. 

4.2 Helårsstudenter och helårsprestationer (inkl. examina) 

Under 2020 redovisas 201 helårsstudenter vid Kungl. Konsthögskolan (se tabell 4.2.1). 

Utfallet blir då 64,7 mnkr vilket är en underproduktion på 2,67 mnkr för 2020. Under-

produktionen beror bland annat på något färre inkommande gäst- och utbytesstudenter än 

planerat, samt ett något större antal studenter som studerar på halvfart på grund av ohälsa, 

vilket båda kan härledas till följdverkningar av covid-19-pandemin. Den utgående 

överproduktionen minskas från 5,7 mnkr till 3,0 mnkr. 

Utöver dessa redovisade helårsstudenter har Kungl. Konsthögskolan i regleringsbrev för 

budgetåret 2020 blivit tilldelade medel för anordnandet av kurs inom livslångt lärande samt 

för att utöka utbudet av relevanta sommarkurser. Gällande livslångt lärande rör det sig om 

100 tkr (vilket motsvarar 0,4 hst) och för sommarkurs 592,9 t kr (vilket motsvarar 2,6 hst), 

tillsammans utgör det tre helårsstudenter på avancerad nivå. Eftersom det rör sig om så pass 

små belopp, har hela avräkningen gjorts mot hst. Utöver de helårsstudenter som redovisas mot 

anslaget återfinns också tre avgiftsskyldiga studenter för 2020. 
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Den högre siffran på 224 helårsstudenter för 2018 var en planerad överproduktion för att 

skapa en buffert inför den kommande planerade ombyggnaden av högskolans huvudbyggnad, 

då högskolan inte kan anta lika många studenter på grund av att våra lokaler byggs om.  

 

Kungl. Konsthögskolans studenter är motiverade och genomströmningen är god, antalet 

helårsprestationer uppgår under 2020 till 200. Med tillägget av de tre helårsstudenterna som 

redovisas utanför anslaget, samt prestationer från 2019 som inte slutförts och redovisats förrän 

2020, blir den faktiska differensen mellan helårsstudenter och helårsprestationen för 2020 

något större än tabellens siffror visar.  

Tabell 4.2.1 

Antal helårsstudenter och antal helårsprestationer. 

Utbildningsnivå 2020 2019 2018 

 Hst       Hpr Hst      Hpr Hst        Hpr 

Grundnivå  79          79          75        68   82           78 

Avancerad nivå 122       121               129      137 136        127 

Forskarnivå1             ---         ---             ---        ---            ---          --- 

Summa 201     200   208      205 224        208 

 Kungl. Konsthögskolans studenter på forskarnivå erhåller sina högskolepoäng från Lunds Universitet. 

 

Söktrycket till det femåriga programmet i fri konst är högt, det var 617 sökande och 19 som 

antogs, vilket innebär 32 sökande per plats, även söktrycket till masterprogrammet i fri konst 

ligger på drygt 30 sökande per plats, med 250 ansökningar till 8 nya platser. De kurser på 

avancerad nivå som vänder sig till yrkesverksamma hade 269 sökande till 83 platser, vilket i 

genomsnitt är drygt 3 sökande per studieplats. Övriga ansökningar rör sökande till 

sommarkurser.  

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 

Utbildningsnivå 2020 2019 2018 

Grundnivå 687 636 623 

Avancerad nivå 545 344 604 

Forskarnivå 1) 1) 1) 

Summa 1 232 980 1 227 

 
1.  Kungl. Konsthögskolan tar emot ansökningar och deltar i urvalsprocessen för doktorander. Doktorander antas av LU men anställs vid 

Kungl. Konsthögskolan. 2020, 2019 och 2018 anställdes inga doktorander. 

 

På grundnivå antogs 35 procent män och 65 procent kvinnor, och på avancerad nivå 37 procent 

män och 63 procent kvinnor. Fördelningen av män och kvinnor har under lång tid legat runt ca 

40/60, vilket har korresponderat med fördelningen av de sökande. 

Sedan 2019 års ansökningsomgång är frågan om kön borttagen från ansökningsformuläret till 

utbildningarna, varför vi inte längre kan redovisa andelen sökande uppdelat på kön. Istället för 
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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. 

 

Tabell 4.2.3  
Antal antagna studenter i absoluta tal 

Utbildningsnivå 2020 2019 2018 

Grundnivå                 74                68                89 

Avancerad nivå 117 103 147 

Forskarnivå 1) 1) 1) 

Summa 191 171 236 

 

Andelen som fullföljer sina studier är hög, däremot väljer inte alla studenter att ta ut sin 

examen på kandidatnivå, då programmet i fri konst är femårigt och avslutas med en 

masterexamen (se tabell 4.2.4). På grundnivå var 33% kvinnor och 67% män av de som tog 

examen 2020. På avancerad nivå var 55% kvinnor och 45% män av de som tog examen 2020.  

Sommarkurser och postmasterkurser på avancerad nivå leder inte till examen och dessa 

redovisas i tabell 4.2.5. 

Tabell 4.2.4:  

Examina - utfärdade examensbevis, redovisade i absoluta tal. 

 

Tabell 4.2.5 

Fullföljda studier på fristående kurser på grund och avancerad nivå 
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Tabell 4.2.6 

Kostnad per helårsstudent och helårsprestation totalt  

 

 

Kostnaden per helårsstudent har ökat under 2020 i jämförelse med 2019 på grund av att 

antalet helårsstudenter har minskat under året. Även kostnaden per helårsprestation 2020 har 

ökat i jämförelse med 2019.  

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 fyra 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.  

Tabell 4.3.1 

Kostnad per ansökan i fri konst, kandidat- och masterprogrammen  

 

 

 

 

 

Kostnaderna för ansökningsomgången 2020 är högre än för 2019 och 2018, då 

lönekostnaderna ökat, eftersom nämndens arbetstid utökats något i och med att mer tid 

beräknas för förberedelse och mer tid läggs på gemensamma genomgångar. I år behövde 

också antagningsarbetet planeras om till följd av covid-19, då slutbedömningen och alla 

intervjuer behövde ske on-line. 

Tabell 4.3.2  

Kostnad för examensutställningar 

Examensutställningar 2020 2019 2018 

Kostnad tkr 726 837 795 

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

kommunikation, utställningskatalog, förhandsvisningar, vernissager samt annonsering och 

dokumentation. 2020 hölls examensutställningen på Konstakademien och den flyttades från 

maj till augusti på grund av covid-19-pandemin. Orsaken till den lägre kostnaden för 

 

2020 2019 2018 

Summa kostnader 77 494 76 092 71 032 

Antal hst 201 208 224 

Antal hpr 200 205 208 

Kostnad per hst 386 367 317 

Kostnad per hpr 387 371 342 

Ansökningar  2020 2019 2018 

Antal ansökningar 867 743 768 

Kostnad per ansökningsomgång, tkr  508 484 460 

Antal antagna studenter 27 30 22 

Kostnad per antagen student, kr  16 328 16 147 16 053 
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utställningen var främst att master- och kandidatutställningen genomfördes i samma lokal. 

Besöksantalet uppgick till 7 558 vilket är mycket bra med tanke på covid-19-pandemin och är 

en naturlig nedgång från de 10 000 besökare som utställningarna hade under 2019.  

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 

postmasterkurser för yrkesverksamma konstnärer, så är behörighetskravet kandidatutbildning 

i fri konst respektive masterexamen 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 2020 hade studentkåren 50 medlemmar och 

erhöll ett anslag från Kungl. Konsthögskolan om 70 tkr vilket var en utökning med 20 tkr i 

jämförelse med 2019 vilket gjordes för att stärka studentinflytandet. Studentkårens 

medlemsantal har under de senaste tre åren uppgått till 42 (2017) och 44 (2018) 61 (2019) 

personer. 

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 också ledamot i arbetsmiljö- och lika villkorsrådet och 

verkar som stöd till studentkåren vid behov. 

4.6 Internationalisering   

Internationalisering är en viktig och integrerad del av utbildningen vid Kungl. 

Konsthögskolan och internationella perspektiv tas upp i undervisningen, internationella 

studenter ingår i studentgrupperna och många i lärarkåren har en internationell bakgrund.  

När det gäller internationella aktiviteter under året är det förstås mycket av det som planerats 

som har behövt planeras om eller ställas in till följd av utbrottet av covid-19. Den årliga 

studieresan i årskurs tre på det femåriga programmet i fri konst var planerad att gå till 

Portugal under hösten, planerades om till en resa till Luleåbiennalen istället, men även den 

fick ställas in i sista stund på grund av ökade restriktioner. Flera av de planerade studieresorna 

utomlands som ingår i de postmasterkurser som vänder sig till yrkesverksamma kunde inte 



Kungl. Konsthögskolan årsredovisning 2020 

19 

 

heller genomföras. Internationella gästlärare som bjudits in fick ställa in sina resor, men i flera 

fall kunde föreläsningar ändå genomföras online. När erfarenheten av att använda sig av 

digitala hjälpmedel och bedriva undervisning online ökade, öppnade det också upp för att från 

början planera för att bjuda in internationella gäster för föreläsningar och kritiksamtal på 

distans.  

Precis innan covid-19-pandemin bröt ut var virtuell undervisning ett område som Kungl. 

Konst-högskolan stod i begrepp att utveckla; den utvecklingen gick betydligt snabbare än 

planerat. Att hitta olika former för virtuella möten och främja ett hållbart resande kommer 

fortsatt vara en viktig del av utvecklandet av internationaliseringen vid högskolan. 

En av de internationella aktiviteter som hann genomföras i början av året innan covid-19-

pandemin bröt ut, var en fotopolymergravyrkurs vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Med 

stöd av KUNO-Nordplus, reste en grafiklärare och fyra studenter från Kungl. Konsthögskolan 

till Finland för att tillsammans med sex studenter på Bildkonstakademin arbeta med 

fotobaserat djuptryck. 

Ett av de samarbeten som skedde på hemmaplan var ett samarbete med internationella 

curatorutbildningen vid Stockholms universitet, där åtta internationella curatorstudenter 

berättade om sin praktik och gjorde ateljébesök hos programstudenter vid Kungl. 

Konsthögskolan. 

Den ateljélägenhet i Berlin som Kungl. Konsthögskolan hyr tillsammans med 

Bildkonstakademien i Helsingfors användes endast av studenter och personal under delar av 

året på grund av covid-19. Under hösten kunde dock en student ta del av den två månader 

långa residency-vistelsen vid Zentrum für Kunst und Urbanistik (Z/KU) i Berlin som Kungl. 

Konsthögskolan har kunnat erbjuda studenterna inom fri konst sedan 2012. Z/KU är ett center 

för konstnärligt skapande och forskning skapat kring en programplattform där man 

kombinerar lokalt arbete med globala diskurser. 

Kungl. Konsthögskolan skickade ut sina första studenter på studentpraktik inom Erasmus i 

slutet av 2019 och hade under 2020 fem studenter ute på praktik i Danmark och Tyskland. De 

flesta studenterna genomförde praktiken i anslutning till att de tagit sin masterexamen. För en 

konststudent är kunskap i hur man bedriver en egen verksamhet väsentlig och praktik som 

assistent åt en konstnär är ett exempel på en praktikplats, som ger användbara kunskaper och 

erfarenheter inför ett framtida yrkesliv som konstnär.  

Utbytesverksamheten var, som framgår av tabell 4.6.1 nedan, mindre aktiv under 2020, till 

exempel valde ingen student vid Kungl. Konsthögskolan att delta i utbytesstudier under 

hösten 2020, även antalet inkommande utbytesstudenter minskade på grund av covid-19-

pandemin. 

 

Linnaeus-Palme utbytet med Tsinghua University i Peking har avslutats, då projekttiden nu 

närmat sig sitt slut och längre utbyten inom KUNO-Nordplus har övergått till Erasmus-

utbyten, då mobilitetsmedlen inom Nordplus istället används i allt större utsträckning för 

expressmobilitet, som möjliggör för studenterna att delta i en kortare kurs eller workshop på 

en av de nordiska och baltiska konsthögskolorna.  
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Tabell 4.6.1 

Student- och lärarutbyten  

 

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

 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 2020 2019 2018 

Erasmus+ 51 82 5 8 11 14 0 0 1 0 0 0 

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

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

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

Gäststudenter - - -        3 4 4 - - - - - - 

Summa: 5 9 8 12 19 22 1 0 3 0 1 1 

 
1 varav tre studenter på Erasmuspraktik 

2 varav två studenter på Erasmuspraktik 

 

Studieavgifter för tredjelandsstudenter  

Kungl. Konsthögskolan har under 2020 haft sju antagna studenter som varit 

studieavgiftsskyldiga vilket motsvarar 3 helårstudenter, samtliga har studerat på fristående 

kurser på avancerad nivå (post-masterkurser) och studieavgifterna har finansierats med 

stipendiemedel som betalats ut från Universitets- och Högskolerådet (UHR). Vad gäller 

samtliga dessa studenter har visumhanteringen och kontakterna med Migrationsverket fungerat 

tillfredsställande; en av de studerande fick en något försenad kursstart, men visumansökan 

gjordes också förhållandevis sent. 

4.7 Övrig utbildning 

Kungl. Konsthögskolan har inte bedrivit någon övrig utbildning under 2020. 

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 lärare inom 

arkitekturområdet bedömer insända ansökningar, vilka innehåller en beskrivning av den 

tänkta arbetsuppgiften och ett CV.   

 

Högskolan har också under året erhållit medel från regeringen för digitalisering 32,6 tkr och 

för öppen nätbaserad utbildning 42,7 tkr. Medlen för digitalisering har använts för att köpa in 

teknisk utrustning för onlineutbildning, medan medlen för öppen nätbaserad utbildning 

kommer att användas under 2021 då planeringstiden för att ge nya öppna kurser var alltför 

kort för att kunna genomföras under 2020. 
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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 Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå  

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. Genom det nya arbetstids-

avtalet som trädde i kraft den 1 januari 2020 har ramverket för forskningstid i tjänst 

tydliggjorts för professorer och lektorer. Även kurserna inom vidareutbildningen på avancerad 

nivå bedriver pedagogik som har forskningsmässig karaktär med studenter som är 

professionella yrkesutövare. Högskolans forskningsmiljö har kopplingar till en mängd olika 

nationella och internationella nätverk och även utanför konst- och arkitekturfältet. Olika tvär- 

och mångdisciplinära samarbeten sker med bas från lärosätet, vilket särskilt märks i relation 

till den externfinansierade forskningen som i hög grad bekostas av Vetenskapsrådet. Allt fler 

på högskolan söker externa forskningsmedel och de ramverk som denna typ av finansiering 

möjliggör. Olika forskningsmaterial och resultat presenteras i utställningar, publikationer och 

seminarium. Covid-19-pandemin har påverkat forskningsaktiviteterna i hög grad under 2020.  
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Anslaget har använts för konstnärlig forskning, utvecklingsarbete och studiefinansiering av 

doktorander, stöd till bibliotek för databaser, lokalkostnader, samt professorers och lektorers 

forskningstid.   

 

KFoU – sökbara konstnärliga forsknings- och utvecklingsmedel ur anslaget   

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

2020 på fyra projekt ledda av lärare och studenter på avancerad nivå. Projektmedlen 

fördelas utifrån ansökningar. Fördelningen av medlen baseras på projektens 

forskningsmässiga kvalitet och hänsyn tas till jämställdhetsaspekter och spridningen inom 

olika områdesinriktningar.  

  

Utbildning på forskarnivå 

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

fri konst som mål. Alla fem doktorander har påverkats av covid-19-pandemin då studierna 

ofta inbegriper internationella samarbetsprojekt eller specifikt studier av det offentliga 

rummet. Tre delseminarier har utförts under året via webbaserade lösningar. Forskningen 

spänner över ett brett fält, med doktorandprojekt som till exempel, ”Den utopiska bilden – 

absolut och inkomplett”. Förutsättningarna för en utopisk funktion inom konst och 

konstnärsfilm, samt ”Viets mentalitet”. Två av de fem doktorandprojekten finansieras genom 

ett tidigare samarbete med Stockholms konstnärliga högskola.  

  

Externfinansierad forskning 

Under 2020 har sammanlagt sju externfinansierade projekt bedrivits vid KKH varav tre 

projekt är i en avslutande fas. Även här är forskningen diversifierad med många olika 

forskningsteman. Två exempel på illustrerande projektnamn är, ”Den gråtande tallen, 

skrivandet av en autoimmun roman”, och ”Icke-kunskap, skratt och den rörliga bilden”. 

Kungl. Konsthögskolan har för närvarande samarbeten med tre externa finansiärer varav 

Vetenskapsrådet är den främsta finansiären. Under hösten 2019 beviljade Mistra/Formas 

medel för Fas 2, ”The Seed Box, An Environmental Humanities Collaboratory”, Linköpings 

universitet, där KKH ingår i ett internationellt konsortium och ges medel för lärosätets första 

postdoktortjänst vilken påbörjas i februari 2021. KK-stiftelsen beviljade medel i december för 

en adjungerad professor som på deltid under tre år kommer arbeta nära postmaster-kursen ”Of 

Public Interest”. Flera forskningsrelaterade publikationer bereds under 2020 och släpps våren 

2021. 

 

Oförbrukade bidrag  

De oförbrukade bidragen som avser beviljade bidragsmedel från utbildnings- och 

forskningsfinansiärer uppgick vid årets slut till 9,9 mnkr. Det är en ökning med 1,6 mnkr och 

beror främst på covid-19-pandemin där forskningsprojekt inte har kunnat bedrivas i önskad 

takt och färre utbytesstudenter som finansieras genom bidrag. Ökningen inom forskningen 

utgörs främst av bidrag från Vetenskapsrådet. Vid årets ingång uppgick oförbrukade bidrag 

till 8,3 mnkr. Under 2020 har nya bidrag om totalt 8,8 mnkr betalats in och 7,2 mnkr har 

förbrukats under året. De inbetalade bidragen är 1,2 mnkr mindre än 2019 och beror på att fler 
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bidragsprojekt är i slutfasen. Av de oförbrukade bidragen från statliga myndigheter förväntas 

4,6 mnkr tas i anspråk under 2021 och 5,1 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 som generar 

kunskapsutbyten. 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 utbildning 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 möjligheter 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 samarbetar med Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet, gällande 

forskarutbildning i fri konst. Ett annat samarbete sker med Hochschule für bildende Künste 

(HFBK), Hamburg, där en av forskarna också är verksam. Ett tredje samarbete sker med The 

Seed Box, An Environmental Humanities Collaboratory, Linköpings universitet, gällande en 

postdoktortjänst. Till de olika forskningsprojekten finns olika kopplade referensgrupper och 

andra typer av nätverk. 

5.2 Omfattning och examina 

Då Kungl. Konsthögskolan inte har examensrätt på forskarnivå, sker ett samarbete med 

Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet gällande forskarutbildningen. För närvarande 

har högskolan 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 2020 har ingen doktorand avlagt doktorsexamen vid högskolan. 

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 områdesstrukturen för undervisande personal. 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 och bihandledare. I förekommande fall har de också påverkansmöjlighet 

genom fackligt medlemskap i någon av högskolans två lokala fackföreningar, samt i mer 

tillfälliga arbetsgrupper. 

5.4 Forskningsveckan och andra presentationer 

Forskningsveckan 2020 var mer koncentrerad jämfört med tidigare år och innehöll nio 

programpunkter under 3.5 dagar. Mötespunkter användes som ett samlande begrepp. 

Programmet innehöll bl.a. ett inslag med peruansk gatuteater som en metod för att väcka 

politiska frågeställningar, med efterföljande samtal. Övriga punkter inkluderade bla. en 

utställning och samtal kring publikationen, ”Handledning för utredningsmän”.  Ett videoverk 

berörde den politiska situationen i Storbritannien. Kursen Decolonizing Architecture delade 

med sig av pågående forskningsprocesser kring tre platser i Stockholm under samlingstitel, 

”Collective Learning and Situated Knowledges”. En presentation gjordes av forskning som 

utförts i norra Syrien kring den rumsliga politiseringen inom sociala och revolutionära 

formeringsprocesser. En annan diskussion berörde spåren efter Linnélärjungen Daniel 

Rolanders utforskningar i Surinam under 1700-talet och hur utvecklingen av konst och 

naturvetenskap skedde parallellt med kolonialism och slaveri.  

Sammanlagt hade forskningsveckan 290 besökare på 3,5 dagar och i genomsnitt 32 besökare 

per presentation jämfört med 2019 då 600 personer deltog under en hel vecka. Den totala 

kostnaden för Forskningsveckan 2020 var 55 tkr, jämförande siffra för 2019 var 100 tkr. Den 

lägre totalkostnaden påverkades bl.a. av katalogproduktionen som gjordes internt samt färre 

inresande föreläsare. Kostnad per deltagare var 190 kr 2020 vilket kan jämföras med 167 kr 

2019.   

Flera av de konstnärliga forskare som finansieras av Vetenskapsrådet har gjort omfattande 

presentationer under året som t.ex. i utställningen ”Himlen är blå och solen är en klocka ”vid 

Uppsala Konstmuseum. Det har även arrangerats webbaserade symposium under två dagar 

som t.ex, ”The Dance of Disorder” med bas i Hamburg. Presentationen, ”Crying Pine Tree”, 

hölls vid Triple Canopy i New York samt har skrivits om i e-flux journal och Frieze. Olika 

text och bildpubliceringar har skett i bl.a. Glänta och VIS – Nordic Journal for Artistic 

Research. 

Tre offentliga delseminarier inom forskarutbildningen har utförts under året via webbaserade 

lösningar. 

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.  I likhet med mycket annat i högskolan har covid-19-pandemin 

påverkat hur samverkan har skett. 

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. Inom Sveriges universitets och 

högskoleförbund (SUHF) finns också ett nära samarbete med lärosätena i landet och flera 
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medarbetare är också medlemmar i expertgrupper inom förbundet. Under detta år har täta 

avstämningar skett inom SUHF med anledningar av covid-19-pandemin för att hitta 

gemensamma förhållningssätt till den uppkomna situationen. 

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 är en gästprofessor i offentlig konst anställd som har utvecklat och startat en ny 

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

konstnärliga och arkitektoniska fälten.   

Under året har Kungl. Konsthögskolan och Grafikens Hus undertecknat en gemensam 

avsiktsförklaring som grund 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. Dessa har på grund av pandemin blivit färre än vanligt 

under året men har ändå i stor utsträckning kunnat genomföras online.  

Samverkan innebär också att göra vår utbildning och forskning tillgänglig för det omgivande 

samhället. Under 2020 har ett projekt slutförts som pågått under ett helt decennium där 

högskolan har gjort 50 000 bilder från arkitekturutbildningen från 1880 och fram till 1990 

digitalt tillgängliga för studenter, forskare och allmänhet genom en gemensam digital 

kulturarvsdatabas som Uppsala universitet har utvecklat. Bilderna visar städer, landsbygd och 

enskilda byggnaders såväl inom Sverige, övriga Europa som USA och är ett material som kan 

nyttjas av många. Detta omfattande inskanningsarbete har pågått vid KKH under ett tiotal år 

och har möjliggjorts genom såväl egna anslagsmedel, projektbidrag från Arbetsförmedlingen 

samt donationer från Fondation Fluidum i Genève, Kjell och Märta Beijers stiftelse och 

Stiftelsen Arkitekt A A Palmérs minne. 

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.    
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6.2 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    

De årligen arrangerade examensutställningar i fri konst flyttades på grund av covid-19-

pandemin från slutet av vårterminen till att inleda det nya läsåret i slutet av augusti. Både 

kandidat och masterutställningarna var förlagda till Kungl. Akademien för de fria konsterna. 

Installationsarbetet som pågick under hela augusti och öppethållandet reglerades i enlighet 

med högskolans hantering av covid-19. Såväl det professionella fältet som allmänheten bjöds 

in till utställningarna. Ungefär 7 558 personer besökte utställningarna vilket kan jämföras med 

10 000 besökare under 2019. Nedgången är en naturlig följd av covid-19-pandemin. 

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

Den totala kostnaden för examensutställningarna år 2020 var 726 tkr. I denna kostnad ingår 

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

 

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 2020 var 55 tkr. 

Jämförande siffra för 2019 var 100 tkr. Den lägre totalkostnaden påverkades bl.a. av 

katalogproduktionen som gjordes internt och färre inresande föreläsare. Totalt antal besökare 

2020 var 290 jämfört med 2019 då 600 personer deltog. Programmet löpte under 3.5 dagar 

under 2020. Kostnad per deltagare var ca 190 kr 2020. 

6.3 Aktiviteter  

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

institutioner i Sverige under 2020, 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 och konstens 

roll genom ämnesöverskridande samarbeten med vetenskap och samhälle. I postmasterkursen 

kursen Of Public Interest sker ett näringslivsnära samarbete med Wingårdhs Arkitekter där 

årets fallstudie är Henriksdalsringen i Nacka. Det årslånga kursmomentet Hydrotop som 

adresserade vatten i alla dess former med smältade isar och stigande havsnivåer avslutades 

med att de deltagande studenterna i samarbete med Art Lab Gnesta genomförde utställningen 
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Hydrotop. KKH samarbetar med KTH i projektet Homo Colossus och kommer under 

kommande år bland annat 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, Dramaten och Institutionen 

för film och media på Stockholms Konstnärliga Högskola. 

6.4 Uppdragsutbildning och uppdragsforskning  

Kungl. Konsthögskolan bedriver inte uppdragsutbildning och uppdragsforskning 

 

6.5 Högskolepedagogisk utveckling  

Arbetet med att finna former för att ge fler lärare vid KKH högskolepedagogisk utbildning har 

fortsatt under 2020. Efter att en inventering av tänkbara alternativa vägar genomförts under 

hösten, fattade rektor beslut i frågan i december. Beslutet innebär att alla lärare vid KKH som 

inte tidigare har högskolepedagogisk utbildning uppmanas att så snart som möjligt gå sådan 

antingen vid konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet eller vid Södertörns högskola. 

Vidare ingår i beslutet att ett internt pedagogiskt seminarium ska initieras för all undervisande 

personal från och med höstterminen 2021. 

    

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. Ett flertal tänkta händelser har ställts in eller blivit 

framflyttade på grund av reserestriktioner. Men mycket har skett ändå, inte minst har hela 

högskolan fått kompetensutveckling i olika nya digitala verktyg och möjligheter för 

distansundervisning. KKH:s professor i skulptur deltog och bidrog i konferensen JAI Institute 

for Artistic Practices, i Tabakalera, San Sebastian, där frågor diskuterades kring konstens 

pedagogik och funktionen och utbytet som händer när vi delar vår praktiska kunskap. 

Adjunkter på 3D området har en deltagit i kurser i anatomi för skulptörer, i slipning av 

eggverktyg och i ett samarbete med Stockholms Konstnärliga Högskola för att utveckla 

metoder för realtidsrenderade skärmbaserade lösningar för att möjliggöra nya konstnärliga 

berättandeformer. Bland andra kompetensutveckling som kan nämnas finns en kurs i franska 

för att utveckla ett samarbete med Ecole Nationale Supérieure d'Arts de Paris-

Cergy (ENSAPC).  
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7 Gemensamt för högskolan 

VI FÖRENAR 

MÅNGA OLIKA PLATSER OCH ERFARENHETER 

FÖR ATT KUNNA SKAPA EN HÅLLBAR FRAMTID 

7.1 Hållbar utveckling  

Under 2020 har många positiva förändringar skett gällande högskolans arbete kring 

hållbarhet. Vissa förändringar har varit tvingande och skett med anledning av covid-19-

pandemin, vilket har gett minskat resande på både individ- och gruppnivå samt en snabb 

utveckling och hög användning av digitala mötestekniker. Några av dessa 

beteendeförändringar kommer att kvarstå som t.ex. möjligheten att enkelt samla personal och 

studenter till möten via webbaserade plattformar och anordna seminarier med utomlands 

boende gästföreläsare. Även ’cyberfika’ och regelbundna sociala avstämningar har anordnats 

digitalt inom olika grupper.  

Högskolan har genomfört ett omfattade utvecklingsarbete gällande en ny miljöutredning och 

framtagandet av en miljöpolicy för att kunna bedriva ett systematiskt och mer effektivt 

miljöarbete. En extern miljö- och hållbarhetskonsult från anlitades för att delta i arbetet 

tillsammans med en engagerad intern arbetsgrupp. Nästa steg blir att utveckla och 

implementera förbättringar kring de områden i verksamheten som identifierats som mest 

negativt påverkande för miljön så som kemikaliehantering samt att arbeta vidare med de 

områden där miljöpåverkan är positiv så som att sprida kunskap om hållbarhetsfrågor genom 

högskolans utbildning och forskning.  
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Ett ökande intresse finns inom högskolans undervisning och forskning för frågor kopplade till 

hållbarhet, klimat och livsmiljö. Det är samhälleliga ödesfrågor som studenterna förhåller sig 

till i sina studier. Redan nu sker förändringar i hur konstnärer producerar och i andra 

ledet förhåller sig till material, logistik och distribution. Flera tematiskt relaterade 

utställningar har anordnats under året som t.ex. kursen, ”Hydrotop”, som tog upp konstnären 

och konstnärens roll, vetenskap och ideologi i den nuvarande miljösituationen med smältande 

isar och stigande havsnivåer. Ett annat exempel är kursen och 

utställningen, ”Survival of the Fittest”, ett samarbetsprojekt mellan Kungl. Konsthögskolan 

Naturhistoriska riksmuseet, Accelerator och curatorsstudenterna på Stockholms 

universitet. Kursen tog upp frågor kring kulturarv, kolonialism, katalogisering av natur, död 

och liv samt mänskliga och bortommänskliga normer. Kursen Restaureringskonst fokuserar 

under 2020/2021 på hållbar samhällsutveckling och byggsektorns stora påverkan på miljön. 

Fokus ligger även på arkitekturens betydelse för social hållbarhet och utvecklandet av nya 

metoder för att fånga upp subtila sociala värden. Konstnärlig forskning bedrivs kring globala 

transporter och visualiseringar av forskningsdata som berör kropp och energiförbrukning i 

relation till föda. 

Vad gäller verkstädernas fortsatta miljöpåverkan prioriteras organiska och miljövänliga 

material och arbetsmetoder för att begränsa påverkan på miljön och för att hitta hållbara 

lösningar. Konkreta exempel är de nya rutiner som införts för att undvika att pigment och 

färg och konstnärsmaterial som innehåller plast ska hamna i avloppet. I glasverkstaden har 

kvarts ersatts av flinta som är mindre skadligt för luftvägarna. I den digitala 3D-verkstaden 

avvecklas två energikrävande skrivare med tillhörande hälsovådliga kemikalier. Inom 

Mindepartementet för foto, film och ljud beaktas hur den teknik som används är producerad. 

Även inom kritiska studier tas frågor om miljö och hållbarhet upp för att hörsamma vad 

brutna ekologier skapar för slags intrång. Genom att reflektera över materialitet och språkbruk 

undersöks vad det finns för möjligheter för en konstnärlig praktik att ta hänsyn till lokala 

situationers skilda förutsättningar.   

7.2 Lika villkor, jämställdhet och breddad rekrytering  

Kungl. Konsthögskolan deltar i olika nätverk tillsammans med andra högskolor även inom 

dessa områden viket bidrar till det interna utvecklingsarbetet. Exempel på nätverk som 

högskolan deltar i är Stockholmsnätverket för Lika Villkor, DO-nätverket. Nätverk med andra 

konstnärliga högskolor i Stockholm kring kommunikation och breddad rekrytering samt 

samordnarträffar med Jämställdhetsmyndigheten. Högskolan ingår även i två nätverk för 

kvalitetssamordnare där bland annat breddad rekrytering diskuteras utifrån UKÄ:s granskning 

av högskolornas arbete med breddad rekrytering.  

 

Likabehandling och Lika villkor 

På uppdrag av Arbetsmiljö- och Likavillkorsrådet har studentombud och lika 

villkorssamordnare tagit fram ett förslag på årsupplägg av löpande lika villkorsarbete. Arbetet 

är uppdelat i två nivåer och nivå ett är det interna arbete som sker löpande på arbetsträffar och 

liknande och främst behandlar interna relationer och beteenden på högskolan. I nivå ett ligger 

även plan på årligen återkommande utbildningstillfällen för personalen inom frågor som 

HBTQ, identitet, normer och jämställdhet. Nivå två står för större projekt kring specifik 

tematik, som ges i direkt uppdrag av rektor till personer lämpliga att driva detta. Upplägget 

presenterades för ledningsgruppen i början av höstterminen. Ett första tillfälle med nivå ett-

arbete genomfördes på personaldag i november genom ett grupparbete där personalen spelade 



Kungl. Konsthögskolan årsredovisning 2020 

31 

 

SFAD-spelet (SFAD=systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering) som tagits fram 

av Lunds universitet. Resultatet av det första grupparbetet är vidarebefordrat till 

områdesansvariga och enhetschefer för uppföljning i de egna arbetsgrupperna. Under hösten 

fick också en av professorerna i uppdrag av rektor att starta ett Nivå två-arbete med 

utgångspunkt i Black Lives Matter, vithetsnormen och rasism. Tillsammans med fler andra 

intresserade lärare och professorer har en arbetsgrupp bildats med uppdrag att ge förslag på ett 

program för framtida arbete med frågorna.  

 

Breddad rekrytering och breddat deltagande   

Fokus för Öppet Hus lades på presumtiva sökande till våra program i Fri Konst, eftersom vårt 

femåriga program i fri konst är den enda utbildning vi ger på grundnivå. Erfarenhet från 

tidigare år har visat att det främst är dessa som besöker Öppet Hus. Sökande till våra 

fristående kurser på avancerad nivå, som ofta är redan yrkesetablerade konstnärer och 

arkitekter, samt intresserad allmänhet söker sig i första hand till vernissager, öppna 

föreläsningar, konferenser och den studentdrivna utställningen Rundgång. På grund av detta 

nya fokus har högskolan ytterligare arbetat på att anpassa innehållet efter de delar som denna 

grupp efterfrågar, vilket främst är möjlighet till att se studentarbeten, se lokalerna, samt ställa 

frågor kring utbildning och antagning. Liksom året innan presenterade både rektor, en 

professor i fri konst samt en student på femåriga programmet i fri konst sitt perspektiv på 

utbildningen i ett publikt framträdande. Därpå följde en längre frågestund med personer med 

erfarenhet från antagningen till programmen i fri konst. Förutom annonser på sociala medier 

skickades inbjudan till Öppet Hus ut till 17 gymnasieskolor i Stockholmstrakten, 24 

förberedande konstskolor och 16 folkhögskolor med konstinriktning. Till årets Öppet Hus i 

januari kom 185 besökare.  

 Då årets SACO-mässa på grund av covid-19 tillfälligt flyttade online valde KKH 2020 att 

avstå från mässan. Detta beslut togs även av vissa av de andra konstnärliga högskolor som 

KKH normalt delar bås med under mässan. På grund covid-19 genomfördes heller inga 

studiebesök på högskolan under året.  

Studentrekryteringsgruppen har under året haft diskussioner med andra högskolor, i första 

hand konstnärliga men även andra mindre högskolor eller utbildningar med den form av en-

till-en undervisning eller undervisning i små grupper som präglar stora delar av KKH:s 

utbildningar. Utifrån dessa diskussioner har studentrekryteringsgruppen identifierat tre 

övergripande mål för skolans arbete med breddad rekrytering. Dessa ska presenteras för rektor 

under 2021, för att staka ut arbetets fortsatta riktning.  

 

Jämställdhetsintegrering 

Regeringsuppdraget till högskolorna att arbeta med Jämställdhetsintegrering förlängdes under 

året. Jämställdhetsmyndigheten har ett utökat uppdrag att fungera stödjande och samordnande 

för högskolorna i detta arbete och Kungl. Konsthögskolan deltar i Jämställdhetsmyndighetens 

samordnarträffar.  

Det samverkansprojektet kring genusbaserad utsatthet i akademin som startades på 

nationell nivå under våren 2019 med Karolinska Institutet, KTH och Lunds universitet som 

initiativtagare, fick på grund av covid-19 skjuta fram sin planerade prevalensstudie men har 

meddelat att enkäten kommer att skickas ut under våren 2021 där högskolan kommer att ingå.  
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Övrigt  

Under hösten genomförde högskolan en enkätundersökning till de studenter som valt att ta en 

paus i sina studier. Bakgrunden är att högskolan har ett ökat antal studenter som väljer att ta 

ett eller flera års paus under sin programutbildning. Paus är inte samma sak som 

studieuppehåll för exempelvis föräldraledighet eller sjukskrivning, och som ger en garanterad 

plats när uppehållet är över. Vid en paus väljer studenten istället på andra grunder att vara 

frånvarande under en period. För att få en bättre förståelse för varför ett ökat antal studenter 

väljer att ta paus ställdes frågor kring orsakerna till detta. Svaren är ännu inte helt analyserade, 

men de flesta som är på paus svarat att de tror att en paus är positivt för deras framtida 

yrkeskarriär som konstnärer. Det är även en relativt stor andel som anger hälsoorsaker till 

paus. Ingen anger orsaker på högskolan som främsta orsak till paus, även om flera av 

fritextssvaren tangerar orsaker på högskolan eller uttrycker åsikter om hur skolan skulle 

kunna bli bättre. Arbetsmiljö- och likavillkorsrådet kommer att arbeta vidare med svaren.  

 

7.3 Kvalitetsarbete  

Under 2020 har Universitetskanslersämbetets (UKÄ) granskning av högskolans 

kvalitetsarbete fortsatt med platsbesök. Ett slutgiltigt utlåtande förväntas komma under våren 

2021. Denna granskningsprocess har fungerat kvalitetsdrivande på högskolan.     

Utifrån självvärderingen som högskolan tog fram 2019 kan man konstatera att lärosätet har 

mycket kvar att göra i processen med att bygga ett kvalitetssystem. Utifrån 

självvärderingsprocessen har högskolan anställt en utbildningsledare för att bland annat 

samordna högskolans utbildning och att planera det pedagogiska utvecklingsarbetet. En viktig 

del i utbildningsledarens arbete under 2020 har varit att ta fram en plan för samarbete med 

andra högskolor rörande så kallade högskolepedagogiska kurser. Vidare har rektor i augusti 

beslutat om projektplan för framtagande av ett kvalitetssystem.   

Utifrån prioriteringar baserade på självvärderingen och en workshop med hela personalen och 

studenter i augusti fattade rektor beslut om fyra prioriterade områden i arbetet med att bygga 

ett kvalitetssystem. De fyra prioriterade områdena kommer att när processerna är framtagna 

och implementerade att påverka verksamheten positivt. De fyra prioriterade områdena är: 

  

• Utveckla processer för framtagande av kurs- och utbildningsplaner som säkerställer 

relationen mellan utbildning, examination och nationella lärandemål.  

• Vidareutveckla processen för uppföljning, revidering och nedläggning av 

kursmoment, fristående kurser och program.  

• Utveckla arbetet med kursutvärderingar. 

• Intensifiera arbetet med att stimulera ett aktivt studentdeltagande i KKH:s beredande 

och beslutande organ. 

Arbetet med att ta fram processer som stimulerar till ett aktivt studentdeltagande i för 

studenterna relevanta beredande organ slutfördes under 2020 och resulterade bland annat i ett 

nytt avtal med studentkåren. I denna process har såväl studentkåren som studentombudet och 

chefen för utbildnings och forskningsenheten varit delaktiga.  

Arbetet med att implementera en process för kursvärderingar har fortgått under hösten 2020 

och även kommit att utvidgas till att anpassa processen för kursutvärderingar till den nya 

organisationen. Ett kartläggningsarbete har påbörjats för att samordna högskolans översyn av 
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de femåriga programmen med arbetet med att ta fram processer för handläggning av kurs- och 

utbildningsplaner som säkerställer relationen mellan utbildning, examination och nationella 

lärandemål samt att ta fram en process för framtagande, uppföljning, revidering och 

nedläggning av kursmoment, fristående kurser och program. 

 För att skapa en kollegial förståelse för vad ett systematiskt kvalitetsarbete innebär och varför 

det behövs har högskolan genomfört utbildningsdagar med workshops som behandlar 

begreppet kvalitet och kvalitetsarbete, interna tolkningar av detta samt externa direktiv. 

Vidare har den kollegiala förankringen skett genom att kvalitetsarbetet lagts till som en 

stående punkt på Utbildnings- och Forskningsnämndens mötesagenda.  

  

7.4 Personal, personalkostnader, kompetensförsörjning och 

sjukfrånvaro  

Kompetensförsörjning  

För att säkra kompetensförsörjningen strävar Kungl. Konsthögskolan efter att attrahera, 

rekrytera och fortbilda medarbetarna utifrån verksamhetens behov. Kungl. Konsthögskolan 

vill vara en attraktiv arbetsgivare och högskola och hålla högsta konstnärliga och pedagogiska 

nivå.  Vid rekrytering läggs stor vikt att utlysa annonserna brett via nationella och 

internationella plattformar.  Skolan rekryterar såväl nationellt som internationellt och får 

många kvalificerade sökanden med relevant och hög kompetens.  I den fasta professorskåren 

är 40 procent från andra länder än Sverige och samtliga professorer är internationellt 

verksamma. Dessutom anlitas ofta internationella gästföreläsare.  

Ledamöter i Lärarförlagsnämnder har olika bakgrund och kompetens för att bidra med olika 

perspektiv och möjliggöra till ökad mångfald och jämställdhet.  

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

Anställningarna är tidsbegränsade på upp till fem år, som kan förlängas ytterligare max fem 

år. De femåriga anställningarna ger god möjlighet att planera kommande rekryteringar baserat 

på högskolans behov av kompetens.  

Under året genomfördes ett stort antal lärarrekryteringar; tre professorer, två adjunkter och en 

postdoktor - den första i Kungl. Konsthögskolans historia. Till Förvaltningen rekryterades ett 

rektorsråd, chef till Fastighets- och IT-enheten och utbildningsledare. Anställningar som 

tidigare varit tidsbegränsade, studentombud och kvalitetssamordnare, utlystes som 

tillsvidareanställningar.   

Under 2020 identifierades ett behov av att erbjuda högskolans lärare pedagogisk utbildning. 

Efter inventering bedömdes Södertörns högskola och Lunds universitet vara de lärosäten som 

bäst motsvarar högskolans behov av utbildning. En plan kommer tas fram för att samtliga 

lärare ska genomgå Högskolepedagogisk utbildningen under de närmaste åren.  

Den utbildningsinsats för Teams som genomfördes hösten 2019 har haft stor effekt då mycket 

av skolans verksamhet, möten, undervisning m.m., har skett digitalt på grund av covid-19   

Övrig kompetensutveckling har dessvärre begränsats då många utbildningar och seminarium 

har ställts in på grund av covid-19. 
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  Implementering av nytt arbetstidsavtal  

Den 1 januari 2020 trädde ett nytt arbetstidsavtal i kraft. I avtalet finns en tydligare fördelning 

av lärarnas arbetstid mellan utbildning/undervisning, högskolegemensamt arbete, 

utvecklingstid och forskningstid. Under 2020 har ett omfattande arbete genomförts för att 

identifiera lärarnas aktiviteter och arbetsuppgifter och för att ta fram underlag till 

tjänstgöringsplaner. I slutet av året har områdesansvariga arbetat med tjänstgöringsplaner för 

sina medarbetare för vårterminen 2021. Dessa tjänstgöringsplaner kommer att bli ett viktigt 

underlag för att få en tydligare bild av tidsåtgång för olika arbetsuppgifter, förbättra 

möjligheten till prioriteringar och för att skapa en bättre balans mellan arbetstid och fritid.  

 

Övergång till Statens servicecenter 

Under 2020 förberedes övergången till Statens servicecenter och nytt löne- och PA system 

(Primula). I arbetet gjordes en översyn av anställningar och organisationsenheter. Det togs 

fram ett nytt semesteravtal för lärare, nya riktlinjer för friskvårdsbidrag och tydligare rutiner 

och mallar för arvodister.    

Övergången till Statens servicecenter och Primula kommer att innebära en effektivare och 

säkrare hantering av löne- och personaladministration pga. det digitala arbetssättet och att 

Statens servicecenter tar över arbetsuppgifter som hanteras av förvaltningen.  

 

Arbetsmiljö 

I början av 2020 genomfördes en kvalitativ arbetsmiljöundersökning och en utvärdering av 

den omorganisation som genomfördes 2018. Detta skedde genom att var och en av 

medarbetarna inbjöds till en timslång intervju. Resultatet visade bl.a. på ett behov av tydligare 

beslutsgångar och förändrad organisation. Utifrån resultatet togs ett förslag fram på ny 

organisation som kommer att träda i kraft den 1 september 2021.  

Samarbetet med högskolans företagshälsovård har utvecklats och de har varit en viktig partner 

på såväl grupp- som individnivå, vilket varit viktigt med anledning av covid-19.  

Arbetsmiljöarbetet har påverkats av covid-19, de fysiska arbetsmiljöronderna påbörjades men 

hann inte slutföras innan högskolan stängdes under våren och massagen har gjort uppehåll. 

Annat som har fortlöpt som möten i Arbetsmiljö- och likavillkorsrådet och yogan som 

erbjudits digitalt via Teams. 

 

Studentfrågor  

Under 2020 har studentenkäten som genomfördes under 2019 följts upp. Samarbetet med 

studentkåren har förbättrats och närvaron av studentrepresentanter i nämnder, råd och andra 

högskolegemensamma möten har ökat. HR-chef och studentombud har deltagit vid möten 

med Studenthälsan som också har deltagit i möten i Arbetsmiljö- och likavillkorsrådet. 

 

Antalet anställda och könsfördelning 

Det totala antalet anställda individer var i stort oförändrat från föregående år. Antalet 

årsarbetskrafter var dock högre, 62,9 jämfört mot 57,2. Anledningen till att antalet individer är 

oförändrad och att årsarbetskraften ökat förklaras av rekrytering av ett antal lärartjänster med 



Kungl. Konsthögskolan årsredovisning 2020 

35 

 

100 procents tjänstgöringsgrad och att ett antal forskare slutat med lägre tjänstgöringsgrad. 

Några av högskolans lärare har också tillfälligt fått en utökad tjänstgöringsgrad under 2020.  

Av det totala antalet anställda är det en jämn fördelning mellan kvinnor och män. Inom 

lärarkåren är det också en jämn könsfördelning med något fler kvinnor.  Av lärosätets 

professorer, inklusive gästprofessorer, var sju kvinnor och fem män. Av de tre professorer 

som anställdes på konstnärlig grund under 2020 var samtliga kvinnor. 2019 var en kvinna och 

en man. Könsfördelningen bland lektorerna var fem kvinnor och sex män, bland adjunkter var 

fördelningen nio kvinnor och sex män.  Inom kategorierna forskare och doktorander är det 

också en jämn fördelningen mellan män och kvinnor. Även inom förvaltningen är 

fördelningen mellan män och kvinnor fortsatt jämnt fördelad men det är fortsatt fler män inom 

IT och vaktmästeri samt fler kvinnor inom utbildningsadministrationen. 
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Personalkostnaderna har ökat med 3,3 mnkr i jämförelse med 2019.  Ökningen förklaras av att 

vakanta professurer har återbesatts och rekryteringar av rektorsråd och utbildningsledare 

möjliggjorts genom utökade medel från regeringen samt att en fastighets- och IT-chef 

anställts. 

Ökningen förklaras även av den fortsatta satsningen för att höja lönerna för undervisande 

personal, då löneläget på Kungl. Konsthögskolan visat sig vara fortsatt lågt i jämförelse med 

andra konstnärliga högskolor.  

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Den totala sjukfrånvaron var 2,7 procent, vilket var högre än 2019. Långtidsfrånvaron i 

förhållande till den totala sjukfrånvaron var 62,1 procent vilket är oförändrat från föregående 

år.  

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

är också väsentligt högre för kvinnor än för män. I gruppen anställda upp till 29 år är 

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

åldersgruppen 50 år och äldre har sjukfrånvaron ökat relativt mycket.  
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Det finns olika förklaringar till det ökade sjuktalet. En är covid-19-pandemin som gjort att fler 

blivit sjuka och sjukskrivit sig. Högskolan har också haft några medarbetare med längre 

sjukfrånvaro som påverkar sjukstatistiken på en liten myndighet. Vid längre sjukskrivningar 

görs alltid en rehabutredning där HR-enheten har ett övergripande ansvar. Högskolan har 

också ett nära samarbete med företagshälsovården som bistår med experthjälp.  

 

7.5 Högskolebibliotek   

Kungl. Konsthögskolans högskolebibliotek 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 bl.a. innebär att biblioteket 

har ett licensavtal för elektroniska databaser och e-resurser kopplat till Kungliga biblioteket.  

 Tabell 7.5.1 

Biblioteksverksamhet  

 2020 2019 2018 

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

Konsthögskolans bibliotek (ingår även omlån)  

                    4 104 

 

2 925 

  

1 6261

 
  

  

Antal utlån till andra bibliotek (fjärrlån) 

Antal inlån från andra bibliotek 

59* 

22 

208 

Uppgift saknas 

                   310 

Uppgift saknas 

Antal sökningar i bibliotekets katalog och i databaser som är 

tillgängliga från katalogsidan   

                14 692 

 

 

35 311 5 910 

Antal besökare under en månad november /december 52 = 3,25/ dag 

 

157=8,7 per dag  

 
63=3 per dag 

               

Antal referensfrågor, även via e-post i november  39= 2,4/ dag 

 
632 Uppgift saknas 

Biblioteksundervisning, 3 grupper 

 

   

 Fri konst 16 13 Uppgift saknas 

 Master fri konst 8 6 Uppgift saknas 

 Postmaster arkitektur 22                      28 Uppgift saknas 

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

mail.   

 

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

kring GDPR. Högskolans bibliotekarie har under 2020 även arbetat fem procent på 

Konstakademiens bibliotek. En student har också tjänstgjort någon dag per vecka i 

biblioteket. Biblioteket tillämpar meröppet mellan kl. 07.00-22.00, för studenter och personal. 

Det innebär att de kan komma in i bibliotekslokalen och låna böcker utöver bibliotekets 

öppettider.   

Antal fysiska lån ökade under 2019, likaså besök på bibliotekets webbsida vilket förstärker 

bilden av bibliotekets betydelse för högskolans verksamhet inom olika områden både inom fri 

konst och arkitektur. Under covid-19-pandemin 2020 har inte biblioteket haft möjlighet att 
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hålla öppet och bemannas i samma uträckning som i normala fall. Detta innebär färre lån och 

besök. För att öka tillgängligheten och synligheten för biblioteket arrangerades ett bokbord i 

entrén under sommaren och hösten 2020. Bokbordsprojektet visade sig vara en aktivitet som 

fungerade väl och öppnade nya kommunikationskanaler mellan studenter och bibliotek och 

kommer därför att vara en permanent aktivitet. 

I bibliotekariens arbetsuppgifter ingår förutom förvärv och arbete med samlingarna bl.a. 

bokad undervisning i databasanvändning, sökteknik, handledning och hjälp med att lägga in 

examensarbeten m.m. i Digitalt Vetenskapligt Arkiv (Diva) så att de blir lättillgängliga för 

alla intresserade. 

 

Under våren 2020 sammanställdes en projekt- och mediaplan för biblioteket i samband med 

en planerad flytt av biblioteket till entréplanet i samband med ombyggnaden av högskolans 

lokaler 2023. Implementeringen av projektplanen är viktig för den framtida ombyggnaden av 

biblioteket. Tydliga riktlinjer när det gäller förvärv och annan verksamhet inom bibliotekets 

ramar är grundläggande för att kunna skapa en bättre och mer användarvänlig struktur när det 

gäller samlingarna och vad dessa ska innehålla. Grundläggande dokumentation och 

inventering av beståndet är kvalitetshöjande faktorer för biblioteket.  Ett arbete är påbörjat 

med en policy för hur KKH arbetar med och använder Diva, när det gäller studentarbeten och 

material som produceras av lärare och personal och beräknas vara klar vårterminen 2021. 

Generellt när det gäller förvärv strävar biblioteket efter att vara användarstyrt, dvs att 

inköpsförslag från användarna uppmuntras, men bibliotekarien bevakar också vilken litteratur 

och vilka tidskrifter som bör finnas.  

För att ytterligare integrera bibliotekets verksamhet i högskolans undervisning fortsätter 

arbetet med Mindepartementets biblioteksfilial. Bibliotekets uppgift där är att kontinuerligt 

inskaffa och leverera tidskrifter, böcker och information som är aktuell för den undervisning 

och forskning som där bedrivs. 

Tabell 7.5.2 

Kostnader biblioteksverksamhet   

Biblioteksverksamhet, tkr  2020 2019 2018 

Kostnad inkl. lokalkostnad  1 508 1 415 1 309  

Kostnad exkl. lokalkostnad  867 776  670  

 

Kostnaderna för högskolebiblioteket har ökat under 2020 på grund av fler timarvoderade 

studenter och en utökad tjänstgöringsgrad för bibliotekarien. Det senare kompenseras dock 

genom ökade intäkter från Konstakademien för högskolans bemanning av deras bibliotek. 

7.6 Lokaler 

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

föreläsningssalar och personalutrymmen. Lokalerna är en grundläggande förutsättning för att 

kunna bedriva utbildningen och forskningen vid högskolan. Kungl. Konsthögskolan lägger 

mycket resurser för att utveckla och förvalta lokalerna så att de möter upp mot de krav som 

ställs för att kunna erbjuda en utbildning på en nationell och internationell hög nivå. 
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Det råder en stor lokalbrist på högskolan, bland annat till följd av branden 2016. För att uppnå 

en mer permanent lösning på problemet har bland annat ett arbete genomförts för att 

förtydliga skolans prioriteringar för minst 5 år framåt.  

Utredningen med att ersätta de lokaler som förstördes i denna brand har fortsatt under 2020. 

En förstudierapport färdigställdes strax innan sommaren 2020. Under 2021 fortsätter arbetet 

med att i mer detalj undersöka verksamheternas behov av att främst bygga om och förtäta de 

befintliga lokalerna i huvudbyggnaden. Detta arbete påbörjades under tidig vår 2020 men fick 

avbrytas när högskolan stängdes på grund av pandemin under mars månad. Arbetet med 

denna kartläggning har bedrivits i form av workshop och personliga möten med respektive 

område, förvaltningen samt övriga intressenter. Utredningen kommer att presenteras under 

våren 2021 och sedermera utgöra ett viktigt underlag inför framställan av program- samt 

systemhandling. 

Under 2020 fortsatte även arbete med att systematisk få kontroll på kemikaliehanteringen på 

Kungl. Konsthögskolan. En arbetsgrupp är tillsatt för att ta hand om löpande frågor relaterade 

till just denna hantering. 

Tabell 7.6.1 

Lokalkostnader och lokalyta  

Lokaler  2020 2019 2018 

Lokalkostnad mnkr  21,3  21,5 21,3 

Lokalyta m2  10 470 10 470 10 917 

Lokalkostnad kr per m2 2 038 2 055 1 951 

    

 

Under 2020 minskade lokalkostnaderna med 0,2 mnkr på grund av lägre driftkostnader än 

under 2019. De totala lokalkostnaderna för 2020 var 21,3 mnkr 

Lokalkostnadernas andel av de totala kostnaderna minskade med 0,3 procentenheter i 

jämförelse med 2019 till 23,8 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.   

Per den 31 december 2020 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  

Kungl. Konsthögskolan hyr två lägenheter på Gärdet som under kortare perioder kan 

disponeras av gästprofessorer eller nytillträdda utländska professorer. 

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

anställda vid högskolan. Båda lägenheterna har upplåtits för gästprofessorer eller 

nytillträdda utländska professorer under 2020.   

 

Uthyrning av lokaler  

Kungl. Konsthögskolan har tidigare hyrt ut en källarlokal (även kallad Valvet) i 

huvudbyggnaden på Skeppsholmen till Annorlunda Catering AB samt en mindre lokal till 

restauratören som driver högskolans restaurang. Under 2020 sade Annorlunda Catering 

AB upp sitt hyreskontrakt och källarlokalen återgick till Kungl. Då Konsthögskolan är i stort 

behov av lokaler p.g.a. trångboddhet övertogs lokalen av högskolan och kommer att användas  

i undervisningen. Delar av denna lokal kommer även bli ett tillskott för bland annat 

studentkårens verksamhet. 

Till följd av att Annorlunda Catering AB lämnat lokalen kommer hyresintäkterna framgent att 

minska med ca 700 tkr. 

Den sammanlagda hyresintäkten för 2020 har varit 363 tkr vilket var 373 tkr mindre än 

2019. Nedgången av intäkterna är en direkt orsak av covid-19-pandemin då högskolans 

lokaler stängdes under våren och restauratörerna inte haft möjlighet att betala sina hyror.  

 

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 135 tkr 2020, vilket var något högre än 2019 då kostnaden var 129 tkr.  

7.7 Stig Hedbergs fond  

Under 2020 har 62 tkr (63 tkr 2019) 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 skulptur 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 2020 grundar sig på ett beslut fattat av högskolestyrelsen.   
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9 Finansiell Redovisning  

9.1  Resultaträkning 

(tkr) Not 2020 2019 
  

  

Verksamhetens intäkter  
  

Intäkter av anslag  80 316 78 102 

Intäkter av avgifter och andra ersättningar 1 1 252 1 571 

Intäkter av bidrag 2 7 161 9 284 

Finansiella intäkter 3 12 47 

Summa  88 741 89 004 
    
Verksamhetens kostnader  

  
Kostnader för personal 4 -48 713 -45 370 

Kostnader för lokaler  -21 340 -21 519 

Övriga driftkostnader 5 -17 777 -20 460 

Finansiella kostnader 6 -51 -107 

Avskrivningar och nedskrivningar  -1 668 -1 834 

Summa  -89 549 -89 290  

   

  

Verksamhetsutfall              

             -808  -286 
    
Transfereringar  

  
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag  45 44 

Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag  1 120 27 

Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag  724 629 

Lämnade bidrag 7 -1 889 -700 

Saldo  0 0 
    
Årets kapitalförändring 8              -808 -286 
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9.2  Balansräkning 

(tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31 
    

TILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar    

Förbättringsutgifter på annans fastighet 9 14 884 13 954 

Maskiner, inventarier, installationer m.m. 10 4 476 4 426 

Summa  19 360 18 380 
    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  56 80 

Fordringar hos andra myndigheter 11 1 165 797 

Övriga kortfristiga fordringar 12 186 0 

Summa  1 407  877 
    

Periodavgränsningsposter    

Förutbetalda kostnader 13  5 607 4 989 

Upplupna bidragsintäkter  

Övriga upplupna intäkter  
  

                        0 

                        0  

0 

0 

Summa                    5 607               4 989 
    

Avräkning med statsverket    

Avräkning med statsverket 14 0 0 

Summa    
    

Kassa och bank    

Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  26 169 26 974 

Summa  26 169 26 974 
    

SUMMA TILLGÅNGAR  52 543 51 220 
    

KAPITAL OCH SKULDER  
   

Myndighetskapital    

Balanserad kapitalförändring 15 16 385 16 671 

Kapitalförändring enligt resultaträkningen 8 -808 -286 

Summa  15 578 16 385 
    

Avsättningar    

Avsättningar pensioner mm  97 165 

Övriga avsättningar 16 892 779 

Summa  989 944 
    

Skulder m.m.    

Lån i Riksgäldskontoret 17 18 920 18 227 

Kortfristiga skulder till andra myndigheter  1 712 1 868 

Leverantörsskulder  2 058 2 478 

Övriga kortfristiga skulder 18 767 838 

Summa  23 457 23 411 
    

Periodavgränsningsposter    

Upplupna kostnader 19 2 583 2 044 

Oförbrukade bidrag 20 9 937 8 259 

Övriga förutbetalda intäkter 21 0 177 

Summa  12 520 10 480 
    

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  52 543 51 220 
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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 67 365 67 365 -67 365 0 

       
Uo16 2:56 

Ramanslag       
Kungl. 

Konsthögskolan: 

Konstnärlig 

forskning och 

utbildning på 

forskarnivå       
ap.1 Basresurs 23 0 11 571 11 571 -11 571 0 

       
Uo 16 2:65 

Ramanslag       
Särskilda medel till 

universitet och 

högskolor       
ap.32 

Lokalkostnader 24 0 1 380 1 380 -1 380 0 

ap.33 Stipendier 25 0 45 45 -45 0 

       
Summa   0 80 361 80 361 -80 361 0 
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9.4  Verksamhetsgrenar. Fördelning av årets resultat.  

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020 2019 2018 

Verksamhetens intäkter    

Anslag 68 745 66 747 68 616 

Avgifter 1 252 1 571 1 310 

Bidrag 3 203 1 624 2 087 

Finansiella intäkter 12 47 28 

Summa intäkter 73 212 69 989 72 041 

     

Verksamhetens kostnader    

Personal -41 258 -35 784 -33 609 

Lokaler -18 353 -21 461 -20 749  

Övrig drift -16 144 -17 193 -15 453 

Finansiella kostnader -51 -107 -126 

Avskrivningar -1 668 -1 834   -1 385 

Summa kostnader -77 474 -76 379 -71 322 

 Overhead externa medel 810 3 028 2 142 

Verksamhetsutfall -3 452 -3 362 2 861

     

Transfereringar    

Erhållna medel  1 889 700 689 

Lämnade bidrag -1 889 -700 -689 

Summa 0 0 0 

     

Forskning/konstnärligt utvecklingsarbete/utbildning på 

forskarnivå 
   

Verksamhetens intäkter    

Anslag 11 571 11 355 11 214 

Avgifter 0 0 0 

Bidrag 3 958 7 659 6 376 

Finansiella intäkter 0 0 0 

Summa intäkter 15 529 19 014 17 590 

     

Verksamhetens kostnader    

Personal -7 456 -9 586 -9 083 

Lokaler -2 987 -58 -554 

Övrig drift -1 632 -3 267 -2 387 

Finansiella kostnader 0 0 0 

Avskrivningar 0 0 0 

Summa kostnader -12 075 -12 911 -12 025 

 Overhead externa medel -810 -3 028 -2 142 

Verksamhetsutfall 2 644 3 077 3 463

     

ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING -808 -286 6 285 
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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 16 771                     -3 452 13 319 

Utbildning av studieavgiftsskyldiga 

studenter 295  0 295 

Summa utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå 17 066  -3 452 13 614 

Forskning och utbildning på 

forskarnivå -682 2 644 1 962

Total kapitalförändring 16 385  -808 15 578 

 

9.6 Avgiftsfinansierad verksamhet 

4. Avgiftsbelagd verksamhet       
Verksamhet Över-

/underskott   

t o m 2018 

Över-

/underskott 

2019 

Intäkter 

2020 

Kostnader 

2020 

Över-

/under 

skott 

2020 

Ack över-

/underskott 

utg 2020 

Utbildning av 

studieavgiftsskyldiga 

studenter 295 0 990 

 

-990  0 295 

 

Verksamhet där krav på full       

kostnadstäckning inte gäller:       

Upplåtande av lägenhet, 

utbytesprogram -101 -22 0 0 0 -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 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 201 200 45 332 19 363 64 695 

      

Takbelopp     67 365 

Redovisningen visar att lärosätet kommer under takbeloppet med 2 670 

      

      

2. Beräkning av anslagssparande och överproduktion  

      

      

A. Tillgängliga medel     

Årets takbelopp     67 365 

Ingående anslagssparande    0 

Summa A     67 365 

      

B. Utfall totalt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå  

Utfall total ersättning enligt tabell 1   64 695 

+ Ingående överproduktion   5 672 

Summa B     70 367 

      

Summa A-B     -3 002 

      

Tabell Anslagssparande     
Totalt utgående anslagssparande (A-B)                                                 0 

Ev anslagssparande över 10 % av takbeloppet                                                  0 

Utgående anslagssparande                                                   0 

      

Tabell Överproduktion     

Totalt utgående överproduktion   3 002 

Ev överproduktion över 10 % av takbeloppet  0 

     

Utgående överproduktion    3 002 
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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- 

allmänna 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 Riksgäldskontoret 

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 A Kumlin AB 

 Scandinavian–Japan Sasakawa Foundation 

 
              33 

 

 

Lars Nittve, vice ordförande tom 30/4 2020, därefter ledamot                                                                                     

 Nittve Information AB 

 Shaygan Arkitektur AB 

 Konstmässan Market AB 

      -    Amos Anderson Glaspalatset AB, Finland 

 

 
 

              17 

 

 

         

 

Joakim Stymne, vice ordförande from 1/5 2020, dessförinnan ledamot       
 Insynsrådet för Nationalmuseum             

 

17  

Thérèse Iveby Gardell, ledamot 17 

 

 

Tom Hedqvist, ledamot tom 30/4 2020 

 Ledamot av Utbildningsnämnden för Craft, Konstfack - institutionerna för 

Metall, Textil, Keramik & Glas. Masternivå. 

 Styrelseledamot. Capellagården 

 Svenskt Tenn, varumärkesråd  

5,7 
 

   

Annika Levin, ledamot 

 Svenska institutet, ledamot av insynsråd 

 Nationalkommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020-21, 

ledamot 

 Cirkus Cirkör, styrelseledamot 

 Fedora Platform, Paris, styrelseledamot 

 Stiftelsen Marianne och Sigvard Bernadottes Konstnärsfond, ledamot 

 Mediernas Etiknämnd, ledamot 

 Entreprenörskapsforum, ledamot av styrgrupp för filantropi  

         

17 

 

 

Cecilia Sjöholm, ledamot tom 30/4 2020 

 

5,7 

 

 Kommittén för konstnärlig forskning, Vetenskapsrådet 
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Mats Wallenius, ledamot tom 30/4 2020 

 

Dragana Vujanovic Östlind, ledamot from 1/5 2020                                                                                                       

 

Erik Westin, ledamot from 1/5 2020                                                                                                  
 Styrelseordförande Nyckelviksskolan 

 Styrelseledamot Blåsarsymfonikerna if och Musikaliska Nybrokajen AB 

 Styrelseledamot i Add on Ed AB och UniverCity SBD AB 

 

Matts Leiderstam, ledamot from 1/5 2020                                                                                     

Ersättning 
5,7 

 

11,3 

 

11,3 

 

 

 

 

11,3 

 

 

Lone-Pia Bach, lärarledamot fr.o.m. 1/9 2020 

             

  0 

 

    

 

Cecilia Sagrén, lärarledamot tom 31/8 2020 

 

Åsa Andersson Broms, lärarledamot  

  

Sophie Tottie, lärarledamot 

                 

0 

 

0 

 

0 

 

  
 

Salad Hilowle, studentledamot vårterminen 2020 

Arvode från övrigt arbete vid KKH 

 

8,5 

13 

 

Shaon Chakraborty, studentledamot höstterminen 2020 

Arvode från övrigt arbete vid KKH 

 

Moa Engström, studentledamot hela 2020 

 

Emilie Palmelund, studentledamot vårterminen 2020 

Arvode från övrigt arbete vid KKH 

 8,5 

4,8 

 

17 

 

8,5 

35,5 

 

 

Nicole Khadividombali, studentledamot hösttermin 2020 

 
 

8,5 

 

Arvode från övrigt arbete vid KKH 

 

Ledande befattningshavare 

10,6  
 

 Styrelseuppdrag    Lön 
 

 

Sara Arrhenius, tjänstledig rektor, inga förmåner 

                

                 890 
  

 Ordförande Arrhenius Hagdahl AB 

 Ledamot SSE Art Initiative, AdvisoryBoard, Handelshögskolan 

  

     
 

Fredrik Ehlin, vikarierande rektor tom 31/8 2020, inga förmåner 
Föräldraledig 202009–202012 

 

Romulo Enmark, vikarierande rektor from 1/9 2020, inga förmåner 
 Nomineringsperson för att ta fram förslag till externa ledamöter i styrelsen för 

Högskolan i Halmstad.  

 Ordförande för KK-stiftelsens grupp som svarar för granskningen av Jönköping 

universitets och Högskolan Västs KK-miljöer.  

 

 

Uppgifter om sjukfrånvaro, se avsnitt 7.4 i årsredovisningen 

                 648   

                     6  

 

 

                 580 
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Noter 

   
 

(tkr) 
   

     

Resultaträkning 
  

      2020 2019      

Not 1 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 
  

  
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen 1 231 1558   
Intäkter av anmälnings- och studieavgifter 21 13   
Övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar 0 0   
Summa 1 252 1571   
  

 

Not 2 Intäkter av bidrag 
  

  
Bidrag från Vetenskapsrådet 3 718 6 605   
Bidrag från övriga statliga myndigheter 3 465 2 391 

  Övriga bidrag -22 288   
Summa 7 161 9 284      

Not 

 

 

 

 

 

 

Not 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Finansiella intäkter 

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret                                                                                   

Övriga finansiella intäkter                                                                    

Summa                                                                                       

Räntesatsen hos Riksgälden är noll 

 

 

Kostnader för personal 

 

1 

11 

12 

 

35 

2 

47 

  
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 

andra avgifter enligt lag och avtal) 

32 591 29 935 

  
Varav lönekostnader ej anställd personal 814  1 330   

Sociala avgifter 13 687 12 573   
Övriga kostnader för personal 2 435 2 862   
Summa 48 713 

 

45 370 

   
 

 

Not 5 Övriga driftkostnader  
 

  
Reparationer och underhåll  278 251   
Resor, representation, information 1 517 3 281   
Köp av varor 3 462 3 863   
Köp av tjänster 12 520 13 066   
Summa 17 777 20 461      

  
De minskade driftkostnaderna i jämförelse med föregående år beror främst    
på färre resor och minskad representation samt färre inköp i samband med covid-19-pandemin. 
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Not 6 Finansiella kostnader              2020 2019   
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret 0 64   
Ränta på lån i Riksgäldskontoret 1 0   
Övriga finansiella kostnader 50 43   
Summa 51 107 

  
 

 Räntesatsen på räntekontot i Riksgälden är noll  

  

  

Not 7 Lämnade bidrag  
 

  
Studenter vid Kungl. Konsthögskolan 899 95   
Transferering avseende avgiftsskyldiga studenter 990  605    

1 889 700 

Not 8 Årets kapitalförändring  
 

  
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå -3 452 -3 362   
Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete 2 644 3 077   
Summa -808 -286 
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Balansräkning 

  

      2020-12-31 2019-12-31      

Not 9 Förbättringsutgifter på annans fastighet 
  

  
Ingående anskaffningsvärde 19 916 11 420   
Årets anskaffningar 1 198 8 497   
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde 0 0   
Summa anskaffningsvärde 21 114 19 917   
Ingående ackumulerade avskrivningar -5 962 -5 374   
Årets avskrivningar -268 -588   
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 0 0   
Summa ackumulerade avskrivningar -6 230 5 962   
Utgående bokfört värde 14 884 13 955 

  

  
 

 

Not 10 Maskiner, inventarier, installationer m.m.  
 

  
Ingående anskaffningsvärde 20 979 18 760   
Årets anskaffningar  

Korrigering IB 

1 450 

-99 

2 219 

0   
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde -15 0   
Summa anskaffningsvärde 22 315 20 979   
Ingående ackumulerade avskrivningar 

Korrigering Ingående balans 

-16 553 

99 

-15 308 

0   
Årets avskrivningar -1 399 -1 245   
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar 14 0   
Summa ackumulerade avskrivningar -17 389 -16 553   
Utgående bokfört värde 4 476 4 426 

 

Not 

 

11 

 

Fordringar hos andra myndigheter 

 
 

  
Fordran ingående mervärdesskatt 631 757 

  Fordran skattekonto 90 36   
Kundfordringar hos andra myndigheter 444 4   
Summa 1 165 797 

        

Not 12 Övriga kortfristiga fordringar   
 

  
Fordringar leverantörer 98 0   
Övriga fordringar 88 0   
Summa 186 0    

 
 

Not 13 Förutbetalda kostnader  
 

  
Förutbetalda hyreskostnader 4 978 4 382   
Övriga förutbetalda kostnader 

Summa                                                                                   

629 

5 607 

607 

4 989 
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2020-12-31 2019-12-31 

Not  14 Avräkning med statsverket 

 

Anslag i räntebärande flöde 

 
 

  
Ingående balans 0         0   
Redovisat mot anslag 80 361 78 146   
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -80 361 -78 146   
Fordringar/Skulder avseende anslag i räntebärande flöde 0 0 

 

Not 

 

15 

 

Myndighetskapital 

  

  
Specifikation förändring av myndighetskapitalet 

  

  
Utgående balanserat kapital föregående år 16 671  10 386   
Föregående års kapitalförändring -286 6 285   
Ingående balanserat kapital inkl föreg. års kapitalförändring 16 385  16 671   
Årets kapitalförändring  -808 -286   
Utgående balanserat kapital inkl årets kapitalförändring 

 

Det balanserade kapitalet avser anslagsfinansierad verksamhet 

15 578 16 385 

     

Not 16 Övriga avsättningar 
  

  
Avsättning för lokalt omställningsarbete 

  

  
Ingående balans 944 678 

  Avsättning pensioner -68 165   
Årets förändring 113 101   
Utgående balans 989 944      

Not 17 Lån i Riksgäldskontoret 
  

  
Ingående balans 18 227 8 031   
Under året nyupptagna lån 2 200 12 031   
Årets amorteringar -1 507 -1 835   
Utgående balans 18 920 18 227   
 

Beviljad låneram enligt regleringsbrev  

 

60 000 

 

55 000      

Not 18 Övriga kortfristiga skulder 
  

  
Personalens källskatt 759 781   
Övrigt 7 57   
Summa 766 838 

        

Not 19 Upplupna kostnader 
  

  
Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter 1 940 1 397   
Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter 190 194   
Övriga upplupna kostnader 453 453   
Summa 

 

 

 

 

 

  

2 583 2 044 
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Not 20 Oförbrukade bidrag 2020-12-31 2019-12-31   
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet 9 721 8 010   
Bidrag som erhållits från icke-statliga organisationer eller 

privatpersoner 

216 249 

  
Summa 9 937 8 259    
varav oförbrukade bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i anspråk: 

 

  
inom en till tre månader 

mer än tre månader till ett år 

1 149 

3 447 

947 

2 842   
mer än ett år till tre år 

mer än tre år 

5 124 

0 

4 222 

0   
Summa  

 

De oförbrukade bidragen har ökat pga att covid-19-pandemin har 

gjort att vissa forskningsprojekt inte har kunnat bedrivas enligt 

plan  

9 721  8 010 

   
 

 

Not 21 Övriga förutbetalda intäkter  
 

  
Förutbetalda hyror 0 177   
Summa 

 

Uthyrningen av en lokal i andra hand avslutades den 1 september 

2020, vilket gör att inga förutbetalda hyror förekommer. 

  

0 177 

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 2020. 

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

kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. 

 

Online den 19 februari 2021 

 

 

Ewa Kumlin    Sara Arrhenius 

Ordförande    Rektor 

 

 

Åsa Andersson Broms   Lone-Pia Bach 

 

 

Shaon Chakraborty   Moa Engström 

 

 

Thérèse Iveby Gardell   Nicole Khadividombali 

  

 

Matts Leiderstam   Annika Levin 

 

 

Lars Nittve    Joakim Stymne 

 

 

Sophie Tottie    Dragana Vujanovic Östlind 

 

 

Erik Westin 
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