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Läsåret 2023-2024 

Här nedan finner du information om hur du fyller i ansökan på ansökningslänken du hittar på 

hemsidan. Observera att du endast ansöker via ansökningslänken på hemsidan, vi är inte anslutna till 

Antagning.se. När du fyllt i din e-postadress och fått inloggningsuppgifter till ansökan, kommer du när 

du loggat in till ansökans fem delar: 

 

1. Personuppgifter 

Börja med att registrera dig med aktuella kontaktuppgifter. Här behöver du även ladda upp ett 

porträttfoto som INTE kommer att vara synligt för bedömningsgruppen. Om du blir antagen 

till kursen kommer ditt foto att användas för en gemensam skolkatalog. Om du av någon 

anledning inte vill ha ett foto publicerat, ladda upp ett vitt papper istället.  

 

2. Studieavgift och stipendium som täcker studieavgift 

Om du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd behöver du inte betala 

någon anmälnings- eller studieavgift till Kungl. Konsthögskolan. Om du är svensk 

medborgare eller om du har permanent uppehållstillstånd ska du bara kryssa i det och 

nedanstående information om studieavgift berör inte dig. 

 

Är du norsk, dansk, finsk, isländsk medborgare eller medborgare i annat EU- eller EES-

land (inklusive Schweiz)? 

Medborgare i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island samt övriga EU- eller EES-länder 

(inklusive Schweiz) behöver inte betala anmälningsavgift eller studieavgift till KKH. 

 

Du behöver dock ladda upp ditt pass för att visa att du är medborgare i något av dessa länder 

och därmed avgiftsbefriad. Det gör du genom att scanna in ditt giltiga pass (eller ett giltigt 

nationellt identitetskort där din nationalitet framgår) och laddar upp den elektroniska kopian i 

din ansökan. Om du blir antagen behöver du läsa på vad som gäller för att du ska ha rätt att 

vistas i Sverige under studietiden.  

 

Övriga ska betala avgift 

Om du inte är medborgare i ett EU- eller EES-land eller Schweiz ska du senast sista 

ansökningsdag betala anmälningsavgift till Kungl. Konsthögskolan på 900 kr för att vi ska 

kunna behandla din ansökan (länk till information om betalning och vilka som är 

betalningsskyldiga hittar du i ansökningslänken). Studieavgiften är fastställd till 336 022 kr 

för heltidsstudier under ett läsår (2023/2024). 

 

Om du blir antagen bör du omgående ansöka om uppehållstillstånd för studier hos 

Migrationsverket. Läs på i god tid vad som gäller för dig. För närvarande räknar 

Migrationsverket med en handläggningstid på 1-4 månader, men det beror på hur komplicerat 

ditt ärende är och om de behöver kontakta dig för kompletterande information. För ytterligare 

information om hur du ansöker om uppehållstillstånd för högre studier/utbildning i Sverige 

vänligen använd länken här,  

Migrationsverket information studera och forska i Sverige 

 

Som studieavgiftsskyldig har du möjlighet att ladda upp en ansökan om ett stipendium som 

täcker studieavgiften (inte levnadsomkostnaderna). Ansökan sker genom att du klickar i 

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Studera-och-forska-i-Sverige/Hogre-utbildning.html


boxen om att du ansöker om stipendium samt laddar upp ett brev som beskriver behovet av ett 

stipendium för att kunna genomföra dina studier på Kungl. Konsthögskolan. Brevet ska vara 

max en A4. Urvalet av studenter till kursen sker i första hand på ansökan i sin helhet, endast 

studenter som antas till kursen kommer att bedömas i urvalet till studieavgiftsstipendiet. Urval 

sker efter att antagning till kursen har genomförts. 

 

3. Behörighet 

Här ska du ladda upp ditt examensbevis för Masterexamen i fri konst, arkitektur, eller för 

kursen annan relevant masterexamen alternativt motsvarande reell kompetens. 

 

Du ska även ladda upp dokument som styrker att du uppfyller behörighetskraven i Svenska 1, 

2 och 3 eller svenska som andraspråk 1,2,3 samt Engelska 6 (motsvarande gymnasieexamen).  

 

Om du har en svensk eller skandinavisk masterexamen, kan du läsa vidare under punkt 4. 

 

Om du inte har en för utbildningen relevant masterexamen kan du ansöka om reell kompetens. 

 

Ansökan om reell kompetens 

Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven för kursen kan du istället ansöka om att vi 

ska bedöma huruvida du har skaffat dig motsvarande kunskaper på annat sätt och därmed är 

behörig genom ”reell kompetens”. Bedömning av den sökandes reella kompetens sker utifrån 

en samlad bedömning av tidigare yrkes- och studieerfarenhet i relation till kursens innehåll 

och de uppsatta målen för utfärdandet av masterexamina. Ansökan om reell kompetens lämnar 

du in tillsammans med din ansökan. Länk till dokumentet gällande mål för en masterexamen 

(pdf) 

 

För att ansöka om en prövning av din reella kompetens behöver du klicka i boxen för att du 

ansöker om detta nedan. Därefter ska du ladda upp en formell ansökan bestående av ett brev 

där du beskriver dina erfarenheter och hur de uppfyller kraven för reell kompetens, samt om 

du har antagits till studier på avancerad nivå på andra lärosäten tidigare. Du behöver styrka din 

ansökan med relevanta studieintyg eller andra dokument som styrker din arbetslivserfarenhet. 

 

Allmän information om bedömning av reell kompetens finner du här,  

Studera.nu - Generell information avseende reell kompetens  

 

Sedan 1 juli 2013 måste språkkraven för Engelska 6 uppfyllas för att vara behörig för 

högskolestudier på avancerad nivå (motsvarande svensk gymnasieexamen). Om du saknar 

gymnasiebetyg så kan du istället styrka din behörighet i engelska genom att bifoga godkänt 

resultat från något av följande språktester TOEFL, IELTS eller Cambridge English Language 

Assessment certificates. Vilket resultat på testet som krävs finner du här, 

Antagning.se - Information om behörighetskrav i engelska för studier på avancerad nivå 

 

Har du en motsvarande svensk gymnasieexamen från ett annat land och uppfyller språkkraven 

i engelska ska du ladda upp dokumentet här. Mer information om vilka behörigheter som 

gäller från olika länder finns här, 

Antagning.se - Information om vad som gäller vid utländsk gymnasieutbildning 

 

 

4. CV + personligt motiveringsbrev 

Här laddar du upp ditt CV och personligt brev, ca en A4, i vilket det tydligt ska framgå varför 

kursen och dess konceptuella ram är relevant för den sökande.  

https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/anmalan-och-antagning/reell-kompetens-och-undantag/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/det-har-behover-du-ha/behorighet-i-engelska/
https://www.antagning.se/sv/dina-betyg/utlandsk-gymnasieutbildning/det-har-behover-du-ha/behorighet-i-engelska/


 

5. Arbetsprover 

Här kan du ladda upp 3 för kursens tema relevanta arbetsprover. 

 

OBS! P.g.a. högt söktryck ber vi er tänka på att skicka in din ansökan med god marginal 

innan deadline 20 april (23.59) för att undvika en eventuell överbelastning av systemet. Vi 

tar inte emot ansökningar som inte har skickats in via systemet i tid. 

 

 

 


