
Ett urval av konstnärliga utbildningar svarar på Kulturnytts frågor om 
underrepresentation av studenter med utländsk bakgrund på det konstnärliga 
utbildningsområdet.  

 

Konstfack gm Maria Lantz, rektor: 

Vi anser att frågan om breddad rekrytering är prioriterad och gör just nu särskilda satsningar. 
Svårigheten för oss är inte att vi diskriminerar vid antagningar. Vårt problem är att nå till nya 
grupper av sökande. Eftersom vi kräver förkunskaper i form av vissa typer av färdigheter 
(som bedöms via arbetsprover) är det till stor del från de förberedande skolorna vi rekryterar, 
på så vis är redan en process igång där vi inte är inbegripna. Detta är en av de saker vi 
diskuterar just nu, hur vi kan samverka med de förberedande skolorna och i andra, liknande 
aktiviteter för att nå fler. En sådan aktivitet är vårt engagemang i Stockholmsskolan. 

Konstfack är alltså väl medvetet om situationen. Därför  prioriterar vi nu aktiviter (jag vill inte 
kalla det projekt eftersom det handlar om ett långsiktigt arbete). Vi vill också få igång en ny 
aktiv process som ska följas upp där en grupp med externa personer ska arbeta med frågan, 
personer med kunskap och erfarenhet, så att det inte bara är en intern fråga. Vi lyfter 
perspektivet och ser att Konstfack är en del av samhället i stort, ingen isolerad ö. Just detta 
ligger precis i startgroparna och den nya planen kommer att beslutas innan jul. Men vi har 
alltså redan aktiviteter som är pågående. 

Man ska dock akta sig för att falla i fällan "utländsk härkomst". Framförallt präglas vi av social 
snedrekrytering, med en hög andel studenter med högutbildade föräldrar. Man ska alltså inte 
glömma bort glesbygd eller lågutbildade grupper där just våra yrken kan vara ett fantastiskt 
alternativ till plugg-utbildningar. Dessa grupper vill vi också nå. Därför är Konstfacks 
synlighet i samhället i stort ett annat prioriterat område. Det finns stora grupper i samhället 
som inte alls vet vad Konstfack är och står för.  

Kulturnytt: Vad tror du är förklaringen till att siffrorna ser ut så här? 

Social och kulturell familjebakgrund påverkar men även kunskap om vad Konstfack är. För 
vissa grupper är betydelsen av säker försörjning, tydlig arbetsmarknad och karriärmöjligheter 
högt prioriterad och om man läser statistik ser det dåligt ut om man gått på Konstfack 
eftersom "antällningsbarheten" ser illa ut. Det beror på att egenföretagare, stipendier, de som 
har flera arbetsgivare osv missgynnas av statistiken och även de som får arbete utomlands. 
Våra mest lyckade studenter försvinner helt ur denna typ av statistik – samtidigt som vi själva 
ser att de allra flesta får bra karriärer även om det kan ta ett par år att få en stabil inkomst. 

 

Operahögskolan (del av Stockholms konstnärliga högskola) gm Anna Lindal, tf 
vicerektor: 

 
Siffrorna förvånar inte eftersom vi är medvetna om att det ser ut så här på de konstnärliga 
högskolorna. Det finns en ständig och engagerad diskussion inom högskolorna om ”breddad 
rekrytering” och mångfaldsfrågor men mycket litet konkreta resultat.  
 
Kulturnytt: Vad tror du är förklaringen till att siffrorna ser ut så här? 
 
Konstnärliga utbildningar bygger ofta på att man i tidig ålder får kontakt med och startar ett 
konstnärligt utövande/skapande och de flesta studenter som kommer in på högskolan har 



gått på folkhögskolor eller liknande förutbildningar i några år. Andra vägar in är genom 
estetiska gymnasier eller också precollege-utbildningar som finns på några få ställen i landet. 
Utbildningarnas hårda antagingsprov är reproducerande, konstnärliga bedömningar blir 
gärna personliga och lärare som bedömer sökande studenter utgår från sin egen estetik, 
kvalitetsuppfattning och ideal och önskar känna igen sig i studentens konstnärliga uttryck och 
möjligen också i studentens kulturella bagage och identitet… 
Kulturlivets utestängningsmekanismer är antagligen ett koncentrat och ett ännu tydligare 
exempel på hur samhället fungerar visavi personer med utländsk bakgrund, 
svenskhet/vithet/medelklass är norm.   
 
Ett viktigt problem med de konstnärliga högskolornas rekrytering av studenter är att det finns 
ett outtalat kvalitetsbegrepp som studenten förväntas känna till, begrepp som aldrig tydligt 
kommuniceras och som skapar osäkerhet om vad som egentligen förväntas vid 
antagningen. Med detta arbetas det mycket inom högskolorna men det är starka ”vita" 
nätverk inom det svenska kulturlivet och strukturella hinder måste angripas på flera håll. 
Kulturskolan är oerhört viktig och skolans ansvar är också stort.  

   
En vanlig ursäkt är att det som definierats som ett problem alltid först måste lösas någon 
annanstans, att ansvaret egentligen ligger hos någon annan och om bara de löser sin del av 
problemet då kommer saker att förändras. Jag tror att alla som håller med på utbildning och 
kultur har samma ansvar och måste ha strategier för att bjuda in, involvera och ta emot 
perspektiv och uttryck från alla delar av samhället och då inte minst från personer med 
utländsk bakgrund både från Sverige och som gäster och utbytesstudenter.  
 
Svenska studenter och lärare måste också resa ut mer i världen. Det är ett nationellt problem 
att svenskar inte är intresserade av att resa ut och studera eller undervisa - trots att 
Bolognasystemet ju underlättar detta sedan många år.  

 
 

 
Stockholms konstnärliga högskola gm Monica Engdahl, kommunikationschef: 

 
När det gäller arbetet med breddad rekrytering, som även inkluderar socioekonomisk 
bakgrund, kön, sexualitet, kroppsfunktioner, så är det ett arbete i många steg. Till att börja 
med ska ev. blivande studenter vara medvetna om att dessa yrken finns, vilka möjligheter 
det finns att skaffa sig en utbildning till dem och hur stegen till dem kan se ut (för att bli 
antagen till en konstnärlig högskoleutbildning behöver man ofta ha viss erfarenhet eller 
förberedande utbildning).  
 
Därefter ska de hitta till oss och förstå hur ansökningsprocessen ser ut, söka och därefter 
passera antagningen. Här arbetar vi ständigt med att förbättra oss vad gäller de senare 
leden med att arbeta med transparensen och tydligheten i våra utbildningstexter, hur 
ansökningsprocessen är upplagd och hur de olika proverna är utformade. Vi har även arbetat 
med antagningsgruppernas sammansättning samt haft olika projekt tillsammans med 
förberedande utbildningar och andra samarbetspartners och bland annat anordnat 
baskurser. Men här finns fortfarande massor att göra och det är ett kontinuerligt arbete med 
långt tidsperspektiv. 
 



Konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet gm Emma Corkhill, kommunikatör: 

Göteborg är en segregerad stad med stora skillnader i inkomstfördelning och arbetslöshet. I 
vissa områden i staden lämnar 40 - 60 % av gymnasieeleverna skolan utan godkända betyg 
och det finns ett stort glapp mellan gymnasiet och universitetet som för många handlar om 
brist på information, erfarenheter och kunskap om högre studier i allmänhet och högre 
utbildning inom konstnärliga områden i synnerhet. 

 
Vi har inte aktuella siffror för våra utbildningar - det finns inte heller för övriga utbildningar på 
Göteborgs universitet. Det ingår i det pågående strategiarbetet att ta fram aktuella siffror för 
alla utbildningar på hela universitetet. Men vi ser ett behov av en breddad rekrytering till våra 
utbildningar och inte bara med studenter med utländsk bakgrund utan också studenter från 
studieovana miljöer.  

 
På senare tid har vi anordnat ett flertal fristående kurser just med syfte att öppna upp 
möjligheten att studera vid konstnärliga fakulteten. Ett exempel är en skrivkurs som 
Akademin Valand (litterär gestaltning) driver tillsammans med Folkhögskolan i Angered, vi 
har också startat ett antal sommarkurser tex Konstnärliga undersökningar som också hölls i 
Angered. Högskolan för scen och musik driver också en college utbildning i musik 
tillsammans med Folkhögskolan i Angered - Music College- som är en ett-årig utbildning som 
fungerar som en väg till vidare studier inom musik. Vi planerar att starta fler fristående kurser 
då vi tror att det kan vara en väg in till våra övriga utbildningar. 

 
Vi vill och kan göra mer både internt med våra egna antagningsprocesser och genom att tex 
arbeta mer uppsökande ut mot skolor och samhället med information och att visa på vilka 
vägar och möjligheter det finns inom högre utbildning på det konstnärliga området. Men det 
är samtidigt många olika faktorer som samverkar till att olika grupper inte söker till våra 
utbildningar.  
 
Segregationen i samhället är komplex och har många orsaker som ett universitet inte kan rå 
på. Och förutom det finns det andra hinder för just de konstnärliga utbildningarna - att de 
estetiska ämnen togs bort 2011 från gymnasiet som obligatoriskt ämne är ett exempel. Ett 
annan exempel är att det är för många en lång väg att gå för att komma in på en konstnärlig 
utbildning via förberedande utbildningar och det nya studiemedelssystemet gör det svårare 
för många att våga satsa på det.   
 
 
 
Teaterhögskolan Malmö, Lunds universitet: 
 
Dessa siffror är trist läsning och visar på hur svårt det är med integration i vårt samhälle. 
Hur snedrekryteringen ska motverkas är en svår fråga. Teaterhögskolan har en stark och 
uttalad önskan att vår rekrytering ska präglas av äkta och sann mångfald. Statistiskt har vi 
svårt att nå studenter från icke-akademiska miljöer i någon högre utsträckning. Urvalet till 
våra program görs via antagningsprov och konkurrensen är hög. Av ca 800 sökande kommer 
12 in. Många av dem som kommer in har gått en förberedande utbildning, oftast på 
folkhögskola eller motsvarande, och är starkt motiverade till varför de vill komma in. 
 
Teaterhögskolan arbetar för att välkomna sökande och göra skolan känd för 
underrepresenterade grupper genom att ta emot studiebesök från gymnasieskolor, oftast 
estetiska program, i den mån vi hinner. Under årskurs ett görs ofta ett berättarblock, där vi 
besöker skolor med elever i lämplig ålder. Detta leder ofta till mycket fina samtal ute på 
skolorna där det ges en chans att berätta om Teaterhögskolan och teaterns olika yrken. 
 



Vi har nyligen samarbetat med teatergruppen JaLaDa som spelar teater för barn på flera 
språk, framför allt arabiska, svenska och engelska. En verksamhet som vi gärna ser mer av. 
Några i gruppen har gått på Teaterhögskolans dramatiker- respektive masterprogram. I 
deras senaste uppsättning stannar skådespelarna och pratar med barnen efter 
föreställningen. Detta ser vi som ett utmärkt sätt att locka ungdomar med blandad kulturell 
bakgrund att våga söka till Teaterhögskolans utbildningar, t ex dramatiker eller skådespelare, 
i framtiden. 

 
 

 
Kungliga musikhögskolan gm Cecilia Rydinger Alin, rektor: 

 

Det är bekymmersamt att nyantagna studenter på de konstnärliga utbildningarna består av 
endast en lägre andel ungdomar med annan kulturell och socioekonomisk bakgrund. För mig 
är detta en kvalitetsfråga. KMH behöver attrahera, rekrytera, bibehålla och utveckla 
studenter oberoende av etnisk tillhörighet, likväl som oberoende av kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder. 

Kulturnytt: Vad tror du är förklaringen till att siffrorna ser ut så här? 

Rekrytering till konstnärliga utbildningar startar i tidig ålder. För att nå upp till den höga 
konstnärliga nivå som krävs för att bli antagen vid KMH, fordras en gedigen och lång 
konstnärlig förutbildning. Denna förutbildning startar inte sällan i 7-8 årsåldern, via privata 
initiativ i hemmiljön. I 9-årsåldern kompletteras ofta den privata undervisningen med 
kommunal musik- eller kulturskoleundervisning. Många av KMH:s blivande studenter går 
grund- och gymnasieskolor med uttalad musikinriktning, och därefter ett eller två år på en 
folkhögskola med musikprofil. För att mäkta med denna förutbildning krävs en stark egen 
motivation, men inte minst stöd och uppmuntran hemifrån och därtill ofta en betydande 
ekonomisk support både för lektioner och för hyra/inköp av instrument. 

Kulturnytt: Hur ser du på framtiden för den breddade rekryteringen till och deltagandet i 
konstnärliga utbildningar? Vad borde göras och av vem? 

Alla inblandade måste ta sin del av ansvaret. Jag kommer se till att KMH:s arbete utvecklas 
så att vi bättre än idag identifierar underrepresenterade grupper bland våra tilltänkta 
studenter, och med aktiva åtgärder uppmanar dem att söka till KMH.För att öka 
möjligheterna till eget musicerande och musikstudier från tidig ålder, har KMH anhållit hos 
regeringen om en utbyggnad av KMH:s lärarutbildning, särskilt den Kompletterande 
pedagogiska utbildningen (KPU), vilken syftar till att ge flera behöriga musiklärare i Sveriges 
grund- och gymnasieskolor.  

Det är nödvändigt att musikundervisningen i den obligatoriska skolan och gymnasieskolan 
förstärks, att fler undervisningstimmar ges till ämnet musik och att lärarna alltid har 
musikhögskoleutbildning och därmed tillräckligt goda ämneskunskaper. Sist men inte minst 
är det nödvändigt att Regeringen prioriterar resurser för en utbyggnad och 
kvalitetsförstärkning av landets musik- och kulturskolor. Först när alla barn och unga har lika 
goda möjligheter till eget musicerande och musikstudier från tidig ålder kommer vi se en 
tydlig skillnad i rekryteringen till Musikhögskolan. 



Kungliga konsthögskolan, gm Marta Kuzma, rektor: 

Vi är i allra högsta grad medvetna om att siffrorna för studenter med utländsk bakgrund vid 
de konstnärliga högskolorna är lägre än i universitetsvärlden i övrigt. Vi är angelägna om att 
aktivt arbeta för att förändra dessa siffror. Det som kommer att genomföras i ett första steg är 
att högskolan aktivt kommer att påbörja samarbetsprojekt med avsikt att nå nya potentiella 
sökande, samt att se över antagningsarbetet för det 5-åriga programmet i fri konst. 
 
Sedan tidigare arbetar Kungl. Konsthögskolan med följande för att bredda 
rekryteringsunderlaget: 
1. År 2010 inleddes ett samarbete med Botkyrka konsthall och Tullinge gymnasium. Det 
gemensamma projektet fick namnet YAPP – Young Artist Production Program.  
 
2. Kungl. Konsthögskolan samarbetar med Tensta Konsthall i flera projekt, bl.a. har 
högskolans lärare och professorer engagerats i en konstkollovecka under sommaren som 
riktar sig till barn och ungdomar i området. 
 
3. År 2010 tog vi initiativet till bildandet av CATS (Centre for Artistic Technologies), ett 
samarbete mellan insitutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet och 
Kungl. Musikhögskolan. Verksamheten är förlagd till Järvafältet.  

4. Vi håller årligen öppet hus, vi tar kontinuerligt emot studiebesök av gymnasieklasser och 
konstskolor, vi deltar på Saco-mässan där våra studenter träffar gymnasieungdomar och 
berättar om vårt program i fri konst.  

Sökande till högskola som kommer från ett studieovant hem har en mindre benägenhet, visar 
rapporter från f.d. Högskoleverket, att söka till utbildningar och program med en osäker 
arbetsmarknad. I valet av högskolestudier väger anställningstryggheten tungt. 
 
Dessutom, det krävs en god portion motivering att söka till en konsthögskola, att få ihop 
arbetsprover som håller måttet. Att söka är resultat av många års funderingar, strävanden 
och hårt arbete, något som i de flesta fall grundläggs i tonåren. Vägen till en konsthögskola 
är lång, ofta kantad av att ha gått på ”nischade” grundskolor, estetiska linjer på gymnasiet 
och kanske flera års studier vid förberedande skolor, som inbegriper deras antagningar och 
urvalskriterier. Att gå in och påverka hela den processen är såklart Kungl. Konsthögskolan 
övermäktigt. Om förändring ska ske i denna kedja krävs större strukturella förändringar som 
måste omfatta samtliga utbildningsnivåer och sträcka sig över flera samhällssektorer. Den 
typen av övergripande insatser måste komma från regeringen. Vi är beredd att bidra till 
sådana insatser. Samtidigt som vi är beredd att idag arbeta för ett breddat 
rekryteringsunderlag på vår högskola, något vi gör med egna resurser, personella och 
ekonomiska. 
 
Det är viktigt att notera att ett breddat rekryteringsunderlag hänger samman med 
internationalisering. I och med att sökande utanför EU/EES eller Schweiz själva skulle 
finansiera ansökningsprocessen och studierna så har antalet sökande och antagna minskat. 
I samband med införandet av dessa avgifter, som är mycket höga för de konstnärliga 
utbildningarna, stod vi i startgroparna med att satsa på ett internationellt masterprogram. Vi 
hann inte komma igång ordentligt med den satsningen, och kan däför inte visa på några 
relevanta siffror på hur det hela skulle ha kunnat gestalta sig. Sedan införande har vi 
maximalt fått in fem ansökningar per år från personer utanför EU/EES eller Schweiz, något 
som avser samtliga utbildningar på högskolan.   

 
 
 

  



Designhögskolan, Umeå universitet gm Maria Göransdotter, prefekt: 

Generellt är det så inom det konstnärliga området, att studenter antas på grundval av 
arbetsprover eller antagningsprover där man bedömer färdighet, förmåga och förutsättningar 
att utvecklas ytterligare inom området. Antalet studieplatser är få, och antalet sökande ofta 
högt. I många fall har de sökande många timmar av träning och övning bakom sig — 
designstudenter har ägnat tusentals timmar åt att skissa och rita, musikstudenter åt att öva 
på att spela sitt instrument etc. Troligen bygger detta också på att studenterna haft en 
uppväxtmiljö där denna typ av konstnärliga träning och övning har stöttats av familjen, 
genom kurser, genom deltagande i musikskola, besök på museer etc — vilket varken är en 
sociokulturell praktik eller en ekonomisk prioritering som är vanlig i alla samhällsklasser, eller 
i alla kulturer. Antagningssiffrorna speglar därför inte bara universitetens 
rekryteringsstrategier och förmåga att attrahera studenter med utländsk bakgrund, utan 
naturligtvis också det samhälle som utgör kontexten för rekryteringen. Här är det många 
samverkande faktorer som ligger bakom siffrorna. 
 
Kulturnytt: Vad tror du är den främsta förklaringen till det? 
 
Anledningarna kan säkert vara många — med allt från hur stort utrymme konstnärliga ämnen 
får i grundskola och gymnasium, till hur studievägledning fungerar ute på skolorna och hur 
väl de konstnärliga utbildningarna kommunicerar vad utbildningen går ut på och vilka 
framtidsmöjligheter man har efter examen. Eftersom yrkesvägarna ser väldigt olika ut för de 
olika konstnärliga utbildningarna — som ju spänner över så disparata områden som design, 
arkitektur, cirkus, fri konst, musik, litterär gestaltning och mycket mycket mer — kan det 
säkerligen i vissa fall finnas orsaker till det lägre antagningstalet jämfört med alla 
utbildningar, som har att göra med oro inför anställningsbarhetoch framtida karriärvägar. Men 
det kan säkert också ha att göra med hur antagningsprov utformas och formuleras, och 
andra faktorer som lärosätena kan behöva se närmare på. 
 
Kulturnytt: Hur ser du på framtiden för den breddade rekryteringen till och deltagandet i 
konstnärliga utbildningar? Vad borde göras och av vem? 
 
Inom det konstnärliga området i allmänhet, och om jag ser på vårt område — design — i 
synnerhet, är en bred rekrytering av riktigt talangfulla och begåvade studenter en av de 
faktorer som både skapar en bra utbildning, där studenter inspirerar varandra, och som 
borgar för framtida yrkesverksamma designer med ett brett perspektiv på samhällsfrågor och 
mänskliga erfarenheter som förstås stöttas allra bäst ifall studentgruppen är heterogen ur så 
många aspekter som möjligt: kön, social ”tillhörighet”, kulturell bakgrund, nationalitet etc.  
 
Breddad rekrytering hänger ihop med många andra frågor, som internationalisering av högre 
studier, nationell tilldelning av resurser till högre utbildning (som nu skärs ner), de sätt som 
lärosäten kommunicerar sina utbildningar och i vilka sammanhang, och det sätt som 
utbildningarna själva organiserar sig. Det är väldigt svårt att säga något särskilt som ska 
göras för just breddad rekrytering — däremot finns det mycket som behöver göras när det 
gäller statlig politik för högre utbildning i allmänhet, där instrumentalism, new public 
management och ”nyttokrav” (som i sin gängse definition inte gynnar vare sig konstnärliga 
eller humanistiska utbildningar) lett till nedskärningar och förändringar inom utbildningarna. 
 
 
 
  



Beckmans designhögskola gm Maria Aperia, utbildningssamordnare:  
 

Estetiska ämnen på gymnasieskolan har reducerats och mig veterligen är det borta som 
obligatoriska ämnen på alla program utom de estetiska/ hantverk. Konstnärliga ämnen är 
inget det satsas på trots otaliga rapporter om tvärvetenskapens betydelse för kreativitet - då 
menar jag även kreativitet inom tex teknik etc. Se USA England etc. Sverige har inte den 
traditionen och statsmakten satsar ej.  
 
Jag tror att de estetiska ämnena måste in i skolans tidiga stadium och kopplas till andra 
ämnen för att förstå vad de genererar till varandra. Staten måste satsa pengar. Kreativitet 
måste få en större betydelse och särskilt med den generation som nu växer upp som är vana 
att matas med intryck. 
 
Ungdomar i dag inhämtar mestadels sin informationen från nätet i stället för att tvingas ut på 
museer etc. Elever som inte fått med sig det ”hemifrån” tror jag tappas bort. Vi upplever det 
som ett problem även på högskolan; det är svårt att få ut studenterna i ”verkligheten”. 

 
 

Ett hinder för många kan vara kostnader för förberedande utbildningar. Vi har nu ett föreslag 
i form av ett "stipendium" där mottagaren får en gratis plats på Beckmans kvällsskola 2015-
2016. Stipendiet ska tilldelas en eller två personer som uppvisar särskild begåvning under en 
workshop. Självklart måste workshoparna hållas på helgen samt vara öppna för alla oavsett 
ålder, etnicitet, kön, bostadsort m.m. Syftet är att hitta talanger som inte hittar oss. Vi måste 
därför samarbeta med gymnasier / andra institutioner. 

 
 
 
 

Fotnot: Svaren är inskickade till Kulturnytt under november månad 2014. Kulturnytt har kortat 
i - och redigerat texterna.  


