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1. Sammanfattning 
Kungl. Konsthögskolan har utbildat konstnärer och arkitekter sedan 1735. Det är Sveriges 
största utbildning i fri konst och arkitektur på konstnärlig grund. Vår långa verksamhet har 
skapat en djup och omfattande erfarenhet och kunskap om konst och arkitektur. Konstnärlig 
sakkunskap inom ett vitt konstnärligt fält som fortsätter sträcka ut sig och förändra dess 
gränser är kärnan och drivkraften i högskolans verksamhet. Våra studenter fortsätter efter 
utbildningen i hög grad att vara verksamma inom det konstnärliga fältet och bidrar till 
samhällets utveckling. Det är om något ett tydligt tecken på att vår modell för konstutbildning 
- som lägger stor vikt vid den konstnärliga praktiken, handledning av högt kvalificerade 
konstnärer och en koncentrerad, småskaligutbildningsmiljö - är framgångsrik och medverkar 
till att våra alumni får framgångsrika och hållbara yrkesliv och att stor konst skapas. 

Utbildningens kvalitet riskerar dock att urholkas väsentligt på grund av att ersättningen för 
konstutbildningen minskat i reala termer. Ersättningen per helårsstudent och helårsprestation 
har inte ökat i takt med de ökade kostnaderna som följer på de utökade kraven på 
återrapportering för lärosätena, de kraftigt höjda hyresnivåerna i Stockholmsområdet samt den 
konstnärlig teknikutveckling och utrustning som krävs för kvalificerade utbildnings- och 
forskningsmiljöer inom fri konst. Detta gäller särskilt inom kostnadskrävande nyare media 
som t ex VR, AR, 3D. För att vända denna utveckling ser Kungl. Konsthögskolan det 
som nödvändigt att ersättningsbeloppet höjs för utbildningsområdet konst till samma 
nivå som utbildningsområdet teater, som har liknande behov av individuell handledning 
och teknisk utrusning som det konstnärliga utbildningarna, vilket motsvarar 324 797 kr 
för en helårsstudent och 161 778 kr för en helårsprestation. 

Kungl. Konsthögskolan satsar på att förbättra kvalitetsarbetet, arbets- och studerandemiljö 
samt på administrativa funktioner som direkt stödjer utbildning och forskning. Under 2021 
omorganiserades högskolan genom att två institutioner inrättades och två prefekter 
rekryterades. Andra frågor som prioriterades var utvecklingen av kvalitetssäkringssystem och 
förbättrad planering och samordning av utbildningen och forskningen. Satsningarna bidrar till 
ökad kvalitet i utbildning och forskning och till stora delar finansieras dessa genom 
omprioritering av högskolans anslag. Regeringen beviljade ett anslag om 2,2 mnkr per år för 
2021 och 2022 som en särskild satsning för att stärka och effektivisera organisationen. För att 
möjliggöra för ett litet lärosäte som Kungl. Konsthögskolan att långsiktigt upprätthålla 
sitt myndighetsuppdrag, äskar vi om att anslaget ska erhållas även framgent och utökas 
till 3 mnkr från 2023. 

För att möjliggöra utveckling av utbudet i våra sommarkurser och i våra 
vidareutbildningar för redan yrkesverksamma arkitekter och konstnärer önskar Kungl. 
Konsthögskolan ett utökat anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå med 
1,4 mnkr, vilket tillsammans med det utökade anslaget om 1,9 mnkr som erhölls under 
2020 och 2021, skulle motsvara tio helårsstudenter. Högskolan vill på så sätt bidra till det 
livslånga lärandet och inkludera fler studenter i högskolans utbildning. Det leder till ett bättre 
resursutnyttjande av lokaler och utrustning, men medför samtidigt ett behov av anpassning 
och dimensionering samt utveckling av digital infrastruktur för våra verkstäder.   
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Den forskningspolitiska propositionen och utredningen Organisation, styrning och 
finansiering av forskningsinfrastruktur som kom under 2021, understryker vikten av 
utvecklingen av forskningsinfrastrukturen. Detta överensstämmer väl med Kungl. 
Konsthögskolans prioriteringar. Under coronapandemin har också doktorandanställningar och 
externfinansierade forskningsprojekt behövts förlängas då de inte har kunnat genomföras 
enligt plan. Detta har finansierats via forskningsanslaget som därmed blivit hårt ansträngt. 
För att möjliggöra utveckling av forskningsinfrastruktur i form av teknik samt att ge 
möjlighet till medfinansiering av doktorandanställningar och externfinansierade 
forskningsprojekt som inte har full kostnadstäckning på grund av coronapandemin, 
önskar högskolan att forskningsanslaget utökas med 2 mnkr från 2023. 

Under 2021 höjdes hyresnivån för huvudbyggnaden med 20 procent på grund av Statens 
Fastighetsverks (SFV) marknadsanpassning av hyrorna. Detta trots att ingen mer omfattande 
renovering av lokalerna har genomförts sedan 1995. Samtidigt pågår ett projekt tillsammans 
med SFV att planera för att renovera lokalerna så att de uppfyller dagens arbetsmiljökrav, att 
utveckla lokalerna för framtidens konstnärliga forskning och utbildning samt inte minst att 
förtäta och ge möjlighet att säga upp andra lokaler. Det är en avancerad process som har 
behövt ta tid och som under våren 2022 kommer att resultera i en programhandling med sikte 
på byggstart 2024. En avsiktsförklaring har också tecknats med SFV avseende den kommande 
hyreskostnaden och avtalsvillkoren, vilket innebär att ett sexårigt hyresavtal kommer att 
tecknas. Projekteringstiden innebär omfattande omkostnader och ersättningslokaler måste 
förhyras både före och under ombyggnaden. Högskolan äskar härmed om att ett utökat 
lokalanslag på 3 mnkr ska erhållas under 2023-2025 för att hantera den stora 
omställning som vi står inför. 

 
2. Inledning  
Kungl. Konsthögskolans arbete med att utveckla utbildningen och rusta organisation för 
framtiden har oförtrutet fortsatt under 2021. Högskolestyrelsens beslutade omorganisation har 
nu implementerats och två prefekter leder var sin institution från första september. KKH:s 
gemensamma visionsarbete har under 2021 följts av ett likaledes gemensamt strategiarbete 
som beslutades av styrelsen i december. Sammantaget stakar nu KKH:s vision, strategi och 
planerade ombyggnad ut en gemensam väg framåt för byggandet av framtidens 
konstutbildning. Detta omfattande kommande arbete kommer att prägla verksamheten och 
kräva omprioriteringar och delvis utökade resurser.  

- Ett omfattande kvalitetsutvecklingsarbete för utbildning, forskning och 
stödverksamhet som berör hela organisationens behov och omfattar allt från 
pedagogisk utveckling via utveckling av våra verkstadsmiljöer till implementering av 
ny organisation, verksamhets och kvalitetsutveckling. 
 

- Högskolan befinner sig i slutfasen för projekteringen av en ombyggnad som är 
nödvändig för att säkra kvaliteten i utbildning och forskning och för att rusta 
högskolan för framtidens utmaningar.  
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3. Vision och strategi 
Inför formulerandet av strategin samlade rektor våren 2021 Kungl. Konsthögskolans 
kollegium för en serie samtal kring strategiskt viktiga frågor för utbildningen, forskningen och 
högskolan som helhet. I strategin vill vi värna om vår högskolas djupa kunskap och långa 
erfarenhet inom fri konst och arkitektur. Vårt kollegiums bredd och heterogenitet vad gäller 
konstnärliga inriktningar och expertis är kvalitetsdrivande och vår självständighet och 
förhållandevis lilla skala möjliggör rörlighet och flexibilitet i utbildning och forskning. Vår 
strategi stakar ut en väg framåt där vi vill stärka samverkan och kommunikation både internt 
och med omvärlden samt att skapa hållbara organisatoriska sammanhang för utbildning, 
forskning och för högskolans infrastruktur.    

Utifrån visions- och strategi dokumenteten arbetar högskolan med handlingsplaner som 
omsätter de mer långsiktiga målen till mer konkreta åtgärder för att utveckla utbildning, 
forskning och stödverksamhet. 

 

3.1 Nyskapande i konstnärlig utbildning och forskning 

Studenter från KKH deltar framgångsrikt i samhället. De visar sina arbeten på erkända 
museer, konsthallar och biennaler. En nyligen genomförd alumniundersökning visar att våra 
studenter efter examen i hög grad verkar inom konstens vittförgrenade värld, nationellt såväl 
som internationellt. Hela 95 procent av respondenterna har sedan examen från KKH varit 
verksamma som konstnärer varav 59 procent uppger att konstnärsyrket har varit deras 
huvudsakliga arbete och 36 procent uppger att de till viss del har arbetat som konstnär men att 
det inte varit deras huvudsakliga arbete. Detta är jämförelsevis mycket höga siffror. Nyckeln 
till att vi lyckats ligger i att vi har en unik modell för konstutbildning med stort fokus på den 
konstnärliga praktiken handledd av ett brett och heterogent kollegium vad gäller konstnärliga 
inriktningar och expertis. Att vi arbetar målinriktat för att kontinuerligt utveckla kvalitén i vår 
utbildning och forskning och skräddarsyr studentanpassade studieplaner på individnivå. Och 
att vår småskaliga utbildningsmiljö och centrala lokalisering hjälper till med nätverk som 
medverkar till att våra alumni får framgångsrika och hållbara yrkesliv.  

Tyngdpunkten i Kungl. Konsthögskolans utbildning och forskning är den konstnärliga 
praktiken. Lärosätets arbete präglas av ett experimenterande förhållningssätt där ny kunskap 
om konstens och arkitekturens uttryck, metoder och sammanhang står i fokus. En garant för 
förbättringar av utbildningen är att högskolan arbetar systematiskt med högskolepedagogiskt 
utvecklingsarbete inom konst och arkitektur. På denna punkt behöver högskolan arbeta mer 
systematiskt och därför sker under kommande tre år satsningar på att utveckla pedagogiken. 

En viktig del i arbetet för att skapa ett lärosäte som stödjer experiment och nyskapande är att 
högskolan utvecklas i samklang med det omgivande samhället. Vi ser att förutsättningar för 
konstnärer är i ständig förändring och att digitalisering på alla nivåer utmanar utbildning och 
forskning genom hopkopplingar mellan analoga och digitala världar. Med det följer ett stort 
behov av att utveckla en digital infrastruktur för forskning utifrån våra verkstäder.  Vår 
utbildning och våra studenter bidrar med viktig kunskap till samhället genom att införliva ny 
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teknik i en undersökande konstnärlig praktik och genom att vara synliga i en mängd olika 
publika sammanhang. Teknikintensiva utvecklingsområden inom AR, VR, ljud, ljus och 
arkitektur ställer krav på oss att ständigt utvecklas och vara i teknikens framkant för att bidra, 
delta och vara relevanta i kunskaps- och samhällsutvecklingen. Och våra studenter är genom 
utbildningen samtidigt verksamma inom utvecklingen av nya media. Detta nyskapande av vår 
utbildnings- och forskningsmiljö är mycket kostsamt, samtidigt som den är nödvändig för att 
förbli relevanta och för att skapa kunskap av värde för samhället i stort.   

Våra kandidat- och masterstudenter arbetar i forskningsliknande processer. Högskolan arbetar 
med att utveckla konstnärliga processer i samklang med samhället där en hållbar konstnärsroll 
och materialutveckling samverkar med nya teknikområden. Högskolans forskning har vuxit 
snabbt på senare år tack vare framgångar med våra forskningsansökningar till 
Vetenskapsrådet. Tillsammans med det utökade forskningsanslaget har vi nu möjlighet att 
bygga en verkningsfull forskningsmiljö som är integrerad i utbildningen och som bidrar till 
forskningssamhället och samhällsnyttan.  

 
Utöver utbildning på kandidat- och masternivå driver högskolan också vidareutbildning på 
avancerad nivå för yrkesverksamma arkitekter och konstnärer. En viktig grund för att 
experiment och nyskapande ska ske inom utbildningen är att lärare och studenter som hunnit 
olika långt i sina yrkesliv och konstnärskap arbetar sida vid sida och delar kunskaper med 
varandra. Nära hälften av högskolans utbildningsplatser är på avancerad nivå, för 
yrkesverksamma arkitekter och konstnärer. Det ger oss möjlighet att skapa hållbara 
konstnärer under ett helt yrkesliv. Våra utbildningar är viktiga för syresättningen av det 
svenska arkitektur- och konstfältet och låter etablerade konstnärskap höja sig för att möta 
samtidens utmaningar med gestaltad livsmiljö och hållbar arkitektur. Här satsar Kungl. 
Konsthögskolan på att utveckla utbildningarna för yrkesverksamma och möta specifika 
kompetensbehov och utveckling av tekniker som driver fältet framåt.  

Söktrycket till Kungl. Konsthögskolans masterprogram är högt och avvägningarna mellan 
grund- och vidareutbildning är därför svåra. För att möjliggöra ytterligare utbildning för de 
redan yrkesverksamma och på så sätt bidra till det livslånga lärandet erhöll Kungl. 
Konsthögskolan under 2020 och 2021 medel för sommarkurser på ca 2,5 mnkr. För att en 
sommarakademi med flera tematiskt inriktade sommarkurser skulle kunna inkludera fler och 
samtidigt bidra till ett bättre resursutnyttjande, krävs dock en kritisk massa. Kungl. 
Konsthögskolan äskar därför om att utöka utbildningsanslaget med 1,4 mnkr, så att 
sommarkurserna totalt skulle motsvara knappt tolv helårsstudenter för att på så sätt bidra till 
kompetensutvecklingen för arkitekter och konstnärer.  

  

3.2 Samverkan, öppenhet och inkludering i relation till omvärlden 

Kungl. Konsthögskolans verksamhet präglas av samverkan med högskolor, konstinstitutioner 
och andra relevanta aktörer såväl nationellt som internationellt. Under de närmaste åren 
kommer högskolan att fortsätta utvecklingen av samarbeten med målet att höja relevansen och 
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kvaliteten i utbytena och utveckla ny kunskap. En viktig dimension av detta arbete är att 
Kungl. Konsthögskolan i större utsträckning ska verka på andra platser, exempelvis genom att 
samarbeta med andra nationella och regionala institutioner inom närliggande områden inom 
kultur, vetenskap och samhälle.  

Kungl. Konsthögskolan deltar inte i forskningssamarbeten som kräver särskilt bemyndigande 
från riksdagen. 

För att ytterligare öppna högskolan mot omvärlden vill vi utveckla högskolans publika 
program av utställningar, seminarier, föreläsningar, publikationer och andra konsthändelser. 
Det vänder Kungl. Konsthögskolan utåt och gör oss till en synlig och vital part i ett större 
konst- och kulturliv, lokalt såväl som internationellt. Det utbildningslandskap med 
hybridformer av campus/distans lärande som har kristalliserats under coronapandemin ger 
möjligheter till breddad rekrytering och breddad samverkan oavsett geografiska 
förutsättningar. Det utåtriktade programmet öppnar och gör verksamheten tillgänglig 
samtidigt som det är en organisk del i skolans lärande. Genom att satsa strategiska medel på 
det utåtriktade programmet ska Kungl. Konsthögskolan i än högre utsträckning bli en 
mötesplats där en betydelsefull diskurs om konst formuleras.  

En viktig form av samverkan är den med högskolor och andra myndigheter. Kungl. 
Konsthögskolan söker ständigt efter resurssamverkan och strävar efter att dra större nytta av 
det faktum att vi befinner oss på Skeppsholmen nära andra myndigheter och 
kulturinstitutioner. Utvärderingar och återrapporteringskrav ökar kontinuerligt och detta 
kräver ökade administrativa resurser.  

En utmaning för lärosätet är den rådande bostadsbristen och det höga prisläget i Stockholm, 
vilket gör att Kungl. Konsthögskolan tappar viktig kompetens och inte har möjlighet till den 
internationella mobilitet bland lärare och breddad rekrytering av studenter som högskolan 
eftersträvar. Coronapandemin har gjort detta dilemma än mer akut då mobilitet utöver 
ekonomi och hållbarhet även inkluderar smittspridning. Om lärosätet skulle ges möjlighet i 
enlighet med lokalförsörjningsförordningen att hyra bostäder som sedan andrahandsuthyrdes 
till anställda professorer och lärare under kortare perioder, skulle det innebära större 
möjligheter till att rekrytera personal både internationellt och nationellt, utan att det skulle 
innebära ökade kostnader. Möjliggörandet av tillfälliga bostäder skulle underlätta etablering 
av internationella lärare utan att återvända till den situation med stor miljöpåverkan genom 
resande som präglade situationen pre-coronapandemin.   

 

3.3 Strategier för hållbar internationalisering  

Kungl. Konsthögskolan har en internationell studie- och forskarmiljö. En viktig del av 
undervisningen är besök av internationella gäster och studieresor utomlands för våra 
studenter. Våra utbildningar närvarar med projekt i större internationella sammanhang, som 
de stora europeiska biennalerna för att skapa fördjupning och breddade nätverk för 
studenterna. En genomgående och kostnadsdrivande utmaning är att finna strategier och 
former för en hållbar internationalisering. En tydlig och klimatanpassad riktlinje för resande 
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och utbyten har tagits fram under 2021. Vi behöver minska våra koldioxidutsläpp och ett 
viktigt, men kostsamma led i detta är både att skapa digitala kommunikationsplattformar som 
gör att undervisningen i större utsträckning kan bedrivas på distans och att använda 
exempelvis tåg istället för flyg som ofta är mer resurskrävande i såväl tid som pengar. På 
högskolan pågår en kritisk diskussion om vad ”internationalitet” innebär idag när den globala 
uppvärmningen är en realitet. Dessutom adresserar flera moment i vår utbildning och i våra 
fristående kurser just sådana frågar om hållbarhet i relation till klimatet. 
 
4. Infrastruktur och lokaler 
Det centrala läget i Stockholm på Skeppsholmen är fördelaktigt i fråga om tillgänglighet och 
stödjer högskolans strävan efter ett gott samarbete med andra närliggande kulturinstitutioner 
och samarbetspartners. Det pågår ett omfattande projekt som handlar om att utveckla och 
bygga om högskolans specialanpassade lokaler på Skeppsholmen för att på så sätt stärka 
verksamheten, förbättra arbetsmiljön och sätta fokus på den hållbara utvecklingen, som 
kommer att säkra och öka kvaliteten i utbildningen, samt skapa trygga miljöer för alla. Det ger 
också möjlighet att förtäta verksamheten och säga upp andra lokaler för att på så sätt möta den 
ökade hyreskostnadsnivån. Bara under 2021 har hyreskostnaden för huvudbyggnaden ökat 
med 20 procent på grund av Statens Fastighetsverks strävan efter att marknadsanpassa 
hyrorna, trots att lokalerna inte genomgått någon omfattande renovering sedan 1995.  

Den planerade ombyggnaden ställer verksamheten inför betydande utmaningar, inte minst 
ekonomiska. Det är en avancerad process som har behövt ta tid och som under våren 2022 
kommer att resultera i en programhandling med sikte på byggstart 2024. En avsiktsförklaring 
har också tecknats med SFV avseende den kommande hyreskostnaden och avtalsvillkoren, 
vilket innebär att ett sexårigt hyresavtal kommer att tecknas. Projekteringstiden innebär 
omfattande omkostnader och ersättningslokaler måste förhyras både före och under 
ombyggnaden. Högskolan äskar härmed om att ett utökat lokalanslag på 3 mnkr ska 
erhållas från och med 2023 för att hantera den stora omställning som vi står inför. 

 
5. Kvalitetsarbete 
 
Universitetskanslersämbetets granskning av vårt kvalitetssäkringssystem har satt 
kvalitetsarbetet i förgrunden och vi arbetar för att ha vårt nya kvalitetssäkringssystem på plats 
och igång under 2022. Detta systematiska arbete ska ske i linje med vår vision och andra 
styrdokument. Kvalitetsarbetet är det arbete som bedrivs inom ramen för 
kvalitetssäkringssystemet och involverar alla nivåer inom Kungl. Konsthögskolan, där såväl 
medarbetare och studenter bidrar. Dess främsta uttryck kan beskrivas som en ständigt 
pågående dialog mellan lärare, studenter, ledning, övriga medarbetare och 
omvärldsrepresentanter kring undervisningens innehåll, utformning och genomförande. 
Kontinuerlig kvalitetsutveckling är en av högskolans viktigaste långsiktiga 
uppgifter. Kvalitetssäkringssystemet ska bidra till att Kungl. Konsthögskolan systematiskt 
identifierar styrkor och utvecklingsområden i våra utbildningar, att de kontinuerligt utvecklas 
och förbättras och att de lever upp till studenternas och övriga intressenters förväntningar. 
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Även studenterna och högskolans studentkår är föremål för satsningar inom kvalitetsarbetet, 
med målet att förbättra studiemiljön och stärka studentinflytandet. Efterfrågan på vårt 
studentombud är stor och vi har behov att proaktivt möta det faktum att psykisk ohälsa ökar 
bland unga vuxna. Vi har också satsat på att stärka högskolans interna kommunikation som en 
del av organisationsutvecklingen. 

Ett fortsatt arbete med att förbättra arbets- och studerandemiljön kommer att ske under 2022–
2025 och satsningar på administrativa funktioner som direkt stödjer utbildning och forskning 
pågår. Högskolan arbetar med att utveckla sitt kvalitetssäkringssystem och en 
kvalitetssamordnare är därför nödvändig även för ett litet lärosäte. Detta inte minst med tanke 
på att regeringen har aviserat att fler utvärderingar av olika aspekter inom utbildningen 
kommer att genomföras de kommande åren. De beskrivna satsningarna kommer att bidra till 
ökad kvalitet i utbildning och forskning och till stora delar finansieras dessa genom 
omprioritering av högskolans anslag.  

Vi ser behov av att få in nya perspektiv och kompetenser som hjälper till att säkerställa att 
organisationsförändringar och arbetet med utvecklingen av kvalitetssäkringssystem på bästa 
sätt rustar högskolan för framtiden. Regeringens stöd med 2,2 mnkr för att stärka och 
effektivisera organisationen under 2021 och 2022 har använts för att anställa ett rektorsråd 
och att finansiera en utbildningsledare och de två prefekter som har anställts i samband med 
omorganisationen kommer att ytterligare stärka verksamheten.  

 

För att möjliggöra det för ett litet lärosäte som Kungl. Konsthögskolan att leva upp till 
sitt myndighetsuppdrag och bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet äskar vi 
därför om att utöka anslaget inom utbildningen till 3 mnkr från 2023 samt att göra 
anslaget permanent. Anslagsökningen skulle göra stor skillnad i möjligheterna att 
bedriva verksamheten effektivt och med hög kvalitet.  
 

6. Behov av författningsändringar samt redovisning av hur föreskrifter 
görs tillgängliga 

En utmaning för lärosätet är den rådande bostadsbristen och det höga prisläget i Stockholm, 
vilket gör att Kungl. Konsthögskolan tappar viktig kompetens och inte har möjlighet till den 
internationella mobilitet bland lärare och studenter som skolan eftersträvar. Om lärosäten 
skulle ges möjlighet att i enlighet med lokalförsörjningsförordningen hyra bostäder som sedan 
andrahandsuthyrdes till anställda lärare och studenter under kortare perioder, skulle det 
innebära större möjligheter rekrytera personal och studenter både internationellt och 
nationellt, utan att det skulle innebära ökade kostnader för lärosätet. I dagsläget missgynnas 
högskolans studenter och medarbetare i förhållande till lärosäten i övriga landet på grund av 
de höga hyrorna. 

Kungl. Konsthögskolan betonar hållbarhetsaspekterna i såväl utbildning, forskning som i 
högskolans egen miljöpåverkan. Vi eftersträvar att använda material i ombyggnaden och i 
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inredningen som gör så litet klimatavtryck som möjligt. Ofta innebär det initialt förhöjda 
kostnader då gedigna material som kan användas under många år är dyra i inköp, men som 
hållbarhetsmässigt lönar sig då de kan användas under mycket lång tid. Kungl. 
Konsthögskolan önskar att reglerna kring rekommenderade avskrivningstider i Förordningen 
om årsredovisning och budgetunderlag 5 kap 4§ ses över så det blir möjligt att skriva av 
inventarier och förbättringsutgifter på annans fastighet på upp till 20 år vilket skulle 
överensstämma mer med den faktiska livslängden. 

Kungl. Konsthögskolan har under året utvecklat såväl hemsida och intranät där föreskrifter 
och allmänna råd redovisas för allmänheten som de egna medarbetarna och studenterna.  

 
7. Ekonomi, kommentarer till tabell 1–6 

 7.1 Beräknad ekonomisk utveckling 2023–2025, tabell 1–3 

För att skapa finansiell stabilitet 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 och under 2020 var underskottet 0,8 mnkr. Trots ökade 
anslagsintäkter 2021 har de ökade personal-, lokal- och avskrivningskostnader samt något 
minskade avgiftsintäkter gjort att det ekonomiska resultatet vid högskolan är ett underskott på 
hela 9,6 mnkr 2021. Årets underskott gör att myndighetskapitalet minskar från 15,6 mnkr till 
6,0 mnkr. I förhållande till intäkterna på 94,7 mnkr utgör myndighetskapitalet drygt 6 procent 
(17 procent 2020), vilket gör att lärosätets marginaler för kostnadsökningar under kommande 
år har minskats väsentligt och åtgärder vidtas under åren 2022 till 2025 för att minska 
kostnaderna och öka intäkterna.  

Anslag  

Ett utökat lokalanslag erhölls under 2017 och 2018 och tillsammans med det balanserade 
kapitalet skapade det förutsättningar för att göra den nödvändiga ombyggnaden och 
förtätningen av högskolans lokaler möjlig. Det utökade lokalanslaget drogs dock in under 
2019. För att klara projekteringskostnaderna samt de ökade kostnaderna för flytt och 
evakuering, skulle lokalanslaget behöva utökas med 3 mnkr under 2023–2025 för att undvika 
omfattande nedskärningar i utbildningen, forskningen och stödverksamheten under denna 
period. 

Utbildningens kvalitet riskerar att urholkas väsentligt på grund av att ersättningen för 
konstutbildningen har minskat kraftigt i reala termer. Ersättningen per helårsstudent och 
helårsprestation har inte ökat i takt med de ökade kostnaderna för teknik, de kraftigt höjda 
hyresnivåerna i Stockholmsområdet samt de utökade kraven på återrapportering för 
lärosätena. Kungl. Konsthögskolan uppmanar därför regeringen att stoppa denna utveckling 
genom att höja ersättningsbeloppet för utbildningsområdet konst till samma nivå som 
utbildningsområdet teater, som har liknande behov av individuell handledning och teknisk 
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utrustning som de konstnärliga utbildningarna, vilket motsvarar 324 797 kr för en 
helårsstudent och 161 778 kr för en helårsprestation. 

För att möjliggöra utvecklingen av utbudet i våra sommarkurser och i våra vidareutbildningar 
för redan yrkesverksamma arkitekter och konstnärer önskar Kungl. Konsthögskolan ett utökat 
anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå med 1,4 mnkr, vilket tillsammans med 
det utökade anslaget om 1,9 mnkr som erhölls under 2020 och 2021, skulle motsvara tio 
helårsstudenter. Högskolan vill på så sätt bidra till det livslånga lärandet och inkludera fler 
studenter i högskolans utbildning. Det leder till ett bättre resursutnyttjande av lokaler och 
utrustning, men medför samtidigt ett behov av anpassning och dimensionering samt 
utveckling av digital infrastruktur för våra verkstäder.   

Kungl. Konsthögskolan satsar på att förbättra kvalitetsarbetet, arbets- och studerandemiljö 
samt på administrativa funktioner som direkt stödjer utbildning och forskning. Under 2021 
omorganiserades högskolan genom att två institutioner inrättades och två prefekter 
rekryterades. Andra frågor som prioriterades var utvecklingen av kvalitetssäkringssystem och 
förbättrad planering och samordning av utbildningen och forskningen. Satsningarna bidrar till 
ökad kvalitet i utbildning och forskning och till stora delar finansieras dessa genom 
omprioritering av högskolans anslag. Regeringen beviljade ett anslag om 2,2 mnkr per år för 
2021 och 2022 som en särskild satsning för att stärka och effektivisera organisationen. För att 
möjliggöra det för ett litet lärosäte som Kungl. Konsthögskolan, att långsiktigt upprätthålla 
sitt myndighetsuppdrag, äskar vi om att anslaget ska erhållas även framgent och utökas till 3 
mnkr från 2023. 

Kungl. Konsthögskolan räknar med att nå takbeloppet för utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå för 2022 och 2023. Under 2024 och 2025 då högskolans huvudbyggnad byggs 
om, kan antalet helårsstudenter dock komma att minska något. Med hjälp av tidigare års 
överproduktion av studenter i förhållande till takbeloppet räknar högskolan med att ändå 
komma upp till anslagets takbelopp. Antalet helårsstudenter har under 2020 och 2021 minskat 
på grund av coronapandemin, men den sammantagna överproduktionen av studenter i 
förhållande till takbeloppet uppgår ändå till 1,9 mnkr, vilket bör räcka för den kommande 
ombyggnaden.  

Den forskningspolitiska propositionen och utredningen Organisation, styrning och 
finansiering av forskningsinfrastruktur som kom under 2021, understryker vikten av 
utvecklingen av forskningsinfrastrukturen. Detta överensstämmer väl med Kungl. 
Konsthögskolans prioriteringar. För att möjliggöra utveckling av forskningsinfrastruktur i 
form av teknik samt att ge möjlighet till medfinansiering av externfinansierade 
forskningsprojekt som inte har full kostnadstäckning önskar högskolan att forskningsanslaget 
utökas med 2 mnkr från 2023. 

Bidrag och avgifter 

Högskolan har under de senaste åren stått sig väl i konkurrensen vid tilldelningen av externa 
bidragsmedel och det är främst medel från Vetenskapsrådet som har ökat. I jämförelse med 
2015 har bidragsintäkterna ökat med 50 procent. Under 2021 och 2022 avslutas dock ett antal 
större bidragsfinansierade forskningsprojekt, vilket gör att bidragsintäkterna förväntas 
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minska. Stora insatser görs för att öka den externfinansierade forskningen samtidigt som 
fundraising kan bidra till den planerade ombyggnaden. Det ekonomiska resultatet påverkas 
genom att de fasta lokalkostnaderna och de högskolegemensamma kostnaderna till större del 
ska finansieras direkt via utbildnings- och forskningsanslaget istället för via bidrag under 
2022. Däremot minskar personalkostnaderna och driftkostnaderna inom bidragsprojekten i 
motsvarande mån som bidragsintäkterna minskar. Avgiftsintäkterna förväntas öka något 
under 2022 på grund av att fler administrativa tjänster säljs till andra myndigheter och 
uthyrning av lokaler sker. 

Personalkostnader 

Personalkostnadsutvecklingen påverkas av ett antal strategiska anställningar under 2020 och 
2021 så som två prefekter, ett rektorsråd, en utbildningsledare samt fastighets- och IT-chef, 
som under 2021 fick fullt genomslag. Samtidigt har kostnaderna för premiepensioner ökat 
med hela 1,8 mnkr och semesterlöneskulden har ökat med 0,6 mnkr. Högskolan kan öka 
personalkostnaderna i den takt som de externa bidragsmedlen beräknas inkomma de 
kommande åren. De anslagsökningar som äskats beräknas användas för personalkostnader 
och driftkostnader som annars skulle ha reducerats i motsvarande grad. 

Lokalkostnader och driftkostnader 

Lokalkostnadernas utveckling är tillsammans med personalkostnaderna den kostnadspost som 
påverkar högskolans framtid allra mest. Redan 2017 aviserade Statens fastighetsverk höjda 
hyror för huvudbyggnaden med 18 procent från år 2021 med hänvisning till hyresmarknadens 
utveckling, och detta togs med i beräkningen när högskolestyrelsen fattade beslutet om att 
stanna kvar på Skeppsholmen. Under 2019 genomfördes ett omfattande arbete med 
hyresförhandlingar med SFV avseende huvudbyggnaden för avtalet som skulle tecknas för 
åren 2021 till 2023. Fastighetsvärdens förslag innebar då en hyreshöjning på hela 23 procent, 
vilket högskolan inte godtog. Slutligen enades parterna om att hyresnivån skulle öka med 18 
procent 2021 och först under 2023 öka till 23 procent. För att möta hyreskostnadsökningen 
kommer ett antal andra mindre förhyrningar att sägas upp. Utöver hyresökningar för befintliga 
lokaler finns behov av att bygga om lokalerna för att anpassa dem till dagens behov i 
undervisning och forskning samt att förtäta så att ytorna kan användas mer effektivt. Då 
ombyggnaden sker under 2024 och 2025 kommer evakueringslokaler för ca 2 mnkr att behöva 
hyras. Under 2025 kan dessa lokaler sägas upp.  

Driftkostnaderna kommer att öka på grund av ökade bidragsintäkter under 2023 samt i 
samband med ombyggnaden under 2024 och 2025 på grund av exempelvis flyttkostnader. 

7.2 Investeringar i anläggningstillgångarför utbildning och forskning 

Beräknat investeringsbehov visas i Tabell 4. Den årliga investeringsbudgeten vid KKH ligger 
på omkring 2 mnkr. Utrustningen i KKH:s många verkstäder behöver kontinuerligt förnyas 
och kompletteras, inte minst med tanke på arbetsmiljö och säkerhet. Undervisning och 
forskning i ny teknik kräver också fortlöpande investeringar i basutrustning och mer 
avancerad utrustning. Den kommande ombyggnaden beräknas ske under 2024-2025, vilket 
gör att kostnader för evakueringslokaler, investeringar och driftkostnader då kommer att öka. 
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För kommande år stiger investeringskostnaden uppskattningsvis till totalt 30 mnkr. Detta 
belopp baseras på den förstudie som tagits fram för ombyggnaden i samarbete med Statens 
Fastighetsverk samt övriga investeringsbehov.  

7.3 Låneram 

Kungl. Konsthögskolans låneram har på senare år utökats från 10 mnkr till 59 mnkr, vilket 
innebär att det nu finns betryggande utrymme för att finansiera den omfattande 
ombyggnationen som planeras av befintliga lokaler. Investeringen på 150 mnkr planeras 
främst genomföras av Statens Fastighetsverk och sedan betalas genom ökade hyreskostnader 
för Kungl. Konsthögskolan. Högskolans egna investeringar beräknas till omkring 30 mnkr.  

7.4 Lokalförsörjning 

Konstnärlig utbildning är lokalkrävande och därmed kostnadskrävande. Som tidigare nämnts 
har en utredning om Konsthögskolans lokalsituation genomförts och högskolans styrelse har 
därefter fattat beslut om att befintliga lokaler ska byggas om. Förslaget till ombyggnad av 
lokalerna visar att lokalkostnaderna och avskrivningskostnaderna kommer att öka väsentligt 
efter ombyggnaden. Insatser kommer att göras för att säga upp andra, mindre lokaler samt att 
reducera kostnaderna för ombyggnaden och därmed minska lokalkostnaderna och 
avskrivningskostnaderna samt att öka bidrags- och avgiftsintäkterna till högskolan. En 
avsiktsförklaring om hyresnivå och avtalsvillkor har tecknats med Statens Fastighetsverk där 
ett hyreskontrakt på sex år utlovas. Det innebär att det inte längre finns skäl för Kungl. 
Konsthögskolan att till regeringen anhålla om att få teckna ett 20-årigt hyresavtal. 
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7.5 Tabellbilagor 

Bilaga 1      
Kungl. Konsthögskolan      
      
Tabell 1 Total budget      
      
Total budget 2021 2022 2023 2024 2025 
(tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 
Verksamhetens intäkter           
Anslag enligt budgetproposition 86 560 86 913 84 232 84 302 84 302 
Äskande om utökat lokalanslag     3 000 3 000 3 000 
Äskande om livslångt lärande     1 400 1 400 1 400 
Äskande om särskild 
förstärkning     3 000 3 000 3 000 
Äskande om höjt 
forskningsanslag     2 000 2 000 2 000 
Summa anslag 86 560 86 913 91 632 91 702 91 702 
Avgifter 839 1 526 1 526 1 526 1 526 
Bidrag 7 245 8 388 10 894 13 268 13 268 
Finansiella intäkter 11 30 30 30 30 

Summa intäkter 94 656 96 857 104 082 106 526 106 526 
            
Verksamhetens kostnader           
Personal -55 808 -52 467 -55 414 -56 193 -56 487 
Lokaler -24 144 -23 710 -23 400 -25 400 -25 400 
Drift/Övrigt -20 343 -18 510 -20 883 -21 977 -22 094 
Avskrivningar -3 880 -2 621 -2 600 -2 500 -3 400 
Finansiella kostnader -46 -100 -100 -100 -120 

Summa kostnader -104 220 -97 408 -102 396 -106 170 -107 501 

Verksamhetsutfall -9 564 -551 1 685 357 -975 
Transfereringar 0 0 0 0 0 

Årets kapitalförändring/ årets 
resultat -9 564 -551 1 685 357 -975 

Utgående myndighetskapital 
(inkl. årets kapitalförändring)2 6 014 5 463 7 148 7 505 6 530 

Utgående oförbrukade bidrag 9 827 4 159 4 000 4 000 4 000 
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Tabell 2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå   
Kungl. Konsthögskolan      
  2021 2022 2023 2024 2025 
Utbildning på grundnivå och 
avancerad nivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 

Verksamhetens intäkter           
Takbelopp1 70 057 70 193 69 689 69 759 69 759 
Beräknad avräkning  70 057 70 193 69 689 69 759 69 759 
Särskilda åtaganden 3 604 3 683 1 506 1 506 1 506 
Äskande om utökat lokalanslag     3000 3000 3000 
Äskande om livslångt lärande     1400 1400 1400 
Äskande om särskild 
förstärkning     3000 3000 3000 
Anslag 73 661 73 876 78 595 78 665 78 665 
Avgifter 839 1 526 1 526 1 526 1 526 
Bidrag 1 444 873 1 500 1 500 1 500 
Finansiella intäkter 11 22 22 22 22 

Summa intäkter 75 956 76 297 81 643 81 713 81 713 

Verksamhetens kostnader           
Personal -45 669 -43 581 -44 588 -45 133 -45 133 
Lokaler -20 797 -19 034 -19 890 -21 599 -21 599 
Drift/Övrigt -16 204 -11 807 -15 507 -16 507 -16 507 
Avskrivningar -3 880 -2 621 -2 600 -2 500 -3 400 
Finansiella kostnader -46 -100 -100 -100 -120 

Summa kostnader -86 595 -77 143 -82 685 -85 839 -86 759 

Årets kapitalförändring/ 
Årets resultat -10 639 -846 -1 042 -4 126 -5 046 

      
1 Takbelopp enligt budgetpropositionen för 2022 i 2022 års 
prisnivå     
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Tabell 3 Forskning och utbildning på forskarnivå    
Kungl. Konsthögskolan      
  2021 2022 2023 2024 2025 
Forskning och utbildning på 
forskarnivå (tkr) Utfall Prognos Ber. Ber. Ber. 

Verksamhetens intäkter           
Anslag1  12 899 13 037 13 037 13 037 13 037 
Äskande om utökat 
forskningsanslag     2 000 2 000 2 000 
Avgifter 0 0 0 0 0 
Bidrag 5 801 7 515 9 394 11 742 14 678 
Finansiella intäkter 0 8 8 8 8 

Summa intäkter 18 700 20 560 24 439 26 787 29 723 

Verksamhetens kostnader           
Personal -10 139 -8 886 -10 826 -11 060 -11 354 
Lokaler -3 347 -4676 -3 510 -3 812 -3 812 
Drift/Övrigt -4 139 -6 703 -5 376 -5 470 -5 587 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -17 625 -20 265 -19 711 -20 341 -20 753 

Årets kapitalförändring/ 
Årets resultat 1 075 295 4 727 6 446 8 970 

      
1. Med anslag avses de medel som har anvisats myndigheten i budgetpropositionen för 2022 
i 2022 års prisnivå.  
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Tabell 4 Investeringar i anläggningstillgångar och räntekontokredit   
Kungl. Konsthögskolan       

 

Investeringar i 
anläggningstillgångar1  

2021 2022 2023 2024 2025   

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.  
 

IB lån i Riksgäldskontoret 18 920 18 973 19 873 19 373 19 373  
 

Beräknad nyupplåning 978 2 500 1 000 2 000 20 000  
 

 varav investeringar i 
immateriella anläggnings-
tillgångar 0 0 0 0 0  

 

Beräknad amortering 925 1 600 1 500 2 000 3 000   

UB lån i Riksgäldkontoret 18 973 19 873 19 373 19 373 36 373  
 

Maximalt utnyttjande av 
låneramen under året  18 973 20 000 20 000 20 000 38 000  

 

             
 

Föreslagen låneram  59 000 59 000 59 000 59 000 59 000  
 

              

Beräknad ränteutgift 20 30 40 40 76  
 

Ränteantaganden för 
nyupplåning (%) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  

 

              

Summa räntor och 
amorteringar 945 1 630 1 540 2 040 3 076  

 

              

Maximalt utnyttjande av 
räntekontokrediten under året  0 0 0 0 0  

 

Föreslagen 
räntekontokredit 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000  

 

        

Kommentar       
 

En ombyggnad av Konsthögskolans befintliga lokaler planeras genomföras under 2024/2025.  
Den fortsatta investeringen beräknas främst ske genom att hyresvärden Statens Fastighetsverk 
utför ombyggnaden och sedan lägger kostnaden för ombyggnaden på Konsthögskolans hyra 
Konsthögskolans egna investeringar i form av möbler och inredning kommer främst 
att ske under 2025.  
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Tabell 5 Lokalförsörjning       
Kungl. Konsthögskolan       

Redovisning av lokaler (mnkr) 
2021 2022 2023 2024 2025  

Utfall Prognos Ber. Ber. Ber.  

Area, kvm LOA (exkl. student- och 
gästforskarbostäder)            

föregående års utgång 10 470 10 333 9 394 9 394 10 394  
ökning under året 0 0 0 1 000 0  
minskning under året 137 939 0 0 1 569  
vid årets utgång 10 333 9 394 9 394 10 394 8 825  

Förbättringsutgift på annans 
fastighet            

nyinvesteringar 0,6 3,4 1,0 1,0 5,0  
avskrivningar 2,3 1,6 1,5 1,4 2,0  
             
Lokalhyra 21,7 21,7 21,2 23,2 23,2  

Genomsnittlig hyra (kr/m2 LOA)  2 097 2 307 2 258 2 233 2 630  
Sammanställning av 
lokalkostnader 24,1 23,7 23,4 25,4 25,4  

Genomsnittlig lokalkostnad 
(kr/kvm LOA) 2 337 2 524 2 491 2 444 2 878  
Lärosätets totala kostnader  104,2 97,4 102,4 106,2 107,5  
Totala externa hyresintäkter 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1  
Justerade totala kostnader 104,2 97,4 102,3 106,1 107,4  

Lokalkostnadens andel av 
verksamhetens totala kostnader 23% 24% 23% 24% 24%  
Lokalkostnadens andel av 
justerade totala kostnader 23% 24% 23% 24% 24%  
       
Kommentar       
En förstudie har genomförts kring ombyggnad av högskolans befintliga lokaler för att kunna förtäta  
och förbättra arbetsmiljön. Ombyggnaden beräknas ske under 2024/2025 och under den tiden   
behöver ersättningslokaler förhyras. Dessa lokaler ökar därmed tillfälligt antalet förhyrda 
kvadratmeter 
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Tabell 6 Avgifter     
(tkr)     
Kungl. Konsthögskolan     
Uppdragsverksamhet Intäkter Kostnader Resultat  

2021 200 -200 0  
varav tjänsteexport        

2022 400 -400 0  
varav tjänsteexport        

2023 400 -400 0  
         
     
     
Offentligrättslig 
verksamhet 

Intäkter till 
inkomsttitel1 

Intäkter som 
får disponeras Kostnader Resultat 

2021 0 0 0 0 
2022 0 0 0 0 
2023 0 0 0 0 

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