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Struktur och innehåll i årsredovisning 2021 

Konstfack ska årligen redovisa verksamheten i en årsredovisning, mot övergripande mål i 
Högskolelagen 1992:1434 (HL) och regleringsbrevets (RB) återrapporteringskrav.  

Enligt förordningen om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB) ska årsredovisningen 
lämnas till regeringen senast den 22 februari varje år. Dess delar ska upprättas som en helhet 
och ge en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och 
myndighetens ekonomiska ställning. Informationen om resultatet ska baseras på doku-
menterade data och mätmetoder. Eventuella osäkerheter i data och mätmetoder ska kom-
menteras.  

Den 1 januari 2019 trädde delvis nya delar av FÅB i kraft som ger myndigheterna ökad 
självständighet i utformningen av resultatredovisningen (textdelen) beträffande både urval av 
vad som ska redovisas och hur det ska redovisas. Resultatredovisningen ska utformas ”så att 
den kan utgöra ett underlag för regeringens bedömning av myndighetens resultat och genom-
förande av verksamheten. Den ska utgå från de uppgifter som framgår av myndighetens 
instruktion samt de mål och krav som regeringen har angett i regleringsbrev eller något annat 
beslut. Redovisningen ska innehålla analyser och bedömningar av verksamhetens resultat och 
dess utveckling”. 

Den individbaserade statistik som ingår i resultatredovisningen ska vara uppdelad efter kön, 
om det inte finns särskilda skäl mot detta.” Förordning (2018:1342). 

Förvaltningschefen har det operativa ansvaret för kvalitetssäkring och utveckling av årsredo-
visningsprocessen. En gemensam mall används vid avsnittsredaktörernas dokumentation av 
kvalitetssäkring, källhänvisning och beräkningsunderlag. 

Resultatredovisningen 2021: återrapporteringskrav och bakgrund till beslut 

Hållbar utveckling: Lärosätena ska även redogöra för hur relevanta delar av arbetet med att 
främja en hållbar utveckling har kopplats till miljöledningsarbetet, uppföljningen av 
Naturvårdsverket och Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. I 
redovisningen ska även framgå hur lärosätet avser att arbeta under kommande år för att ta 
ytterligare steg för att stärka arbetet med att främja en hållbar utveckling. 

Jämställdhetsintegrering: Enligt regleringsbrevet ska lärosäten rapportera åtgärder och 
resultat utifrån plan för jämställdhetsintegrering. 
Redovisas ska även hur jämställdhet beaktas vid fördelning av forskningsmedel. 

Rekryteringsmål för professorer: Återrapportering ska ske mot regeringens fortsatta mål om 
en könsfördelning bland nyrekryterade professorer om 40–60 procent kvinnor. I målet 
inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer. 

Utbildning: Lärosätets utbildningsutbud ska svara mot studenternas efterfrågan och arbets-
marknadens behov. Enligt regleringsbrevet ska avvägningar som ligger till grund för beslut om 
utbildningsutbudet redovisas, inklusive t.ex. fördelning mellan program och kurser på olika 
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nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelning mellan campus och nätbaserad 
undervisning. Likaså hur Konstfack möter det omgivande samhällets behov av utbildning.  

Av redovisningen ska antalet programnybörjare, helårsstudenter samt examinerade vid utbild-
ningar som leder till lärarexamen framgå för de senaste tre åren.  

Utbyggnaden av lärarutbildningen ska särskilt kommenteras liksom användningen av den 
särskilda höjningen av ersättningsbelopp för kvalitetsförstärkande åtgärder (i Konstfacks fall 
verksamhetsförlagd utbildning). Inom lärarutbildningen ska det även redovisas antalet 
helårsstudenter som deltagit i verksamhet med övningsskolor, bedömning av verksamheten för 
de kommande två åren och prognos över antalet helårsstudenter som bedöms kunna omfattas 
av verksamheten kommande år samt redogöra för verksamheten och erfarenheterna av 
satsningen 

Enligt regleringsbrevet ska utbyggnaden av bristyrkesutbildningar och antalet helårsstudenter 
inom livslångt lärande redovisas. 

Extra anslag 2021 för att främja studenthälsovård. I redovisningen ska särskilt fokuseras på 
studenthälsovårdens arbete för att främja psykisk hälsa och hur studenthälsovården möter 
behovet hos studenter som undervisas på distans samt studieovana studenter. 
Redovisningen ska även vara framåtblickande för de kommande åren. 

Konstnärlig forskning: I 2018 års resultatredovisning redovisades för första gången antalet 
DiVA-registrerade konstnärliga och vetenskapliga publikationer under treårsperioden, 
(inklusive antal refereegranskade publikationer). I resultatredovisningen för 2019 redovisas 
även publikationsarbetets fortsatta utveckling i relation till dels Konstfacks nya utbildnings- 
och forskningsstrategi, dels Policy för publicering och registrering i DiVA. 

Enligt regleringsbrevet ska i tabellen ”Sammanställning av Väsentliga uppgifter” återrapporte-
ring även ske av totalt antal refereegranskade vetenskapliga publikationer samt kostnad för 
framställande per refereegranskad vetenskapliga publikation.1  

Konstfacks högskolestyrelse bör dock fortsatt besluta om att avstå från denna rapportering i 
tabellen ”Väsentliga uppgifter” då en sådan särredovisning inte ger en rättvisande bild av 
högskolans forskning. Detta då Konstfack till övervägande del bedriver konstnärlig forskning, 
för vilken det saknas en etablerad samsyn/definition av refereegranskad publicering.  

Uppdraget att utveckla arbetet med öppen vetenskap ska redovisas. 

1 Redovisning av denna uppgift aktualiserades då regeringen införde årlig prestationsbaserad omfördelning av en 
mindre del av lärosätenas forskningsresurser. Konstnärliga lärosäten/forskning var dock undantagna. 
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Förslag till beslut: 

Högskolestyrelsen beslutar att i årsredovisning 2021 

- redovisa antalet DiVA-registrerade konstnärliga och vetenskapliga publikationer under
treårsperioden i resultatredovisningen. Resultatet av publikationsarbetet ska även redo-
visas i relation till Konstfacks utbildnings- och forskningsstrategi samt Policy för
publicering och registrering i DiVA.

- redovisa innehållet enligt föreslagen struktur nedan:

RB HL FÅB 
2. Gemensamt för högskolan
Kvalitet i verksamheten x x 

Kvalitetsarbete/verksamhetsutveckling x x 
Studentinflytande x 

     Arbetsmiljö 
- Hållbar utveckling    x x 

Kompetensförsörjning 
Personal – rekrytering, årsarbetskrafter x x x 
Kompetensutveckling x 
Jämställdhet x 

Internationalisering x x 
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
Rekrytering, kommunikation och samverkan x x 

Rekrytering inkl breddad rekrytering x x 
Kommunikation, samverkan och synlighet x 

Lärarutbildning: vägledning, dimensionering och 
utveckling 

x 

Studenter: resultat och måluppfyllelse x x x 
Utbildningsutbud x x x 
Sökande och antagna x x 
Helårsstudenter, helårsprestationer x x 
Avgiftsskyldiga studenter x x 
Examina x x 
Studenter med särskilt pedagogiskt stöd x 
Könsfördelning x x 

Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 
Forskningsmiljö och forskarutbildning x x 
Konstnärligt utvecklingsarbete 

Jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel x x x 
Externfinansierad forskning x x 
Forskningsanknytning av utbildning x 
Ekonomisk resultatredovisning 
Prestationer, volymer och kostnader x 
Samfinansiering, bidragsfinansierad verksamhet x 
Ekonomisk resultatredovisning x x 
Ekonomisk redovisning x x 
Sjukfrånvaro (se Ekonomisk redovisning) x 
Sammanställning över väsentliga uppgifter x 

Förkortningar: RB = Regleringsbrevet, HL= Högskolelagen, FÅB= Förordningen om 
årsredovisning och budgetunderlag 




