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Konststudenten sällan från arbetarhem 
 
Rekryteringen till de konstnärliga högskolorna är mycket snäv. Endast 12 procent av 
studenterna har arbetarbakgrund. Genomsnittet för andra universitet och högskolor 
ligger på 24 procent. Det visar en ny analys från Högskoleverket.  
 
Högskoleverket har undersökt vilken bakgrund nybörjarna på landets åtta konstnärliga 
högskolor har. Högskolorna som ingår i studien är Danshögskolan, Dramatiska institutet, 
Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, Operahögskolan i Stockholm, 
Teaterhögskolan och Beckmans Designhögskola. Samtliga högskolor ligger i Stockholm.  
 
Studenter med arbetarbakgrund är fortfarande underrepresenterade på nästan alla 
universitet och högskolor, även om andelen har ökat de senaste åren. 34 procent av 
svenskarna har arbetarbakgrund medan 24 procent av landets högskolenybörjare har det. 
Vid de konstnärliga högskolorna kommer endast 12 procent från arbetarhem. Även 
studenter från lägre tjänstemannahem och barn till företagare och jordbrukare är 
underrepresenterade Överrepresenterade är istället studenter från högre tjänstemannahem. 
Hälften av studenterna har en sådan bakgrund jämfört med 28 procent på andra lärosäten.  
 
Skillnaderna mellan högskolorna är små. Kungl. Konsthögskolan har flest med 
arbetarbakgrund, 16 procent. Beckmans Designhögskola har lägst andel – 9 procent.  
 
Arbetarungdomar väljer inte långa utbildningar 
En orsak till snedrekryteringen är att konstnärliga utbildningar, liksom läkarutbildningen, 
är långa och svåra att komma in på. Många läser någon form av förberedande utbildning 
för att överhuvudtaget bli antagna eftersom konkurrensen om platserna är så hård. 
Ungdomar från arbetarhem väljer ofta kortare och mer yrkesinriktade 
högskoleutbildningar, till exempel högskoleingenjörutbildningen och lärarutbildningen.  
 
Även studenter med utländsk bakgrund är underrepresenterade på de konstnärliga 
utbildningarna, men inte lika kraftigt. 13 procent av konststudenterna har utländsk 
bakgrund medan 16 procent av studenterna på andra universitet och högskolor har det.  
 
Analysen finns på http://www.hsv.se. Tabellen på nästa sida visar andelen med arbetarbakgrund 
på de konstnärliga högskolorna. För mer information, kontakta Stig Forneng,  
tfn 08-563 087 75, eller Ann-Caroline Nordström, tfn 08-563 088 14.  
 
 
 



 
 
Nybörjare vid konsthögskolorna i Stockholm läsåren 1999/2000 – 2003/04 
efter social bakgrund samt i jämförelse med befolkningen och samtliga 
nybörjare vid universitet och högskolor, procent 
 

 Högre Tjm på Lägre Företagare,   

 tjm mellannivå tjm jordbrukare Arbetare Summa 

       

Danshögskolan 40 29 12 8 12 100 

Dramatiska institutet 42 28 9 9 12 100 

Konstfack 43 30 7 8 12 100 

Kungl. Konsthögskolan 43 26 12 3 16 100 

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 51 24 7 7 10 100 

Operahögskolan i Stockholm 45 26 7 10 12 100 

Teaterhögskolan i Stockholm 33 38 13 2 13 100 

Beckmans Designhögskola 45 25 14 7 9 100 

       

Konstnärliga högskolor totalt 45 27 9 7 12 100 
       

Alla nybörjare vid universitet       

och högskolor 2003/04 28 28 12 9 24 100 
       

Nybörjare i forskarutbildning 2002/03 46 28 8 6 12 100 
       

Alla födda 1983 i Sveriges befolkning 20 24 12 10 34 100 

 


