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Information och tidsplan för ansökan till 5-åriga programmet i fri konst  
med start 2021/2022 
 
Ansökan till Kungl. Konsthögskolan (KKH) sker i två steg:  

Först måste du göra en ansökan på antagning.se där du laddar upp dina betyg.  
Prioritera det program du helst vill komma in på först i din anmälan (prio 1).  
Om du blir antagen till ett program stryks dina eventuella lägre prioriterade sökalternativ.  
Du kan ändra i anmälan till och med sista anmälningsdag. 

Sen måste du ladda upp arbetsprover på vår ansökningsportal som du når via kkh.se.  
Vi rekommenderar att du laddar upp arbetsprover i god tid innan deadline.  
Efter deadline kan du inte komplettera eller lägga till filer.  
Tänk på att det kan ta tid att ladda upp större prover.  

Sista dag både för anmälan på antagning.se samt arbetsprover i vår ansökningsportal är 1 mars 
kl. 23.59.  

Notera att din ansökan inte kan behandlas om inte båda stegen genomförts. 

I vår ansökningsportal skapar du ett konto och bifogar dokumentation av 6-8 st 
arbetsprover. En kort text (1/2-1 A4) kan också bifogas, på antingen svenska eller 
engelska.  
 
Behörighet och urval 

Grundläggande behörighet:  
 
För att kunna antas till högskolestudier krävs grundläggande behörighet. Du kan få 
grundläggande behörighet till exempel genom ett slutbetyg från gymnasieskolans nationella 
program.  
För mer information om vad som utgör grundläggande behörighet, se www.studera.nu. 
 
Dispens från grundläggande behörighet:  
 
KKH kan göra undantag från behörighetsvillkoren om du bedöms ha förutsättningar att 
tillgodogöra dig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.  
Om du saknar grundläggande behörighet men vill få dispens så skickar du in alla de 
underlagen (t ex ofullständiga gymnasiebetyg, andra utbildningar, annan erfarenhet) 
tillsammans med din ansökan på antagning.se, som gör att vi kan bedöma om du ändå anses 
kunna tillgodogöra dig högskolestudier. Det är framför allt språkkunskaper i svenska och 
engelska som behövs. Du behöver inte göra någon formell ansökan om dispens, utan det 
görs en bedömning på dina underlag om du går vidare i processen på dina arbetsprover (se 
Särskild behörighet). 
 
Särskild behörighet:  
Särskild behörighet till våra program i fri konst sker genom bedömning av 
arbetsprover. Bedömningen görs av vår antagningsnämnd i samband med inskickade 
arbetsprover. Bara de som går vidare till intervjuer bedöms uppnå särskild behörighet i den 
pågående ansökningsomgången.  
 
Antagningsnämnden består av professorer, lärare, studenter och en extern ledamot. 
 

 
 



Tidsplan 
 
1 mars 2021: Deadline 
Ansökan ska innehålla: 

• Dokumentation av 6-8 st arbetsprover (till exempel målningar, teckningar, fotografier, 
grafik, objekt, skulpturer, videos etc – gällande längre filmer/videoverk ska du också 
lämna in en kort synopsis/trailer, 1-2 min lång). För varje enskilt arbetsprov k an 
dokumentationen inkludera max 5 bilder exempelvis översiktsbilder, närbilder, skisser 
samt eventuellt skriftlig beskrivning. Information om verkens mått, material, speltid 
och tillkomstår ska ingå.  

• Accepterade filformat för film är MOV, MP4 (MPEG4) eller AVI, max 45MB/min, 
dock högst 2GB/film, JPG för bild och MP3 för ljud (2 kanals stereo används under 
antagningen men möjlighet till 7.1 kanals ljud finns).  
En bifogad länk till en hemsida godtas inte. 

• Skriv gärna beskrivning av verket i fält avsedda för detta – ej i själva arbetsprovet 
(uppladdad bild). 

• Dokumentationen kan även innehålla en kortare skriftlig beskrivning kring det 
konstnärliga arbetet (och eventuella andra erfarenheter eller kunskaper, till exempel 
andra studier eller jobb, som påverkar ditt konstnärskap) men är ej obligatorisk. 

 
22 mars 2021: (eventuell) Kallelse att lämna in arbetsprover i original 
Normalt erbjuds de som går vidare till andra omgången att lämna in originalverk av de 
arbetsprover som skickats in i ansökan. Vi vet inte om detta kommer att vara möjligt i år, på 
grund av rådande restriktioner angående pågående pandemi. Berörda sökande kommer att 
meddelas via mejl om det finns möjlighet att lämna in original.  
Information om hur inlämning av original går till kommer att skickas ut om det blir aktuellt.  
 
15 april 2021: Besked om kallelse till intervju 
Vissa av de sökande som kommit med till andra omgången går vidare till intervju måndagen 
den 19 eller tisdagen den 20 april. Detta i syfte att få kompletterande information kring 
ansökan. Berörda sökande kommer att meddelas tid för intervju via mejl. Observera att det är 
kort tid mellan kallelse och intervju och att det finns mycket begränsad möjlighet att ändra på din 
intervjutid. Alla intervjuer kommer att ske online och instruktioner samt länk till din intervjutid 
kommer att skickas ut i samband med kallelse till intervju.  
 
19–20 april 2021: Intervjuer  
 
6 maj 2021: Antagningsbesked 
Antagningsbesked publicerad på antagning.se 
 
 
 
Det som registreras i KKH:s system är allmän handling och kan enligt offentlighetsprincipen 
komma att lämnas ut så länge det inte föreligger sekretess för uppgifterna enligt Offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). För att kunna hantera din ansökan kommer KKH att behandla 
dina personuppgifter. Bestämmelser om hur registret ska föras finns i förordningen om 
redovisning av studier vid universitet och högskolor (SFS 1993:1153, med ändringar).  

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). 
Enligt GDPR har alla som finns i KKH:s register rätt att få information om vilka uppgifter som 
registrerats. Ansökan om utdrag ur KKH:s register gör du i så fall i ett till KKH ställt brev som 
ska vara undertecknat av dig. Du har rätt att få begära att dina personuppgifter korrigeras, 
blockeras eller tas bort om de inte har behandlats korrekt enligt GDPR. 

Vid frågor vänligen kontakta KKH på studera@kkh.se. 


