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Kungl. Musikhögskolan genomför ett projekt för 
utveckling av exjobb inom konstnärliga utbild-
ningar. Projektet kallas ESIAM – etablering av 
självständiga arbeten som exjobb inom musik och 
teknik – och är finansierat av Vinnova med KTH 
som samarbetspart. 

Syftet med projektet är att stärka studenternas 
möjlighet på arbetsmarknaden och det finns också 
ett starkt jämställdhetsperspektiv.  Projektet inne-
bär att studenterna har möjlighet att välja att ge-

Nytt projekt möjliggör unika 
 samarbeten med masterstudenter på 
Kungl. Musikhögskolan! 

nomföra hela eller en del av sitt självständiga arbe-
te i samarbete med en extern part. Genom att göra 
det självständiga arbetet i samarbete med en ex-
tern part, en organisation eller ett företag, får stu-
denten kontakter och värdefulla erfarenheter med 
sig ut i arbetslivet efter avlagd examen, samtidigt 
som det finns intressanta möjligheter för externa 
parter att ta del av Musikhögskolans kompetens, 
teknik och konstnärliga forskning. 

KMH

Vad är ett konstnärligt exjobb? 

När ett konstnärligt examensarbete sker i sam-
arbete med en extern part undersöker man till-
sammans ett nytt område eller nya möjligheter    (  t.
ex. nya målgrupper, ny teknik, nya kommunika-
tionssätt, med mera). Projektet vilar således på en 
ömsesidig nyfikenhet där båda parter möts i ett 
 innovationsdrivet prövande, och där studenten 
ges konstnärlig frihet. Studenten får möjlighet att 
pröva och utveckla idéer i ett konkret samman-
hang utanför utbildningen, samt får tillgång till 
värdefulla erfarenheter såväl som kontakter inför 
framtiden. Externa parter har å sin sida möjlighet 
att ihop med en dedikerad student testa något som 
de kanske inte annars skulle gjort, samt att knyta 
kontakt med KMH:s nätverk av studenter, lärare, 
forskare och andra externa parter. 

 

Eftersom examensarbetet har en konstnärlig in-
riktning krävs en särskild medvetenhet om hur 
samarbetet går till. Till exempel finns aspekter att 
ta hänsyn till vad gäller konstnärlig frihet och att 
inte konkurrera ut professionella konstnärer. Det-
ta innebär bland annat att projektet inte kan vara 
ett rent beställningsarbete, dels att det troligtvis 
inte skulle skett på samma sätt genom att anlita 
professionella konstnärer.  

Exjobb i praktiken - exempel på 
 pilotprojekt 

Välkommen till KMH X-day 7 maj!   
Explore – Experience – Exchange 
  För andra året i rad bjuder KMH in till en mötes-
plats där företag och organisationer – såväl större 
aktörer som mindre innovationsbolag samt kultur/
musik-institutioner, får ta del av pågående samar-
betsprojekt, forskning och studentarbeten. 
Fokus under dagen är samarbetsmöjligheter, vi vill 
visa upp konstnärliga mastersarbeten och forsk-
ning samt låta externa parter presentera möjlig-
heter och utvecklingsområden inom musik och 

Stort  intresse för exjobbs modellen 
- fler än 25% av alla  studenter 
som  läser en  konstnärlig master-
utbildning på 
KMH har  varit 
i  kontakt med 
 projekt ESAIM! 

Det  konstnärliga  perspektivet väcker 
 nyfikenhet! 
Över 50 möten med externa parter har gett en bra bild av intresse
områden och möjliga samarbetsområden. Ca 1 av 4 möten leder till 
kontakter som vi vill fortsätta utveckla till långsiktiga samarbeten.

 Framgångsrikt 
arbete med 
 projekt ESAIM 
har fått stor 
 effekt på KMH 
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• Ny tjänst planeras för att koordinera externa 
samarbeten och innovation vid Utbildnings- 
och forskningsavdelningen 

• Piloter med ny arbetsform – ”kluster”  

• Nyttiggörandestrategi för KMH baserad på 
klusterarbetet 

• Fördjupat KTH samarbete 

• Ansökningar för finansiering av nya projekt 
som en direkt följd av arbetet med ESAIM 

Mötena med studenterna har 
resulterat i 12 pilotprojekt un
der 19/20, varav 6 stycken är ge
nomförda och 9 exjobbsprojekt 
är under planering till 20/21. 
Fler väntas tillkomma under 
våren!
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Läs mer på www.kmh.se/esaim  eller kontakta 

emilie.lidgard@kmh.se 

www.facebook.com/kmh.stockholm@kmhstockholm

• Minifestival för klassisk musik - masterstudent 
Klassiskt piano i samarbete med Uppsala Kon-
sert och Kongress. 

• ”Den tvärkonstnärliga vridningen - När ljud blir 
rörelse och rörelse blir ljud” - masterstudent i 
västerländsk komposition i samarbete med Ef-
terklang (tidigare ÅF Sound and Vibrations) 

• Inspelningsteknik för klassiskt piano – master-
student Klassiskt piano i samarbete med Milab 
(mikrofontillverkare) 

• Interaktiva ljudinstallationer för utställnings-
mediet – masterstudent i Elektroakustisk kom-
position i samarbete med Scenkonstmuseet 

• Presentera och experimentera med populär-
musik i ny kontext – masterstudent Musikpro-
duktion i samarbete 
med bl a musikpro-
duktionsbolag 

• Tonsätta bibliska 
texter, ett möte 
mellan kyrkomusik 
och samtida jazzim-
provisation – mas-
terstudent väster-
ländsk komposition 
i samarbete med 
Svenska Kyrkan 

• Improvisation med 
klassisk flöjt – mas-
terstudent Klassisk 
flöjt i samarbetet 
med Uppsala Kon-
sert och Kongress 

• Musik, konst och filosofi - gränsöver-
skridande uttryck och ett reflekterande 
djup - masterstudent Jazz i samarbetet 
med Uppsala Konsert och Kongress 

• Samspel mellan musik och dans, Sensory Per-
cussion och sensorer - masterstudent på KMH 
Musikproduktion tillsammans med två mas-
terstudenter på KTH Sound and Music Com-
puting. 

• Att dirigera balett – masterstudent Dirigering 
tillsammans med masterstudenter Stockholms 
Konstnärliga Högskola och Uppsala Konsert 
och Kongress. 

• Utforska parametrar kring rytm i utvecklandet 
av mjukvara för musikutövare – masterstudent 
i Elektroakustisk komposition i samarbete med 
Doremir. 

Upptäck nya samarbetspartners – läs mer på 
 webben! https://www.kmh.se/esaim

Intresserad av 
att veta mer 
om exjobb? 
Nytt  material 
 publiceras inom 
kort! 

• Handbok för studenter, hand
ledare och externa parter 

• Mallar för avtal och skriftlig 
överenskommelse 

• Workshopsmaterial på tema 
jämställdhet 

• Mallar för idébeskrivning och 
projektplan

www.kmh.se/esaim

ljudfältet. Syftet är att hitta gemensamma intres-
seområden som kan ligga till grund för nya samar-
beten inom utbildning och forskning. 

Välkommen att delta den 7 maj, program mellan kl 
12.30 – 17.30 med möjlighet till lunch innan och/
eller middag efter.  

För kontakt och intresseanmälan: 

www.kmh.se/x-day 

Röster om 
ESAIM
”ESAIM has helped me so much with shap
ing my ideas in the early stage of my MA, and 
I would have honestly been completely lost 
without it. It’s such a valuable initiative” –  
/Masterstudent, Komposition 

 

Stort tack för ett välarrangerat evenemang 
idag! Allt blev toppen! Högintressant input från 
alla möjliga håll, inte minst spännande att prata 
om konkreta forskningsmöjligheter. Tack igen 
och trevlig helg! 
/Extern utställare KMH Xday 2019 

Vi har varit noga med att det är studentens mu
sik, vi är där för att stötta upp projektet. Det är 
studenten som ska berätta, driva, vilja att vara 
transparant i sitt skapande. Otroligt många 
delar som ska klaffa för att det ska fungera väl, 
vilket det gjorde tack vare vilja, lyhördhet och 
mod. 
/Extern handledare pilotprojekt 

Rektorn har ordet ”Jag hoppas att vi 
på sikt kan etablera ESAIM som en 
reguljär del av KMH:s utbildningar” 
 

KMH:s Rektor, Helena Wessman, ser mycket po-
sitivt på arbetet med projekt ESAIM: ”För stu-
denterna vid KMH är det värdefullt att stegvis 
kunna etablera sig på arbetsmarknaden redan un-
der studietiden. De allra flesta kommer att försör-
ja sig som frilans med sitt personliga kontaktnät 
som bas. ESAIM öppnar för samverkan med fö-
retag och kulturinstitutioner på ett sätt som stär-

ker såväl enskilda studenter, som lärandemiljön 
KMH - och som förhoppningsvis ger de mottag-
ande  organisationerna impulser till utveckling och 
förnyelse. Jag hoppas att vi på sikt kan etablera 
ESAIM som en reguljär del av KMH:s  utbildningar 
med rådgivning och annat stöd för alla studenter 
på avancerad nivå.”
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”Metarmorphosis” av Anna 
Björn på  Scenkonstmuseet

”Lyssna” av  Birgitta Flick.  Adolf  Fredriks kyrka


