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1. Bakgrund 
 
Verksamhetsplanen för 2022 är det dokument som anger inriktningen för Kungl. 
Konsthögskolan. Det är i detta dokument som vår vision och vår strategi konkretiseras 
och det är här som alla på högskolan får en gemensam bild av vad vi ska uppnå och 
följa upp under det kommande året.  
 
Verksamhetsplanen för 2020 var den första gemensamma verksamhetsplanen för 
KKH på många år och tanken var att efterföljande verksamhetsplaner skulle vara 
treåriga, för att få ett mer långsiktigt perspektiv. På grund av att vi håller på att ta fram 
en ny utbildnings- och forskningsstrategi för de kommande åren och att vi sjösätter en 
ny organisation under 2021, väljer vi dock att göra denna verksamhetsplan ettårig för 
att utbildnings- och forskningsstrategin ska kunna göra avtryck i 
verksamhetsplaneringen och för att de nya prefekterna ska kunna påverka den 
kommande inriktningen. Vi har i samråd med högskolestyrelsen därför valt att ta fram 
en ettårig verksamhetsplan även för 2022 men kommer därefter att  
sträva efter att ha treåriga verksamhetsplaner. Skulle läget förändras ytterligare vad 
gäller förutsättningarna för verksamheten kommer en kompletterande 
verksamhetsplan för 2022 att beslutas av högskolestyrelsen under hösten 2021. 
 
Det är viktigt att inriktningen i verksamheten fastställs innan budgetarbetet påbörjas 
för att förtydliga prioriteringarna. Vidare kommer institutionerna, förvaltningen och 
andra berörda arbetsgrupper att utifrån denna verksamhetsplan ta fram mer 
detaljerade verksamhetsplaner för 2022. 
 
 

2. Inledning 
 
KKH:s vision för verksamheten 2019–2024 togs fram i en gemensam process inom 
högskolan och högskolestyrelsen fastställde den i maj 2019. Nyckelorden i visionen 
är konstnärligt risktagande, experiment och nyskapande. En gemensam 
kunskapsgrund och ett ömsesidigt ansvarstagande från medarbetare och studenter är 
grundstenar. KKH verkar för en stor variation i de konstnärliga uttrycken och en miljö 
präglad av reflektion, hållbarhet och generositet. Vår verksamhet omfattar både 
utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarnivå samt forskning. KKH ska vara 
ett öppet och inkluderande lärosäte och verka för att skapa nya pedagogiska och 
forskande former i dialog med förändringar i konsten och kulturen i stort. KKH 
stimulerar till ny kunskap och verkar för att konstnärlig kunskap tar plats i samhället. 
Grundläggande för verksamheten är att värna konstens och bildningens frihet. 
 
De värden och de målsättningar som uttrycks i visionen ska prägla all vår verksamhet. 
Visionen sträcker sig fram till 2024 och verksamhetsplanen är ett av våra verktyg för 
att uppfylla vår vision.   
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2021 års verksamhetsplan präglades av den osäkra framtid som coronasituationen har 
skapat och i skrivande stund är pandemin ännu inte över. Därför är 2022 års 
verksamhetsplan författad utifrån utgångspunkten att vi i dagsläget inte helt vet under 
vilka förutsättningar vi kommer att arbeta. Vi vet att pandemin har påverkat vårt 
samhälle i grunden och även ritat om konstens och kulturens spelplan. Vi ser redan nu 
hur formerna för undervisning och forskning har förändrats snabbt. Vi vet också att 
det i en tid av snabba förändringar är avgörande att vi är med och påverkar både 
framtidens konst- och arkitektur utbildning och forskning, men även konst och 
kulturlivet i stort, genom vårt arbete på högskolan och genom vår samverkan med det 
övriga samhället. 
 
Tider präglade av förändringar innebär utmaningar och möjligheter. Men de medför 
också en oro inför vardagen och inför en osäker framtid och situationen efter 
utbildningen. Detta har blivit uppenbart när vi ser ett ökat antal sjukskrivningar och 
studieuppehåll under 2021. Omsorg om varandra och om denna ovissa framtid är 
någonting vi vill fokusera extra mycket på under kommande år. Både i relation till 
utbildningen, men också till alla medarbetares och studenters hälsa, psykisk, såväl 
som fysisk.  
 
En utredning av högskolans omorganisation, ledarskap, kultur, samarbete och 
arbetsmiljö har genomförts och utvärderingen visar att vi behöver prioritera 
utvecklingen av arbetsmiljön högt där fokus på tillit och gemenskap är centrala samt 
att vi behövde förändra organisationen och utveckla den ytterligare. Arbetet med 
omorganisationen har skett under 2021 där två institutioner har införts och under 2022 
kommer implementeringsarbetet att fortsätta. Till stöd för detta arbete har högskolan 
fått särskilda medel från departementet för ledningsstöd i form av ett rektorsråd och 
en utbildningsledare. 
 
Det stora arbetet vi gjort med lärosätets organisation och struktur gör att vi nu har en 
grund att stå på och kan rikta blicken mot att utveckla form och innehåll i vår 
utbildning, forskning och utåtriktade verksamhet. Nu ska vi utifrån högskolans vision 
och strategi fortsätta att utveckla innehåll och form för vår utbildning och forskning, 
vår utåtriktade verksamhet och samverkan med andra institutioner, samhället och 
kulturlivet i stort. Här är experiment och nyskapande nyckelord, men också dialog 
och inkludering. En avgörande tyngdpunkt i arbetet är att lyfta fram och utveckla den 
erfarenhet som KKH har av de fält som uppstår i mötet mellan undervisning och 
forskning, programutbildning och vidareutbildning. Här är det väsentligt att 
synliggöra och koppla samman den verksamhet som görs inom lärosätet genom att 
skapa tydliga mötespunkter för högskolans olika delar, men också att föra en dialog 
med omvärlden i en utåtriktad verksamhet. Viktigt är också att fortsätta utveckla 
högskolans unika erfarenhet av att arbeta med hybridformer av utbildning, forskning 
och utåtriktat arbete där t. ex. utställningar och publikationer blir en del i den 
pedagiska och forskande processen.  
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Baserat på Universitetskanslierämbetets utlåtande rörande granskningen av vårt 
kvalitetssäkringssystem och den självvärdering som gjordes inför granskningen så  
arbetar vi med att fastställa och förtydliga alla styrande dokumentstrukturer och 
rutiner som vi som högskola ska ha. Vi kommer också vidare lägga stor vikt på att 
skapa en gemensam planering för högskolans verksamhet så vi får en tydlig 
gemensam rytm för vårt arbete. I den planeringscykeln ska finnas tydliga forum för 
gemensam kunskapsutbyte och utvecklingsarbete för högskolans olika verksamheter. 
Till stöd för detta utvecklingsarbete, med målet att få till en väl gemensamt 
fungerande högskola, finns kvalitetssamordnaren och utbildningsledaren. 
 
 
 

3. Förutsättningar för verksamheten 
 

3.1  Ekonomi 
 
Anslagstilldelningen för 2022 för KKH:s utbildning och forskning har föreslagits av 
regeringen i 2021 års budgetproposition samt tilläggsbeslut i vårändringsbudgeten för 
2021. Tilldelningen kan komma att justeras i samband med 2022 års 
budgetproposition som kommer den 20 september 2021. Om propositionen skulle 
innehålla väsentliga förändringar kommer ett tilläggsbeslut till denna 
verksamhetsplan att tas fram till styrelsens möte i oktober 2021. Den mer detaljerade 
budgetprocessen för 2022 som sker under hösten 2021 kommer att helt vila på 
verksamhetsplanens inriktningsbeslut. 
 
Anslagstilldelningen för utbildningen föreslogs i budgetpropositionen vara 69,5 mnkr 
för 2022 vilket är en ökning med 1 mnkr i jämförelse med 2021. Förändringen beror 
på en uppräkning med pris- och löneomräkning och innebär ett oförändrat 
utbildningsuppdrag på ca 210 helårsstudenter. Ett tillägg på 0,6 mnkr för ytterligare 
sommarkurser 2020 kom i vårändringsbudgeten vilket vi har fått behålla även för 
2021 och 2022. I budgetunderlaget för 2022–2024 har KKH äskat om att få ett utökat 
utbildningsanslag med 1,9 mnkr för att ha möjlighet att bedriva en sommarakademi 
och ta emot fler studenter under sommarmånaderna då lokalerna står relativt 
outnyttjade. Om detta äskande beviljas tillkännages i samband med 2022 års 
budgetproposition.  
 
Under 2020-2022 erhåller högskolan tillfälliga medel för att möjliggöra rekryteringen 
av ett rektorsråd och utbildningsledare på 2,2 mnkr under 2021 och 2022. 
 
Konsthögskolans statsanslag för forskning och utbildning på forskarnivå föreslås 
uppgå till 11,4 mnkr för 2022, vilket är en minskning med 0,2 mnkr. Minskningen 
beror på ett effektivitetskrav som finns inom all statlig verksamhet. Genom den 
forskningsproposition som regeringen lämnade under hösten 2020 aviserades 
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satsningar inom den anslagsfinansierade forskningen och eventuellt kan ytterligare 
medel erhållas i vårändringsbudgeten för 2021. 
 
Utöver utbildnings- och forskningsanslaget har Konsthögskolan ett lokalanslag på 1,4 
mnkr. KKH har äskat om en utökning av detta anslag med 3 mnkr i budgetunderlaget 
för 2022–2024, för att på så sätt bidra till den omfattande ombyggnad av lokalerna 
som planeras de kommande åren. Även denna eventuella utökning av anslaget 
tillkännages i samband med budgetpropositionen för 2022. 
 
KKH har under de senaste åren fått en väsentligt utökad bidragsfinansiering av sina 
forskningsprojekt och det är framförallt Vetenskapsrådet som står för ökningen. 
Under 2020 minskade dock antalet beviljade bidrag, vilket ger en minskad 
finansiering av gemensamma kostnader så som exempelvis lokaler. Ett viktigt 
insatsområde för 2022 är därför att försöka erhålla ytterligare bidragsmedel för 
forskningsprojekt och sex bidragsansökningar har skickats in till Vetenskapsrådet som 
ger besked om tilldelningen i november 2021. För forskningen har ytterligare 
anslagsmedel beviljats i vårpropositionen och delar av dessa medel kommer att 
användas för att stödja våra lärares och forskares ansökningar om externa 
bidragsmedel till sin forskning.Vi kommer också att se över möjligheterna att gå in 
med ansökningar om externa medel för större och mer infrastrukturella projekt så som 
exempelvis Ljudstudion. Under 2022 kommer vi också att utarbeta tydligare rutiner 
och riktlinjer kring hur vi kan stimulera bidragsansökningar.  
 
Bidragsintäkterna var under 2020 7,2 mnkr vilket var en minskning med ca 2 mnkr i 
jämförelse med 2019 och bidragsintäkterna för 2021 budgeteras till 7,9 mnkr. Vi anar 
samma nedåtgående trend även för 2022. Orsaken till minskningen är att ett antal 
bidragsfinansierade forskningsprojekt slutfördes under 2019 och att den 
bidragsfinansiering av forskarstuderande som sedan 2014 erhållits från Stockholms 
Konstnärliga högskola har upphört.  
 
Fundraising kan ge en utökad finansiering till verksamheten och under 2021 och 2022 
kommer vi att satsa ytterligare resurser på att skapa strukturer för att arbeta med 
fundraising och att kontakta möjliga samarbetspartners för exempelvis kostnader för 
ombyggnaden av högskolans lokaler och stipendieprogram. 
 
När det gäller avgiftsintäkter och finansiella intäkter utgör dessa en mindre del av 
verksamhetens intäkter och under 2021 är dessa budgeterade till ca 1 mnkr vilket är 
en minskning med ca 0,7 mnkr då andrahandsuthyrningen av en större lokal i 
högskolans källare kommer att upphöra för att ge mer plats till verksamheten. Under 
2022 beräknar vi att dessa intäkter ligger på ungefär samma nivå. För att kompensera 
för dessa intäktsminskningar ser vi över möjligheterna att samverka med andra 
myndigheter och vi har exempelvis hyrt ut ett arkiv till Statens Konstråd när de 
framöver flyttar till Skeppsholmen, och samtal pågår även med dem och andra 
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myndigheter om att dela på olika administrativa tjänster och en utökad samutnyttjande 
av lokaler. 
 
För att få en ekonomi i balans behöver vi också se över våra kostnader och vara 
återhållsamma när det gäller främst driftkostnader och investeringar, vilket kommer 
att påverka budgeten för 2022.    
 
Sammanfattning:  

• Se över möjligheterna att gå in med ansökningar om externa medel för större 
mer infrastrukturella projekt.  

• Utarbeta tydligare rutiner och riktlinjer kring hur vi kan stimulera 
bidragsansökningar. 

• Satsa ytterligare resurser på att skapa strukturer för att arbeta med 
fundraising. 

 
 

3.2  Infrastruktur och lokaler 
 
Under 2022 fortskrider planeringsarbete för att bygga om huvudbyggnaden och 
annexet som ligger i anslutning till Galleri Mejan för att uppnå en förbättrad 
arbetsmiljö och för att optimera lokalerna för undervisning och ateljéerarbete.  Ett 
arbete med att ta fram ett mer detaljerat lokalförsörjningsprogram, som sedermera ska 
ligga till grund för en vidare programhandling och systemhandling fortgår. Under 
2021 har vi anlitat en inredningsarkitekt som kommer titta på lösningar kring hur vi 
ska planera ombyggnation och effektivisera våra kontor inför ombyggnationen. 
 
Tillgängligheten och lokalerna i entrén kommer att ses över under året för att ge 
studenter, medarbetare och besökare en bättre samlingspunkt för möten och social 
samvaro. En arkitekt har anlitats för detta som kommit med förslag till åtgärder och 
ett skyltprogram tas fram för att göra det enklare att hitta i huset. 
 
För att bibehålla fokus på en god arbetsmiljö tas en underhållsplan fram för lokalerna. 
Den kommer att ge en tydligare planering och struktur för åtgärder i våra på många 
sätt unika lokaler. Att vårda lokalerna är också alla medarbetares och studenters 
ansvar. Vi har en gemensam arbetsmiljö och ska ta vara på den tillsammans genom 
tydliga regler för vad som gäller och genom gemensamma insatser för att göra den 
trivsam.   
 
Under 2021 har hyran för huvudbyggnaden höjts med hela 20 procent då avtalet för 
lokalerna har sagts upp för omförhandling. Denna kostnadsökning innebär att vi 
behöver förtäta i huvudbyggnaden och efter ombyggnaden säga upp andra mindre 
hyreskontrakt.   
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Ett arbete pågår med att utarbeta och implementera nya arbetssätt kring brandsäkerhet 
och säkerhetsarbete. En utrymningsorganisation är skapad och arbete med att ta fram 
nya riktlinjer, policys och praktiska rutiner är under bearbetning. Syftet är att höja 
nivån på främst brandsäkerheten men även möta nya myndighetskrav på högskolan. 
Ett myndighetskrav som ses över är frågan om personsäkerheten så att denna är i linje 
med den nya säkerhetsskyddslagen.  
 
Under 2020 upphörde andrahandsuthyrningen av en källarlokal i högskolans 
huvudbyggnad. Denna lokal kommer under 2021 och 2022 att anpassas och användas 
för förråd, utbildning samt utrymme för studentkårens och annan social verksamhet. 
Lokalen som ligger i ett vackert 1700-talsvalv lämpar sig väl för studentkårens 
verksamhet och för annan social verksamhet vid högskolan då den har en egen entré 
skild från huvudingången. Att skapa en mötesplats för studenter och medarbetare 
skulle göra studietiden ännu mer givande och skapa både en bättre studie- och 
arbetsmiljö.  
 
Under rådande pandemi har krav på ökad digitalisering framkommit. Detta har haft en 
direkt påverkan på vissa utvecklingsprojekt inom IT. Ett mer digitaliserat arbetssätt 
innebär att våra IT-system och utbildningar anpassats för dessa krav. Ett fortsatt 
arbete med att höja nivå på digitalisering kommer därför fortgå under 2022.  
 
Arbetet med att systematisk få kontroll på kemikaliehanteringen pågår på KKH. En 
arbetsgrupp är tillsatt  för att ta hand om löpande frågor relaterade till just 
kemikaliehantering och under 2022 kommer vi att ha ett fullt uppdaterat 
kemikaleregister och rutiner för en kontinuerling uppdatering av det. 
 
 
Sammanfattning:  

• Bibehålla fokus på en god arbetsmiljö och ta fram en underhållsplan för 
lokalerna under 2021 och 2022. 

• Utarbeta och implementera nya arbetssätt kring brandsäkerhet och 
säkerhetsarbete. 

• Se över personsäkerheten så att den är i linje med den nya 
säkerhetsskyddslagen.  

 
 
 

3.3  Kompetensförsörjning 
 
Flertalet av lärarna inom KKH är anställda på konstnärlig grund. Enligt 
högskoleförordningen är en sådan anställning tidsbegränsad upp till fem år med 
möjlighet till upp till fem års förlängning. De tidsbegränsade förordnandena gör att 
verksamheten kontinuerligt har ett stort rekryteringsbehov. Under slutet av 2021 och 
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början av 2022 planerar vi att rekrytera två professorer, en inom måleri och teckning i 
ett utvidgat fält och en professor inom soniska praktiker i ett intermedialt fält.  
För att stimulera utbildningen med nya konstnärliga perspektiv fortsätter vi med att 
bjuda in internationella gästprofessorer och gästlärare som under en tid tillför 
studenterna en unik kunskap och som bidrar till kollegiet med nya perspektiv.  
 
En uppföljning av den omorganisation som vi genomförde 2018 gjordes under våren 
2020, vilken visade att det finns ett behov av att förändra organisationen. Två 
institutioner med tillhörande institutionsnämnder och ett högskoleråd inrättas därför 
från den 1 september 2021 och två prefekter rekryteras. Utfallet av 
organisationsförändringen kommer att tydliggöras under 2022 och vi behöver arbeta 
målinriktat för att implementera den nya organisationen för att förändringen ska få 
full effekt. 
 
Inom högskolan behöver vi göra en övergripande analys av kompetensförsörjningen 
så vi har rätt och tillräcklig kompetens både i utbildningen, forskningen och 
förvaltningen. Det nya  arbetstidsavtalet förtydligar hur arbetstiden ska planeras och 
säkerställer att tid avsätts för kompetensutveckling. Det praktiska arbetet med att 
omsätta det nya arbetstidsavtalet till individuella tjänstgöringsplaner skedde under 
2021 och dessa tjänstgöringsplaner kommer att ge en tydlig bild av behoven av 
kompetensförsörjning framöver. 
 
Kompetensutveckling och omvärldsbevakning genom konferenser och seminarier är 
en mycket viktig förutsättning för att kunna utveckla verksamheten, pedagogiken och 
för att medarbetarna ska få tillgång till ny kunskap. Under 2021 och 2022 prioriteras 
arbetet med pedagogisk utveckling för lärarna. Planering av kompetensutvecklingen 
sker både på övergripande nivå och i samband med medarbetarsamtal och 
implementering av tjänstgöringsplaner. 
 
Rekrytering av prefekten inom institutionen för forskning och vidareutbildning 
kommer att understödja arbetet med att förtydliga inriktningen på högskolans 
forskning och utbildning på forskarnivå och att öka antalet externfinansierade 
forskningsprojekt som bedrivs inom högskolan. Ett exempel på en sådan finansiering 
är ett nytt forskningsprojekt inom arkitektur och offentlig konst där högskolan erhållit 
medel från KK-stiftelsen för delfinansiering av en gästprofessor. 
 
 
Sammanfattning:  

• Rekrytera två professorer, en inom måleri och teckning i ett utvidgat fält och 
en professur soniska praktiker i ett intermedialt fält. 

• Arbeta målinriktat för att implementera den nya organisationen. 
• Göra en övergripande analys av kompetensförsörjningen. 
• Prioritera arbetet med pedagogisk utveckling. 
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• Förtydliga inriktningen på högskolans forskning och utbildning på 
forskarnivå. 

• Öka antalet externfinansierade forskningsprojekt. 
 
 

3.4  Dimensioneringen av utbildningen 
 
KKH:s utbildningsanslag på 69,5 mnkr 2022 baseras på hur många helårsstudenter vi 
har och hur många poäng som studenterna tar. Att prognostisera antalet 
helårsstudenter är svårt under rådande coronapandemi. Vi kan konstatera att antalet 
utländska studenter har minskat och att antalet studieuppehåll inom det femåriga 
programmet i fri konst har ökat. Under läsåret 2021/2022 antar vi därför fler studenter 
för att kompensera för det minskade studentantalet under läsåret 2020/2021. 
Sammantaget räknar vi med att kunna nå upp till det antal studenter som krävs för att 
erhålla hela utbildningsanslaget. 
 
Under åren 2017–2019 har KKH haft fler studenter än vad utbildningsanslaget 
rymmer. Det ger inte ett utökat utbildningsanslag, men upp till 10 % av 
överproduktionen i förhållande till utbildningsanslaget kan sparas till kommande år. 
Det ger en möjlighet att utjämna svängningar mellan åren och kan användas under de 
år då studentantalet tillfälligt minskar exempelvis om vi inte kan examinera studenter 
på grund av coronasituationen eller i samband med ombyggnaden av lokalerna. 
Sammantaget har vi haft fler studenter motsvarande 3 mnkr, vilket kan användas vid 
en minskning av studentantalet.  
 
Under 2020 minskade antalet helårsstudenter till 201 från 208, vilket berodde på 
coronapandemin med färre utbytesstudenter och fler studieuppehåll, vilket var färre 
än det sammantagna utbildningsuppdraget och vi använde 2,7 mnkr av den tidigare 
överproduktionen av studenter. Under 2022 prognostiserar vi dock att antalet 
studenter ökar till 211, vilket är i enlighet med den långsiktiga planen för 
dimensioneringen av utbildningen som vi upprättat i samband med den planerade 
ombyggnaden.  
 
 

4. Uppdrag för hela Kungl. Konsthögskolan 
 

4.1 Nyskapande i konstnärlig utbildning och forskning  
 
Kärnan i KKH:s utbildning och forskning är den konstnärliga praktiken. Lärosätets 
arbete präglas av ett nyfiket, experimenterande förhållningssätt där ny kunskap om 
konstens och arkitekturens uttryck, metoder och sammanhang står i fokus. Inom 
högskolan pågår också ett ständigt utvecklingsarbete där olika metoder för 
undervisning och forskning prövas. Vi behöver skapa en tydligare systematik för 
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utvecklingsarbetet där vi också hittar former för att dela den kunskap som kommer ur 
utvecklingsarbetet. Därför är en viktig tyngdpunkt i arbetet under 2022 att 
tillsammans utveckla forum och former för att dela kunskap inom högskolan, men 
också för att förmedla det vi gör till omvärlden.  
 
En grundläggande aspekt av KKH:s utbildning är att erbjuda utbildning för olika delar 
av ett konstnärligt yrkesliv. Här kommer våra programutbildningar, 
vidareutbildningar och vår forskning i samtal med varandra att  skapa ett dynamiskt 
konstnärligt fält. Våra kandidat- och masterstudenter och vidareutbildare arbetar i 
forskningsliknande processer. Forskning och utbildning på grundnivå och avancerad 
nivå kan på det sättet integreras. Att skapa ultimata förutsättningar för det samtalet 
och ytterligare möjliggöra kopplingar och samarbeten mellan KKH:s olika 
verksamheter är en viktig ambition för 2022.  
 
Här har högskolan redan idag flera viktiga forum som vi behöver förtydliga och 
utveckla. Det arbetet som pågått under 2021 kring utställningens funktion och roll i 
vår verksamhet kommer under 2022 att fortsätta och fördjupas genom att våra 
utställningsplatser kan återaktiveras efter Corona. Vi kommer att fortsätta utveckla 
forskningsveckans former. Den nya institutionen för forskning och vidareutbildning 
kommer att driva ett högre seminarium som kommer att utgöra en knytpunkt för 
kunskapsdelning. Likaledes ska vi under 2022 etablera ett forum för pedagogisk 
utveckling. Vårt publika program kommer efter pandemin att återetableras och 
intensifieras både på plats och online.  
 
Vi ska också ytterligare stimulera former där studenter, lärare och forskare kan arbeta 
gemensamt och dela miljö. Här gör vi en satsning på en ny struktur som vi benämner 
laboratoriet för fördjupande och experimentellt konstnärligt arbete som ett 
komplement till verkstaden och ateljén. Formen har redan en etablerad historia inom 
KKH genom Mejan Labs, ett laboratorium för nya medier som samlade forskning, 
undervisning, utställningar och seminarier i en verksamhet mellan 2002-2008. Mejan 
Labs i sin nya form skulle vara ett samlande namn på mer eller mindre tillfälliga 
kluster som skapar utrymme för att arbeta med  en speciell teknik, gestaltningsform 
eller tema. I laboratoriet kan undervisning och forskning mötas. Det är också en 
möjlig samlingsplats för att stimulera ökade samarbeten mellan högskolans 
lärarkategorier, mellan olika tekniker och uttrycksformer. Här skulle också finnas 
möjligheten att knyta samarbeten med externa partners – t. ex. inom en speciell 
teknologi - vars kunskap vi behöver under en begränsad tid.  
 
Som ett första pilotprojekt kommer ett laboratorium för performance, rörlig bild och 
ljud inrättas under 2022. Performance/rörlig bild/ljudlaboratoriet kommer att ske i 
samarbete med externa partners där vi har haft inledande kontakter med Moderna 
Dansteatern och EMS. Laboratoriet kommer att utvecklas inom ramarna för 
Mindepartementet, men med avsikten att vidare stimulera samarbeten över alla 
högskolans områden.  
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Erfarenheter från pilotprojektet dokumenteras under året för att underlätta 
utvecklingen av möjliga nya lab. Ambitionen är att piloten kommer att stimulera 
initierande av flera lab till 2023, men även redan under 2022 om intresse finns.Viktiga 
initiala frågställningar som labstrukuren bär med sig är: för vilka studenter, vem 
arbetar med vilka resurser, på vems initiativ och vilka är inkluderade? Och inte minst: 
hur kan laboratoriets minnesfunktion bli en naturlig och viktig del av verksamheten? 
 
KKH har fått en viktig donation i form av ett specialutrustat ljudrum för uppspelning 
av ljud. Rummet som ligger inrymt i Torpedverkstaden lämpar sig också för  såväl 
undervisning, produktion och uppförande av intermediala verk. Donationen öppnade 
möjligheten att utveckla ljudets konstnärliga praktiker i KKH:s undervisning, 
forskning och utåtriktade verksamhet. Under 2021 har KKH påbörjat ett omfattande 
utvecklingsarbete inom området soniska praktiker i ett intermedialt fält både inom 
undervisning och forskning. Vi har för lärare och studenter introducerat möjligheten 
att arbeta i vårt ljudrum och börjar arbeta med ljud som en konstform som sträcker sig 
mot samarbeten med högskolans övriga konstnärliga fält.  
  
Under 2021 utlyses en professur inom området soniska praktiker i ett intermedialt fält 
som kommer att träda i verksamhet 2022. Professuren ger en möjlighet att utveckla 
både undervisning och forskning inom området. Ljudrummet kommer också att vara 
en bas i det performance, rörlig bild- och ljudlaboratorium som planeras för att stärka 
högskolans transmediala samarbeten.  
 
Under 2022 kommer arbetet med att utveckla konstnärliga praktiker som använder 
ljud på KKH att intensifieras. Ett högskoleövergripande tema under året kommer att 
vara Ljudande/Lyssande där vi inom undervisning, forskning och utåtriktad 
verksamhet vill undersöka ljudet och lyssnandet i samtidens konst, arkitektur och 
kulturen i stort. 
 
Avgörande för högskolans relevans i ett vidare konstnärligt fält är att utvecklas i 
samklang med det omgivande samhället där förutsättningar för konstnärer är i ständig 
förändring. Detta är särskilt viktigt i en postpandemisk situation där vi behöver förstå 
och svara på de snabba förändringar som sker i kulturlivet och samhället i stort. Vi ser 
hur digitalisering på alla nivåer utmanar utbildning och forskning genom 
hopkopplingar mellan analoga och digitala världar. Här kommer vi under 2022 utifrån 
erfarenheten av pandemins onlinesituation utveckla vår online- och 
hybridundervisning. En utveckling som ska göra det möjligt för främst våra 
postmaster studenter utanför Stockholm att delta i vår undervisning. Här finns också  
ett viktigt utvecklingsområde för vår publika verksamhet som kan tillgängliggöra och 
synliggöra vår verksamhet ytterligare.  
 
Sammanfattning:  

• Skapa tydligare system för utvecklingsarbetet.  
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• Utveckla forum och former för att dela kunskap inom högskolan. 
• Utveckla forum och former för att förmedla det vi gör till omvärlden.  
• Arbeta med  utställningens funktion och roll i vår verksamhet. 
• Fortsätta att utveckla forskningsveckan. 
• Inrätta ett  högre seminarium för kunskapsdelning. 
• Etablera ett forum för pedagogisk utveckling. 
• Återetablera vårt publika program. 
• Stimulera former där studenter, lärare och forskare kan arbeta gemensamt och 

dela miljö.  
• Utveckla ett högskoleövergripande tema Ljudande/Lyssande. 
• Tillsätta en professur inom soniska praktiker i ett intermedialt fält 
• Utveckla vår online- och hybridundervisning.   

 
 

4.2 Samverkan, öppenhet och inkludering i relation till omvärlden 
 

KKH:s verksamhet präglas av samverkan med högskolor, konstinstitutioner och andra 
relevanta aktörer såväl nationellt som internationellt. Under de närmaste åren vill 
högskolan fortsätta utvecklingen av samarbeten med målet att höja relevansen och 
kvaliteten i utbytena och utveckla ny kunskap. En viktig dimension av detta arbete är 
att KKH i större utsträckning vill verka på andra platser, exempelvis genom att 
samarbeta med andra nationella och regionala institutioner inom närliggande områden 
inom kultur, vetenskap och samhälle. Vi kommer under 2022 att ligga i slutfasen för 
samarbetet med Grafikens Hus som är planerat att öppna våren 2023. Det 
performance- och ljudlaboratorium som kommer att startas 2022 kommer att ligga i 
ett nätverk av externa samarbetsparters. Under en tid har skolans ledning fört samtal 
med andra institutioner på Skeppsholmen om möjliga samarbeten, som t.ex. om en 
gemensam kulturhändelse i festivalens form. Ambitionen för 2022 är att fortsätta det 
samtalet och om möjligt sjösätta en pilotversion 2023. 
 
Det publika programmet är en organisk del i skolans pedagogiska modell. Här finns 
en multidimensionalitet som är en bärande del i  KKH:s identitet där lärosätet är 
verksamt på flera nivåer samtidigt - utbildning, forskning, produktion, publika 
program – och där dessa nivåer är integrerade i varandra. För att ytterligare fördjupa 
samtalet med omvärlden vill vi efter pandemin återöppna och utveckla högskolans 
publika program av utställningar, seminarier, föreläsningar, publikationer och andra 
konsthändelser. Det vänder KKH utåt och gör oss till en synlig och vital part i ett 
större konst- och kulturliv, lokalt såväl som internationellt. En synlighet som inbjuder 
fler att ta del av högskolans verksamhet, som sänker trösklarna och underlättar 
inkludering. Det utåtriktade programmet öppnar och gör verksamheten tillgänglig 
samtidigt som det är en integrerad del i skolans lärande. Genom att satsa strategiska 
medel på det utåtriktade programmet ska KKH i än högre utsträckning bli en 
mötesplats där en betydelsefull diskurs om konst formuleras. I hög grad handlar det 
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om att strukturera, samordna och synliggöra den publika verksamhet som redan görs 
på skolan i form av föreläsningar, öppna semiarier, utställningar och andra 
konsthändelser, våra avgångsutställningar inkluderade. Nu efter pandemin finns 
möjligheten att fullt ut aktivera våra utställningsplatser, Galleri Mejan, Rutiga Golvet 
och Mellanrummet. Till detta kan vi lägga ljudrummet som en publik plats och vårt 
pågående samarbete med Konstakademien med utställningar med vår forskning. Den 
broadcasting studio som nu finns i Mindepartementet gör det också möjligt att 
utveckla vår publika verksamhet digitalt. I utvecklingen av vårt publika program 
kommer den producent som rekryteras under våren 2021 tillsammans med 
kommunikationsansvariga att ha en viktig roll i att tillsammans med ledning och 
kollegiet utveckla det publika programmet.  
 
Sammanfattning:  

• Utveckla samarbeten för att höja relevansen internationellt, nationellt och 
regionalt samt för att utveckla ny kunskap. 

• Återöppna och utveckla högskolans publika program på ett multimedialt sätt. 
 
 

4.3  Organisation och arbetsmiljö inkl. lika villkor 
 
De senaste åren har vi fokuserat på att skapa bättre strukturer för vårt arbete inom 
utbildning, forskning och förvaltning. En ny organisation sjösattes 2018 för att bättre 
kunna planera och styra verksamheten tillsammans. Därefter genomfördes en 
utvärdering av organisation, ledarskap, kultur, samarbete och arbetsmiljö under våren 
2020 genom intervjuer med flertalet av de anställda. Utvärderingen fann att många 
var positiva till de förändringar som genomförts under de senaste åren och att läget är 
bättre än för några år sedan med ett tryggare och mer positivt klimat och en mer 
välfungerande struktur. Utredningen fann dock att organisationen och koordineringen 
av utbildningen behöver förändras ytterligare för att bli mer välfungerande och att vi 
behövde arbeta vidare med den gemensamma kulturen, introduktionen av nya 
medarbetare, förstärka tilliten och förståelsen mellan medarbetare och ledningen av 
högskolan samt att förtydliga beslutsgångarna. Under 2021 genomfördes därför en 
omorganisation med införande av två institutioner för att den ska fungera bättre och 
bli tydligare. Vi kommer även att fortsätta att lägga resurser på att förbättra såväl den 
interna som den externa kommunikationen för att på så sätt förtydliga uppdrag och 
beslut samt göra verksamheten mer tillgänglig och transparent.  
 
Fortfarande har vi arbete kvar att göra för att bli en så strukturerad arbetsplats med 
hög och jämn kvalitet som vi vill vara. Därför kommer detta uppbyggnads- och 
förbättringsarbete att fortsätta vara i fokus under 2022 och 
Universitetskanslerämbetets genomförda utvärdering av vårt kvalitetssäkringssytem 
är en viktig utgångspunkt i detta.  
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Centralt i detta arbete är även vår gemensamma arbetsmiljö. Här kommer vi under 
2022 att arbeta med medarbetarskap och med stöd till studenterna där ömsesidig 
respekt, tillit och generositet är viktiga ledord. Vidare samlas medarbetarna 
terminsvis kring frågor om bemötande och respekt.  En arbetsgrupp kommer under 
året att utarbeta ett program som svar från både studenter och personal på behovet av 
att aktivt arbeta mot strukturell rasism. Viktigt för detta arbete är att också andra 
strukturella ojämnlikheter relaterade till kön, klass, sexualitet, funktionalitet etc. 
adresseras. Vi ser ett behov av att dessa frågor blir del av ett långsiktigt och dagligt 
arbete. 
 
En annan viktig aspekt av arbetsmiljön är den fysiska. Vi står inför en genomgripande 
ombyggnad av våra lokaler där utvecklingen av arbetsmiljön utgör en central del. 
Planeringen av ombyggnaden kommer att fortsätta  vara en del i vår verksamhet 2022. 
Under tiden behöver vi att systematiskt utveckla och vårda vår befintliga fysiska 
arbetsmiljö med hjälp av underhållsplaner så att den är säker och trivsam och inte 
förfaller i väntan på den större ombyggnaden. Vi kommer också att göra mindre 
justeringar för att på bästa sätt disponera de källarlokaler som tidigare har hyrts ut i 
andra hand för att bl. a. ge studentkåren mer ändamålsenliga lokaler som möjliggör 
utveklingen av dess verksamhet och olika sociala sammankomster.  
 
 
Sammanfattning:  

• Förbättra den interna och den externa kommunikationen och göra 
organisationen mer tydlig och transparent. 

• Arbeta med medarbetarskap och med stöd till studenternadär ömsesidig 
respekt, tillit och generositet är viktiga ledord. 

• Utarbeta ett program för att arbeta mot strukturell rasism och andra 
strukturella ojämnlikheter relaterade till kön, klass, sexualitet, funktionalitet 
etc. med ett dagligt och långsiktigt perspektiv. 

• Fortsätta med planeringen av ombyggnaden. 
• Utveckla och vårda vår befintliga fysiska arbetsmiljö. 
• Utveckla källarlokaler för bland annat studentkåren och sociala 

sammankomster. 
 

4.4 Strategier för hållbar internationalisering  
 
Hur vi inom de närmaste åren klarar att ställa om till ett mer hållbart samhälle är en 
ödesfråga som berör även vår verksamhet. De närmaste åren kommer KKH att arbeta 
med hållbarhetsfrågan på alla nivåer. Det handlar om hur ett hållbarhetsperspektiv på 
resursanvändning i vårt dagliga arbete och vad vi lär ut till våra studenter, som t. ex. 
material-  och energianvändning. Det handlar om att arbeta med vår 
internationalisering på ett hållbart vis, t. ex. vad gäller vårt resande och att 
vidareutveckla möjligheten till digitalisering istället för fysiska möten. En avgörande 
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fråga, som berör högskolans verksamhet på ett djupare plan, är hur vi utbildar för ett 
hållbart konstnärligt arbete och ett hållbart konstnärskap. Här måste vi arbeta med hur 
vi i vår utbildning och forskning förhåller oss till frågor som berör planetens framtid. 
Vilken roll kan konsten och arkitekturen spela i kunskapsbildning som bidrar till 
omställningen till ett framtida hållbart samhälle? KKH:s samarbete med 
forskningsprogrammet The Seed Box: a Mistra-Formas Environmental Humanities 
Collaboratory, är ett exempel där forskning pågår inom högskolan och där vi har en 
postdoktor, som utifrån ett konstnärligt och miljöorienterat humanistiskt perspektiv 
rör sig mellan högskolans olika områden för att undersöka vilka material och metoder 
som kan rymmas inom detta tvärvetenskapliga fält. Postmasterkursen The 
Photographic Artist book kommer också att ha temat Performing sustainability för att 
under 2022 fördjupa kunskaperna om ett hållbart konstnärsskap. 
 
Sammanfattning:  

• Arbeta med hållbarhetsfrågan på alla nivåer. 
• Betona konstens och arkitekturens roll i kunskapsbildning som bidrar till ett 

hållbart samhälle.  
 
 

5. Uppdrag för utbildningen 
 

5.1  Planering av utbildningen  
 

Den framtagna utbildnings- och forskningsstrategin utgör utgångspunkt för riktningen 
av utvecklingen av KKH:s utbildningar och forskning. Den översyn av 
programutbildningarna i fri konst som påbörjades under 2021, går in i ett intensivt 
skede under 2022, med målet att studenter antas till en utbildning med nya, reviderade 
utbildningsplaner och kursplaner till läsåret 2023/2024. Syftet med översynen är att 
vidareutveckla programmen genom att bygga vidare på utbildningens styrkor och att 
samtidigt förtydliga och stärka relationen mellan utbildningen, de lokala lärandemålen 
och de nationella lärandemålen. Det är ett omfattande utvecklingsarbete som kommer  
att inkludera en stor del av lärarkåren, studenterna och förvaltningen.  
 
Under 2022 ska KKH arbeta för att utöka antalet mötespunkter för studenter och 
lärare inom hela högskolan. Som ett led i att utveckla samtalet lärare emellan 
etableras ett pedagogiskt forum för fördjupat samtal kring erfarenheter och 
undervisningsmetoder.  
 
Vidareutbildningskurserna som riktar sig till yrkesverksamma konstnärer inom konst- 
och arkitekturfältet är en samlingspunkt för det livslånga lärandet. I och med den nya 
institutionen för vidareutbildning och forskning ges ökade möjligheter för samarbete 
och kollegialt erfarenhetsutbyte samt utveckling inom både utbildning och forskning. 
Ett mål är att utveckla pedagogiken och undervisningsformerna, där ett utforskande 
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och experimenterande i gränslandet mot forskning utgör grunden. I och med ett 
närmare samarbete ges förutsättningar för att skapa en större synergi mellan kurserna.  
 
En mer långsiktig plan för utbudet av vidareutbildningskurser kommer att tas fram 
under 2022. Fokus sätts också på att fördjupa de ämnesområden kurserna behandlar, 
genom fortsättningskurser och forskningsprojekt. Flera av postmasterkurserna 
erbjuder fortsättningskurser, där studenterna kan utveckla och fördjupa projekt inom 
kursens tema. 
 
Högskolan strävar efter att både utveckla det ämnesspecifika och samtidigt ge 
utrymme för tvärdisciplinära perspektiv. Det sker delvis genom samarbeten utanför 
högskolan, men även internt. En önskan från både undervisande personal och 
studenter är att hitta fler gemensamma mötesplatser och plattformar för möten och 
samarbeten mellan programmen i fri konst och postmasterkurserna.  
 
KKH arbetar aktivt för att på olika sätt bredda sin rekrytering och ge studenter lika 
möjlighet att klara av sin utbildning. Ett förtydligat uppdrag kring det fortsatta arbetet 
med breddad rekrytering har tagits fram och handlingsplaner har upprättats för hur 
KKH långsiktigt ska nå de mål som satts upp. Arbetet under 2022 blir att sätta i gång 
de planerade projekt och åtgärder som beslutats om. Det handlar om att ge 
studentrekryteringsgruppen ett förnyat uppdrag, och att aktivt söka upp presumtiva 
konstintresserade grupper som vi traditionellt har svårt att nå. Detta gör vi genom att 
utveckla Öppet Hus formatet, genom utveckling av samarbetet med Grafikens Hus 
och genom utveckling av en sommarakademi. 
 
För att engagera den undervisande personalen i den övergripande diskussionen om 
planering och utveckling av utbildningen kommer fortsatta planeringskonferenser för 
hela kollegiet att hållas, som följs upp av arbetet på institutionsnivå.  
 
Sammanfattning:  

• Genomföra en översyn av programutbildningarna i fri konst med nya, 
reviderade utbildningsplaner och kursplaner. 

• Utöka antalet mötespunkter för studenter och lärare inom hela högskolan. 
• Etablera ett pedagogiskt forum för fördjupat samtal kring erfarenheter och 

undervisningsmetoder. 
• Utveckla pedagogiken och undervisningsformerna i den nya institutionen för 

vidareutbildning och forskning. 
• Arbeta vidare med  breddad rekrytering genom bland annat att utveckla Öppet 

Hus formatet, genom utveckling av samarbetet med Grafikens Hus och genom 
utveckling av en sommarakademi. 

• Genomföra planeringskonferenser för hela kollegiet, som följs upp av arbete 
på institutionsnivå. 
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5.2  Kvalitetsarbete  

 
Under 2022 räknar vi med att formerna för högskolans kvalitetsäkringssystem ska bli 
tydliga. Vi kommer fortsatt att arbeta med att ta fram de styrande dokument som 
krävs för att vårt kvalitetssystem ska kunna implementeras. I slutet av 2022 ska vi 
även återkoppla till Universitetskanslerämbetet (UKÄ) rörande den fortsatta 
processen kring granskningen av högskolans kvalitetsäkringsssystem. Tanken från vår 
sida är att vi då ska ha kommit långt i processen att ta fram ett system och kan gå in i 
fasen att implementera systemet. Ett uppdrag under 2022 till institutionsnämnderna är 
att vidareutveckla rollen som högskolans kvalitetsgranskande instanser. Konkret i det 
utbildningsnära kvalitetsarbetet ska vi utveckla högskolans arbete med lärandemål 
och för de examensgivande kurserna utveckla högskolans arbete med att koppla 
kursens/programmets lärandemål till de nationella lärandemålen. För att skapa 
förutsättningar för detta kommer högskolan inom ramen för arbetet med att ta fram ett 
kvalitetssäkringssystem revidera existerande riktlinjer för framtagande av kurs- och 
utbildningsplaner under 2022. Med hjälp av utvecklade styrdokument och rutiner 
kommer vi på ett tydligare sätt kunna förankra utbildningens olika delar i kursplaner 
och den praktisk genomförda utbildningen, samt knyta an de till lärosätets lärandemål 
i relation till de nationella examensmålen i Högskoleförordningen. En annan 
prioriterad del i högskolans kvalitetsarbete är att tydliggöra formerna för examination 
och att ta fram processer för rättssäkra examinationer, dokumentation av handledning 
och examination där examinatorer, institutionsnämnderna och högskolerådet kommer 
att ha ett viktigt uppdrag.  
 
Sammanfattning:  

• Målsättningen är att slutföra arbetet med att ta fram ett 
kvalitetssäkringssystem och de styrdokument som krävs för detta.  

• Institutionsnämnderna ska vidareutveckla rollen som högskolans 
kvalitetsgranskande instanser. 

• Utveckla högskolans arbete med lärandemål. 
• Ta fram nya riktlinjer för framtagande av kurs- och utbildningsplaner . 
• Tydliggöra formerna för examination. 

 
 

5.3  Övergripande teman för utbildning och forskning 
 
För att stimulera ett ämnesöverskridande arbete och utveckla ny kunskap sätter  KKH 
ett eller två lärosätesövergripande teman. Tanken är att detta ska stimulera 
lärosätesövergripande arbete och fokusera arbetet kring en frågeställning under en 
begränsad tid. Arbetet med dessa teman sker främst inom och mellan områdena och 
institutionerna och resultatet av arbetet dokumenteras för att kunna tillgängliggöras 
för studenter framöver. De tematiska klustren får en budget avsedd att stimulera 
ämnesöverskridande arbete för de delar av utbildningen och forskningen som vill 
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delta. Under de senaste två åren har vi arbetat med de två teman Materialitet och 
Kollaboration. Det har varit givande för skolan och utvecklat ny kunskap och nya 
arbetsformer. Båda teman har gett mersmak och kan säkert återkomma längre fram. 
Under 2022 kommer vi att dokumentera arbetet i form av två publikationer. 
 
Sammanfattning: 

• Dokumentera arbetet med de övergripande teman Materialitet och 
Kollaboration i två publikationer. 
 
 
5.3.1 Ljudande/Lyssnande 

 
KKH har fått en viktigt donation i form av ett specialutrustat ljudrum som kan 
användas för uppspelning av ljud. Rummet som ligger inrymt i Torpedverkstaden 
lämpar sig också för både undervisning, produktion och uppförande av intermediala 
verk. Donationen öppnade möjligheten att utveckla ljudets konstnärliga praktiker i 
KKH:s undervisning, forskning och utåtriktade verksamhet. Under 2021 har KKH 
påbörjat ett omfattande utvecklingsarbete inom området soniska praktiker i ett 
intermedialt fält både inom undervisning och forskning . Vi har för lärare och 
studenter introducerat möjligheten att arbeta i vårt ljudrum och börjar arbeta med ljud 
som en konstform som sträcker sig mot samarbeten med högskolans övriga 
konstnärliga fält. Under hösten 2021 kommer vi att introducera forskningen i 
ljudrummet och försiktigt börja en utåtriktad verksamhet. 
  
Under 2022 kommer arbetet med att utveckla ljudets praktik på KKH intensifieras. Ett 
högskoleövergripande tema under året kommer vara Ljudande/Lyssande där vi inom 
undervisning, forskning och utåtriktad verksamhet ska undersöka ljudets och 
lyssnandets praktiker i samtidens konst, arkitektur och kulturen i stort. 
  
Den professur i området soniska praktiker i ett intermedialt fält som utlyses 2021 har 
i uppdrag att medverka till att aktivera temat genom att utveckla både undervisning 
och forskning inom området. Ljudrummet kommer också vara en bas i det 
performance- och ljudlaboratorium som planeras för att stärka högskolans 
intermediala samarbeten. Vi kommer under 2022 även att undersöka möjligheterna 
för en ny postmasterkurs som anknyter till temat Ljudande/Lyssnande och som rör sig 
mellan högskolans olika områden. Under hösten 2021 kommer temat introduceras och 
diskuteras med kollegiet för att undersöka om det finns lärare, forskare och studenter 
som är intresserade av att anknyta till temat. 
 
Sammanfattning: 

• Ett högskoleövergripande tema under året kommer vara Ljudande/Lyssande. 
• Arbetet med att utveckla ljudets praktik på KKH intensifieras genom bland 

annat utlysning av en professur i soniska praktiker. 
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• Undersöka möjligheterna för en ny postmasterkurs som anknyter till temat 
Ljudande/Lyssnande och som rör sig mellan högskolans olika områden. 

 
5.3.2 Mindepartementet  

 
Under 2022 fortsätter Mindepartementet sitt uppdrag att utveckla lokalerna som är 
kopplade till området. Området ombeds även att aktivera ljudrummet och att arbeta 
mot att utveckla konstnärliga praktiker som använder ljud får ett fokus, både kopplat 
till vårt nya ljudrum och i samarbete högskolans övriga områden. Formen för  hur den 
ska användas i utbildning och forskning behöver utvecklas utifrån en särskild 
handlingsplan. Området ska även fortsätta att utveckla undervisningen i performance i 
det utvidgade fältet. Mindepartementet kommer även utveckla en pilot av ett 
laboratorium som omfattar praktiker kopplade till performance, ljud och rörlig bild. 
 
Sammanfattning:    

• Aktivera ljudrummet och att arbeta med att soniska praktiker i ett intermedialt 
fält.  

• Utveckla en pilot av ett laboratorium som omfattar praktiker kopplade till 
performance, ljud och rörlig bild.  

• Fortsätta att utveckla undervisningen i performance i det utvidgade fältet. 
 

5.3.3 2D  
 
Sammanställningen av Materialinstitutets historiska samlingar kommer under 2022 att 
bli klar och vi kommer ha fått en bild av hur vi kan förvalta och använda samlingen 
inom KKH:s verksamhet. Materialinstitutets roll i undervisningen ska utifrån den 
kartläggning som pågått under föregående år integrera verkstadens möjligheter i 
undervisningen.   
 
Sedan branden i grafikhuset 2016 har högskolans grafiska undervisning skett på olika 
platser i Stockholm samt på andra platser i och utanför Sverige. Ett långsiktigt 
samarbete med Grafikens hus, som öppnar i nya lokaler under 2023, kommer att 
möjliggöra att grafikutbildningen får en permanent lösning.  
 
Under 2022 får området ett övergripande uppdrag att formulera områdets pedagogiska 
struktur, upplägg och mål. 
 
Sammanfattning: 

• Fortsätta kartlägga och utveckla Materialinstitutetets möjligheter i 
undervisningen. 

• Hitta formerna för samarbetet med Grafikens hus och lösningar för den 
grafiska undervisningen.  

• Formulera områdets pedagogiska struktur, upplägg och mål. 
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5.3.4 3D  
 
3D-området kommer att arbeta systematiskt för att implementera den pedagogiska 
utbildningsstrukturen som formulerats under 2020 och 2021. Den formulerar de 
processer som kännetecknar området, där teknik och tekniska färdigheter alltid 
kopplas till en reflekterande medvetenhet om förhållandena i de berörda medierna, 
deras släktskap och förutsättningar, både för konstpraktiken och för själva lärandet.  
 
Detta kommer till uttryck i en pedagogik som använder sig av två huvudsakliga 
kompetenser för lärande – Processuell kompetens och Projektiv kompetens.  
Dessa två kompetenser används ofta i växling i en konstnärlig process. 3D områdets 
olika verkstäder kan självklart härbärgera båda dessa kompetenser men vi ser vikten 
av att tydliggöra dessa skillnader för att komma åt ett mer precist sätt att tala om 
konstnärligt utforskande och konstnärlig produktion. Därför planeras också 
en vidareutveckling av idéerna genom ett offentligt program i form av en konferens 
där inbjudna konstnärer tillsammans med studenter och lärare svarar på och testar den 
pedagogiska strukturen. 
  
Sammanfattning:  

•  Arbeta systematiskt för att implementera den pedagogiska utbildningsstruktur 
som formulerats under 2020 och 2021. 

 
 

5.3.5 Arkitektur och kritiska studier 
 
Ett viktigt övergripande mål för området är att utveckla pedagogiken och 
undervisningsformerna i kurserna på avancerad nivå med konst, arkitektur och 
konstteori, samt att prova ett gemensamt tematiskt seminarieprogram för att knyta 
samman alla postmasterkurser. På så sätt blir området en samlingspunkt för det 
livslånga lärandet som är ett viktigt utvecklingsområde för högskolan. Här får 
området uppdraget att återkommande samla de lärare som leder våra postmasterkurser 
inom hela KKH för ökat samarbete, kollegialt erfarenhetsutbyte och pedagogisk 
utveckling för att skapa synergier mellan kurserna. Utbytet dokumenteras och utgör 
underlag för vidare utveckling av vår utbildning på avancerad nivå. 
 
För att understödja det livslånga lärandet och att vara mer tillgängligt även för 
internationella studenter ska området arbeta för att positionera postmasterkurserna än 
mer i en samhällelig kontext och samtida samtal för att stärka områdets identitet. 
Utveckling av distansutbildning är en viktig förutsättning som ska möjliggöra 
tillgänglighet till områdets utbud av kurser oavsett geografisk hemvist. 
Forskningsmöjligheter ska vara ett fokuserat arbete inom området med mål att hitta 
samverkan inom KKH och möjliga forskningssamarbeten och externa ansökningar. 
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KKH ska fortsätta att utveckla utbildningarna för yrkesverksamma och möta specifika 
kompetensbehov och utveckling av tekniker som driver arkitektur- och konstfältet 
framåt. Under 2022 ska vi fortsätta den kontinuerliga utvecklingen av våra 
vidareutbildningar. Området ska utveckla kurs som dels tittar närmare på och knyter 
an till temat Ljudande/Lyssande, men även till konstnärliga forskningsmetoder. 
Kursen Collective Practices avslutar 2022 sitt andra år och erfarenheter från de 
gångna åren ska dokumenteras. Vidare ska kurserna Materialities respektive The 
Photographic Artist´s book utvecklas vidare.  
 
Sammanfattning: 

•  Utveckla pedagogiken och undervisningsformerna i kurserna på avancerad 
nivå med konst och arkitektur och konstteori, samt att prova ett gemensamt 
tematiskt seminarieprogram för att knyta samman alla postmasterkurser. 

• Återkommande samla de lärare som leder postmasterkurser inom hela KKH 
för ökat samarbete, kollegialt erfarenhetsutbyte och pedagogisk utveckling för 
att skapa synergier mellan kurserna. 

• Arbeta för att positionera postmasterkurserna än mer i en samhällelig kontext 
och samtida samtal för att stärka områdets identitet. 

• Forskningsmöjligheter ska vara ett fokuserat arbete inom området med mål att 
hitta samverkan inom KKH och möjliga forskningssamarbeten och externa 
ansökningar. 

• Fortsätta den kontinuerliga utvecklingen av våra vidareutbildningar, och ett 
fält vi kommer att titta närmare här knyter an till temat Ljudande/Lyssande. 

  
 

5.4  Särskilda satsningar inom utbildning 
 

5.4.1 Sommarakademi 
 
Om högskolan tilldelas medel motsvarande fem nya helårsstudenter i 
budgetpropositionen för 2022 kommer vi att utveckla en sommarakademi. Den 
kommer att omfatta sökbara kurser både i högskolans lokaler och på andra platser. 
Tanken är att den kan ha olika teman varje sommar och vara en möjlighet för 
konstnärer och våra studenter att fördjupa sin praktik samt att få ett kollegialt utbyte 
och bygga professionella nätverk. Men även att möjliggöra för unga konstintresserade 
utan formella förkunskaper att bekanta sig med vår studiemiljö, våra lärare och 
verkstäder. Våra egna forskares och forskarstuderandes arbete kommer vara en viktig 
resurs i utvecklandet av akademien. Sommarakademiernas arbete dokumenteras och 
kommer i ett längre perspektiv att vara en viktig del i högskolans gemensamma 
kunskapsgrund. 
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Sammanfattning: 
• Om högskolan tilldelas ytterligare medel ska högskolan  utveckla en 

sommarakademi. 
 

5.4.2  Publikationsserie  
 
Publikationer är en viktigt del i KKH:s undervisning och forskning. Produktion av 
olika former av trycksaker, som t. ex. utställningkataloger eller  artists books är en del 
av högskolans pedagogiska arbete. Avhandlingar och forskningsrapporter 
dokumenterar vår forskning. Publikationerna är viktiga i vårt utåtriktade arbete. 
Genom våra publikationer blir vi delaktiga i att formulera och driva en avancerad 
diskussion om konst och arkitektur i Sverige och internationellt. Under 2021 har man 
samlat utgivningen under namnet Mejan Press och formulerat en handlingsplan för 
utgivningspolicy och arbetsformer. Under 2022 kommer detta bl. a. att konkretiseras i 
två publikationer som är avsedda att dokumentera arbetet som gjorts inom de 
lärosätesövergripande teman Kollaboration och Materialitet.  
 
Sammanfattning: 

• Konkretisera handlingsplanen för utgivningen av Mejan press i form av två 
publikationer som dokumenterar de lärosätesövergripande teman 
Kollaboration och Materialitet. 

 
5.4.3 Pedagogisk utveckling  

 
Pedagogiskt utvecklingsarbete ska vara en grundpelare för utvecklingen av våra 
utbildningar. Lärosätet är i stort behov av att finna modeller för detta, där samordning 
av de olika uppdragen och satsningar inom det pedagogiska utvecklingsarbetet är en 
viktig del. Under 2021 och 2022 kommer pedagogisk utveckling att införas som en 
del av kompetensutvecklingen där utbildningsledaren ansvarar för de gemensamma 
delarna. Vi behöver därför att fortsätta  avsätta resurser för detta och  att skapa ett 
löpande pedagogiskt seminarium och forum för alla lärare.  
 
Sammanfattning: 

• Under 2021 och 2022 kommer pedagogisk utveckling att införas som en del 
av kompetensutvecklingen. 

 
 

5.4.4 Digitalisering 
 
På samma sätt som digital teknologi har blivit en grundläggande förutsättning för våra 
liv har den blivit det för konsten. KKH kommer att arbeta för att kontinuerligt 
uppdatera våra verkstäder genom att föra in fler digitala tekniker i dem. Mötet mellan 
det digitala och det analoga kommer att vara en viktig utgångspunkt för att utveckla 
verksamheten, och kommer att undersökas närmare inom teman materialitet och 
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hållbarhet. En satsning för att utveckla vår infrastruktur för digital kommunikation 
har också gjorts under 2020 och 2021 bland annat genom att bygga upp ett digitalt 
mötes- och klassrum för att möjliggöra att fler utbildningsmoment och utbyten kan 
ske på distans. Detta har varit en mycket viktig förutsättning för att kunna bedriva 
utbildningen under 2020 och 2021 då högskolan delvis var stängd på grund av 
coronapandemin.  
 
 
Sammanfattning: 

• Kontinuerligt uppdatera våra verkstäder genom att föra in fler digitala tekniker 
i dem. 

• Undersöka mötet mellan det digitala och analoga ur perspektiven materialitet 
och hållbarhet.  

• Utveckla formerna för online- och hybridundervisning. 
 
 

6. Uppdrag för forskningen  
 
Under våren 2021 har en prefekt tillika forskningsledare rekryterats med uppdrag att 
samordna och utveckla KKH:s forskningsmiljö och ta fram övergripande mål och 
inriktning för forskningen. I uppdraget ingår att utveckla innebörden av en 
praktikbaserad forskning på konstnärlig grund. Under 2022 kommer 
forskarutbildningen på KKH genomgå en revidering i grunden. Utbildningens 
komponenter kommer att tydligt identifieras i förhållande till utbildningsmål och 
utbildningens dimensionering kommer att fastslås. Vidare kommer ett högre 
seminarium för KKH:s alla forskare initieras och ett handledarseminarium etableras. 
Viktiga led i utvecklingen av forskningen är att finna relevanta samarbetspartners 
samt att ta fram strategier för att öka den externa finansieringen. Vidare kommer vi att 
arbeta med att ta fram former för att synliggöra forskningen genom t. ex. utställningar 
och publikationer. Hit hör även att synliggöra den forskning som ingår i lärarnas 
tjänster. Därtill kommer vi att arbeta för en större integration mellan utbildning och 
forskning inom institutionerna genom att formulera och söka extern finansiering för 
forskningsprojekt.  
  
En grundläggande aspekt av KKH:s utbildning är att erbjuda utbildning för olika delar 
av ett konstnärligt yrkesliv. Här kommer våra programutbildningar, 
vidareutbildningar och vår forskning i samtal med varandra att skapa ett dynamiskt 
konstnärligt fält. Våra kandidat- och masterstudenter och vidareutbildare arbetar i 
forskningsliknande processer och att skapa väl fungerande förutsättningar 
för  kopplingar och samarbeten inom KKH:s olika verksamheter är en viktig ambition 
för 2022.  
 
Prefekten och tillika forskningsledaren har till uppdrag att: 
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• Samordna och utveckla KKH:s forskningsmiljö och ta fram övergripande mål 
och inriktning för forskningen.  

• Utbildningen på forskarnivå ska genomgå en revidering i grunden. 
• Ett högre seminarium för KKH:s alla forskare initieras och ett 

handledarseminarium etableras. 
• Ta fram former för att synliggöra och dokumentera forskningen genom t. ex. 

utställningar och publikationer. 
• Synliggöra den forskning som ingår i lärarnas tjänster. 
• Arbeta för en större integrering mellan utbildning och forskning inom 

institutionerna. 
• Formulera och söka extern finansiering för forskningsprojekt.  

 
 
7.  Gemensamt uppdrag för utbildning och forskning  
 

7.1 Rektors strategiska projekt  
 

Under 2022 kommer rektors strategiska medel användas för att utveckla högskolans 
utställningsverksamhet som ska återstartas efter pandemin. Det handlar om att 
strategiskt utveckla formerna och plattformarna för våra utställningar och utåtriktade 
verksamhet med fokus på Rutiga golvet, forskningsutställnigarna och ljudrummets 
utåtriktade verksamhet. Men även att teoretiskt arbeta med utställningen som en 
aspekt av  KKH:s pedagogik och forskning. En del av det strategiska arbetet är också 
att initiera ett forskningsprojekt kring utställningen som kunskapsform för att fördjupa 
kunskapen om utställningens roll i konsthögskolans undervisning och forskning. Det 
projektet är planerat som ett samarbete med Accelerator, Stockholms Universitet och 
Etnografiska museet och kommer att påbörjas redan under höstterminen 2021 med ett 
uppstartsseminarium med mål att ta fram  en ansökan om forskningsmedel under 
2022. Under 2021 har en publikation som dokumenterar arbetet med 
forskningsprojektet The Ground inom ramen för Tarek Atouis gästprofessur påbörjats 
och strategiska medel kommer avsättas för det arbetet under 2022. Strategiska medel 
kommer också att stödja det rektorsseminarium som startades 2021 för att diskutera 
konstnärligt viktiga strategiska frågor.  
 
Sammanfattning:  

• Utveckla högskolans utställningsverksamhet.  
• Initiera ett forskningsprojekt kring utställningen som kunskapsform.  
• Dokumentera arbetet med forsknngsprojektet The Ground. 
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7.2 Internationalisering 
 
KKH ska verka för internationalisering och mobilitet inom vår undervisning och 
forskning. Vi ska vara ett lärosäte som är delaktiga i en internationell diskussion, 
utbyte och samverkan inom konst och arkitektur. KKH ska ge våra lärare, forskare 
och studenter tillgång till mobilitet och internationella nätverk och lärosätet ska vara 
en internationell studie- och forskningmiljö. Vår utåtriktade verksamhet och 
kommunikation ska rikta sig till relevanta internationella sammanhang. Pandemin har 
på ett avgörande sätt förändrat förutsättningar för internationellt utbyte och 
mobilitet.Våra hållbarhetsmål ställer också krav på att hitta andra modeller för 
högskolans internationella mobilitet, främst vad gäller resande.  
 
Ett mål för 2022 är att hitta vägar för att verka för internationalisering utifrån våra 
hållbarhetsmål. Att fortsätta den utveckling av den distanundervisning som varit en 
konsekvens av pandemin är därför en viktig uppgift för 2022. Även vår utåtriktade 
verksamhet i form av föreläsningar och olika konsthändelser kan förstärkas genom 
närvaro online. Det sker redan idag inom ramarna för framförallt våra 
postmasterkurser, men denna verksamhet skulle kunna tillgängliggöras för flera på 
högskolan.  
 
En viktig aspekt av högskolans internationaliseringsarbete är att hitta vägar till att 
mötas hållbart. Som en del i hållbarhetsarbetet kommer vi att arbeta vidare med 
digitala möten och om möjligt på grund av pandemin att pröva att göra tågresor där 
även resan i sig innehåller utbildande moment. Tanken är att utveckla en modell för 
högskolans bildningsresor som är hållbar. Ett viktigt mål för 2022 är också att 
samarbeta både inom och utanför skolan om gästande föreläsare och lärare för att 
minska koldioxidavtrycket. Att göra färre, men längre vistelser för gäster är en 
målsättning. 
 
Ett annat viktigt mål för 2022 är också att hitta vägar för att göra det möjligt att hjälpa 
internationella studenter och lärare med boende samt att stärka högskolans stipendier 
för utomeuropeiska studenter för att möjliggöra för en bredare geografisk rekrytering. 
En annan viktig del i vårt internationaliseringsarbete är att verka för en större kulturell 
kompetens inom högskolan för att bättre kunna samarbeta med internationella 
medarbetare och studenter och förbättra deras studie-, forsknings-, och arbetsmiljö. 
En bredare kulturell kompetens för KKH i stort är också en viktig faktor i att skapa en 
mer inkluderande miljö på högskolan. Här har ambitionen vad gäller 
internationalisering också en lokal aspekt genom att verka för en större mångfald på 
högskolan och i vår samverkan med externa partners.  
 
Detta arbete knyter också an till våra mål för breddad rekrytering och lika behandling. 
Arbetet med att förbättra studie- och arbetsmiljön för våra internationella studenter 
och medarbetare ska stimuleras inom både förvaltning, kollegium och studentkår. Det 
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kan handla om stöd till nätverk, administrativt stöd, stöd till relocation, 
kommunikationsinsatser och riktade utbildningsinsatser.  
 
Sammanfattning: 

• Verka för internationalisering utifrån våra hållbarhetsmål. 
• Fortsätta att utveckla  distanundervisningen.  
• Förstårk vår utåtriktade verksamhet  genom närvaro online. 
• Hitta vägar för  att mötas hållbart. 

 
 

8. Uppdrag för samverkan  
 
På Skeppsholmen och i öns omedelbara närhet finns ett flertal statliga myndigheter 
och kultur- och konstinstitutioner. Under 2022 kommer ett arbete intensifieras för att 
tillsammans med dem skapaett aktivt nätverk. Målet är att några av de administrativa 
funktionerna kan ingå samverkan med grannverksamheter, t. ex. vad gäller IT, 
vaktmästeri, bibliotek och arkiv. En analys av samverkansmöjligheter med andra 
högskolor kommer också att genomföras och i utvecklingen av planerna för 
ombyggnaden undersöks möjligheterna att samverka med ytterligare lärosäten och 
institutioner. 
 
Sammanfattning: 

• Arbeta tillsammans med andra statliga myndigheter och lärosäten  för att 
utveckla samverkan.  

 
 

9. Uppdrag för förvaltningen 
 
Uppdraget för förvaltningen vid KKH är att ge stöd till utbildningen och forskningen 
samt att upprätthålla myndighetsuppdraget. De utvecklingsprojekt som bedrivs vid 
förvaltningen är därför direkt avhängiga det utvecklingsarbete som bedrivs i 
verksamheten i stort, med tillägg för de förbättringsområden som krävs för att 
efterleva de lagar och förordningar som ställs på KKH som myndighet. Ett sådant 
större projekt som slutförs  under 2022 är att uppdatera och tillgängliggöra alla 
högskolans styrande dokument så att det blir tydligt vilket regelverk som gäller och 
därmed att leva upp till dem. 
 
Sammanfattning: 

• Uppdatera och tillgängliggöra högskolans styrande dokument. 
 

9.1  Organisation och arbetsmiljö   
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Arbetsmiljöarbetet för att förbättra den psykosociala och den fysiska arbetsmiljön för 
studenter och medarbetare bedrivs inom alla delar av verksamheten. 
Förvaltningschefen som är ordförande i arbetsmiljö och lika villkorsrådet, HR-chefen, 
lika villkorssamordnaren, skyddsombudet och studentombudet är tillsammans med 
institutionerna viktiga delar i detta arbete. Studentenkäter och medarbetarenkäter 
genomförs vart annat år och i de två senaste har fokus varit kring organisationen och 
den psykosociala arbetsmiljön. Utifrån dessa undersökningar och med hjälp av 
genomförda arbetsmiljöronder tar vi fram en handlingsplan för 2022 för att förbättra 
arbetsmiljön. Prioriterade projekt kommer att handla om lika villkor, psykosocial 
hälsa för studenter och medarbetare, riktlinjer för att förebygga och hantera hot och 
våld samt introduktion av nyanställda. Under 2022 kommer vi att upphandla 
företagshälsovården då det befinliga avtalet löper ut. 
 
För att stödja de två nya institutionerna vid högskolan utarbetas nya arbetssätt och 
redovisningsstrukturer för att möjliggöra styrning och uppföljning av verksamheten. 
Mycket av detta genomförs under 2021 inför omorganisationen, men för att vara ett 
gott stöd behöver strukturen och arbetssättet anpassas till det som verksamheten 
behöver. Under 2022 följs därför det administrativa stödet till institutionerna upp för 
att justera och ytterligare förbättra verksamheten. Att ta fram tjänstgöringsplaner är 
också en viktig del i instititionernas planeringsarbete och förvaltningen kommer att 
vara ett nära stöd för prefekterna i detta utvecklingsarbete. 
 
Sammanfattning: 

• Prioriterade projekt inom arbetsmiljöområdet är lika villkor, psykosocial hälsa 
för studenter och medarbetare, riktlinjer för att förebygga och hantera hot och 
våld samt introduktion av nyanställda. 

• Upphandla nytt avtal för företagshälsovård. 
• Följa upp och anpassa det administrativa stödet till institutionernas behov. 
• Fortsatt utveckling av tjänstgöringsplaner. 

 
 

9.2  Hållbarhet 
 
Den miljöpolicy som vi har utarbetat och den handlingsplan för miljöarbetet som vi 
upprättat vid högskolan är vägledande för verksamhetens hållbarhetsarbete. Områden 
som är prioriterade under 2022 är att hitta mer miljövänliga material och att minska 
resursåtgången samt att öka återbruket av material. Under pandemin har resandet 
minskat och när verksamheten återgår till mer normala omständigheter med ett ökat 
nationellt och internatinellt utbyte behöver vi understödja ett mer miljövänligt resande 
under 2022. Hur vi tar hand om varandra och månar om allas välmående sätts i fokus 
under 2022 och framträder som en allt viktigare hållbarhetsaspekt och en extra viktig 
faktor att förbättra KKH:s hållbarhetsarbete 
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Sammanfattning: 
• Hitta mer miljövänliga material, minska resursåtgången samt öka återbruket 

av material. 
• Understödja ett mer miljövänligt resande. 
• Fokus på hur vi tar hand om varandra och månar om allas välmående. 

 
 

9.3  Infrastruktur och lokaler 
 
Planeringsarbetet för den kommande ombyggnaden fortskrider och går under 2022 in 
i en mer konkret fas med projektering av ombyggnaden som beräknas påbörjas under 
sommaren 2023. I avvaktan på ombyggnaden kommer vi att se över befintliga lokaler 
för att upprätthålla en god arbetsmiljö och för att förbättra tillgängligheten i lokalerna. 
Därför utarbetas och implementeras en underhållsplan och ett nytt skyltprogram Även 
den fysiska säkerheten, personsäkerheten och informationssäkerheten kommer att 
förbättas baserat på en utredning som genomförts under 2021.  
 
Sammanfattning: 

• Projektering av ombyggnaden av huvudbyggnaden. 
• Se över befintliga lokaler för att föbrättra arbetsmiljö och tillgänglighet. 
• En underhållsplan och ett nytt skyltprogram utarbetas och implementeras. 
• Den fysiska säkerheten, personsäkerheten och informationssäkerheten ses 

över.   
 

9.4  Digitalisering och dokumentarkiv 
 
Att nyttja den teknikutveckling som sker inom den tekniska- och administrativa 
verksamheten är viktigt för att både höja kvaliteten och för att kunna arbeta mer 
effektivt. Inom ekonomi- och infrastrukturområdet finns mycket att vinna på att 
förbättra det digitala stödet och en översyn kommer att göras under 2022 för att se hur 
vi kan förbättra det. 
 
Som tidigare nämnts genomför vi en uppdatering av alla styrdokumet inför 
omorganisationen av högskolan. För att dessa ska vara lätt tillgängliga och för att 
ingen information ska gå förlorad skapas ett dokumentarkiv på KKH:s hemsida och 
intranät under 2021 och 2022 och rutiner för att upprätthålla detta. 
 
Sammanfattning: 

• Förbättra det digitala stödet inom ekonomi- och infrastrukturområdet. 
• Skapa ett dokumentarkiv för högskolans styrande dokument och rutiner för att 

upprätthålla detta.  
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9.5        Kommunikation  
 
Målet för Kungl Konsthögskolans kommunikation är en samtida, innovativ och 
effektiv kommunikation av hög kvalitet i alla våra kanaler. KKH:s kommunikation 
ska ha ett personligt och tillgängligt tilltal och vara en tydlig röst i samtalet om konst 
och arkitektur både lokalt och internationellt. Under 2022 ska vi ha uppnått en god 
kännedom om vår verksamhet hos våra målgrupper i Sverige såväl som 
internationellt. Viktiga steg har tagits under 2020-21 genom att en ny visuell identitet 
har tagits fram och en ny hemsida har skapats. En kommunikationspolicy och 
handlingsplan har utarbetats. Under 2022 fortsätter arbetet med att utveckla och stärka 
kommunikationsarbetet internt såväl som externt, nationellt såväl som internationellt.  
 
Kommunikationsenheten på högskolan fungerar även som en redaktion för 
högskolans olika publicistiska projekt. Då verksamheten i stort på högskolan under 
2022 kommer prioritera att synliggöra och sammanlänka högskolans olika delar för 
att stimulera samarbete och samtal kommer ett viktigt uppdrag för kommunikation 
vara att förbättra högskolans interna kommunikation. Att färdigställa och 
implementera intranätet är ett steg, men även att se över alla plattformar för intern 
kommunikation som skyltning, affichering och mötesforum. Ett annat prioritering är 
synliggörandet av högskolan för nya möjliga sökande till våra program i Sverige och 
intenationellt. Hemsidan fortsätter att utvecklas för att även kunna synliggöra våra 
studenter och alumnis. Satsningen på vårt utåtriktade program kommer att följas upp i 
vår kommunikation.  
 
Sammanfattning: 

• Uppnå en god kännedom om vår verksamhet  och utveckla och stärka 
kommunikationsarbetet internt och externt. 

 
9.6  Planering, kvalitet och struktur  

 
För att arbeta effektivt och med hög kvalitet för att uppnå en god intern styrning och 
kontroll behöver vi fortsätta att se över arbetssätten inom förvaltningen under 2022. 
Dokumentation, beslutsprocesser och diarieföring, projektplaner för 
utvecklingsprojekt,  planering och uppföljning av årligt återkommande processer ska 
vi arbeta vidare med under 2022. 
 
Arbetet fortsätter också med högskolans kvalitetssäkringssystem genom att ta fram de 
styrande dokument som krävs för att implementera systemet. I slutet av 2022 ska vi 
återkoppla till Universitetskanslerämbetet kring hur långt vi kommit med 
kvalitetsäkringsssystemet och när vi vill lämna in vår åtgärdsrapport. En viktig del i 
detta är exempelvis att skapa riktlinjer för framtagande av kurs- och utbildningsplaner 
under 2022 samt att tydliggöra formerna för examination och att ta fram processer för 
rättssäkra examinationer, dokumentation av handledning och examination. Rektor 
beslutar våra styrande dokument, men de kollelgiala organen är en viktig 
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beredningsinstans. Besluten kring exemepelvis examinationsformer sker till stor del i 
de kollegiala organen. Förvaltningen har en viktig roll i att ta fram beslutsunderlag 
och förslag till riktlinjer.  
 
Sammanfattning: 

• Fortsätta att se över arbetssätten inom förvaltningen.  
• Ta fram riktlinjer för framtagande av kurs- och utbildningsplaner  samt att 

tydliggöra formerna för examination. 
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