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Världen och 
dess värden

Maria Lantz, rektor

Undrar du varför ingen 
berättar hur det egentligen  
är, bortom stereotypa bilder, 
förenklingar eller slentrian-
mässiga historier? 

Tänker du: saker och ting 
skulle kunna vara annorlunda, 
se ut på andra vis, fungera  
på andra sätt än de gör?

Funderar du över vem som 
skapar världen – och dess 
värden? 

På Konstfack samlas vi som 
drömmer, tvivlar, fantiserar, 
ifrågasätter, upptäcker, skapar 
och berättar. Här utbildar vi 
oss inom alla möjliga former 
av lustfyllt görande för en 
framtid och värld att dela. 

Vill du bidra med ditt ska- 
pande? Varmt välkommen 
med din ansökan!



Varför ska man plugga 
på Konstfack?

På Konstfack kan du välja mellan sju olika 
kandidatprogram om vardera 180 hög-
skolepoäng. Grundläggande behörighet 
för högskolestudier är ett krav. Urval görs 
på konstnärlig grund genom bedömning 
av arbetsprover och intervjuer.

Som student får du tillgång till en egen 
arbetsplats, datasalar och mycket välut- 
rustade verkstäder där du arbetar med 
lärare som själva är aktiva konstnärer. 
Vissa delar av utbildningen är gemensam 
för alla kandidatprogram, till exempel 
konst-, design- och konsthantverkshisto-
ria och kurser i digital media.

Konstfacks treåriga utbildning på grund-
nivå leder till konstnärlig kandidatexa-
men. Efter en godkänd examen kan du 
välja mellan att börja arbeta alternativt 
söka vidare till masterutbildning på 
Konstfack eller på andra högskolor eller 
universitet, i Sverige eller utomlands.

KandidatprogramKonstfack är en idéverkstad, en plats för 
individuell tillväxt, självreflektion och 
starka konstnärliga uttryck av hög kvali- 
tet. Socialt engagemang genom en nära 
dialog med samhället, kritiskt tänkande, 
gränsöverskridande och granskning av 
normer och konventioner kan beskrivas 
som den röda tråden i alla aspekter av 
våra utbildningar.

Konstnärliga utbildningar är vitala för 
att bygga och utveckla det kanske mest 
fundamentala för ett samhälle – kulturen. 
Genom den förstår vi vilka vi är, vår hi- 
storia och hur vår syn på varandra har ut-
vecklats. Konstfack utbildar nyskapande 
kreatörer vars arbeten blir tongivande 
för samhällets framtida utveckling.

Utbildningen hjälper dig att hitta ett starkt, 
eget uttryck och du lär dig sofistikerade 
tekniker, material, metoder och processer 
som du har stor nytta av efter utbildning- 
en oavsett vilken väg du väljer att gå 
efter studierna.

Högskolan är en betydande och stark 
nod för konstnärlig utveckling och har en 
etablerad tradition av samhällsengage-
mang. Konstfack bidrar genom sin forsk-
ning, utbildning och kunskapsspridning 
till att stärka Sveriges position som en  
kreativ miljö för samhällsutveckling.



Grafisk formgivning  
& Illustration

Kandidatprogrammet Grafisk 
formgivning & Illustration  
erbjuder en experimenterande, 
nyskapande och gränsöverskri-
dande yrkesinriktad utbildning 
med fokus på det egna uttrycket. 
Utmärkande för utbildningen  
är kombinationen av två ämnen: 
grafisk formgivning och illust- 
ration. Båda har lika stor vikt  
i utbildningen. Undervisningen  
rör sig mellan tre områden: 
grafisk formgivning, illustration 
och rörliga media. Dessa ämnen 
inkluderar till exempel animation, 
digitala & analoga tekniker,  
typografi, bildberättande, grafik.

Utmärkande för Grafisk 
formgivning & Illustration på 
Konstfack är tillgången till  
välutrustade verkstäder för 
bland annat screentryck, grafik  
(inklusive blysättning, boktrycks- 
press och risograf), datasalar,  
fotostudios och animationslabb. 
Kombinationen av traditionellt 

Vi lever idag i hög 
utsträckning genom 
visuell kultur, genom 
bild och film och det 
vi upplever på skär-
mar. Aldrig tidigare  
i mänsklighetens  
historia har vi utsatts 

för ett så massivt flöde av bilder. Människor 
kommunicerar dagligen med varandra via 
visuella media och den visuella kommu-
nikatörens roll i samhället är mer central än  
någonsin.

hantverk och digitala tekniker 
ger dig en unik kreativ grund  
att stå på.

I undervisningen varvas teori 
och praktik med fokus på det 
egna kreativa utövandet. Lika 
viktigt som det visuella uttrycket 
är berättandet och idéerna. Du 
arbetar både självständigt och 
i grupp – med längre uppgifter 
eller i kortare workshops – dock 
alltid under handledning.

Första året studerar du både 
grafisk formgivning och illustra-
tion. Andra året erbjuds viss  
valbarhet och under tredje året 
har du möjlighet att fördjupa dig 
mot ett av ämnena om du vill. 
Undervisningen förankras till  
omvärlden med hjälp av gäst- 
lärare, externa föreläsare, våra 
yrkesverksamma lärare och  
kurser i professionell utveckling.  
I årskurs tre finns även möjlig- 
het att göra utbyte med andra 
lärosäten utomlands.

1. Minda Jalling 
Feeling–Doing–Feeling 
2018

2. Siri Lamminen Hagerfors 
More is More 
2017

3. Victor Jönsson 
The Cure of All Fears 
2018
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Industridesign Är du nyfiken på form, människor och nya 
sammanhang? Vill du få utlopp för din  
kreativitet och utforska idéer som påverkar 
vår samtid och framtid? Då kan Industri- 
design på Konstfack vara något för dig.
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1. Oscar Södergren 
Mo2 - en cykel formgiven för polisen 
2016

2. Johan Lantz 
Elefanten rummet 
2018

3. Simon Skinner 
Afrokammar 
2018

4.  Emelie Forsmark 
Återvinst 
2016
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Idag ser industridesigners yrke ut 
på många olika sätt. På kandi-
datprogrammet i industridesign 
lär du dig att utveckla produkter 
och tjänster inom en rad olika 
områden. Du designar produkter, 
genomför användarstudier och 
experiment i samverkan med 
andra och i olika miljöer. Genom 
att gestalta och materialisera 
förslag kan designers dels skapa 
kreativa och praktiska lösningar 
på problem och utforska estetiska 
kvaliteter, men även väcka idéer 
kring hur vi kan förhålla oss till 
varandra och vår omgivning  
på hållbara, och ibland ovänta-
de sätt.

Under utbildningens första 
år tränas du i att gestalta objekt 
och att börja förstå nya sam-
manhang. Andra året vidgar vi 
sammanhangen genom spän-
nande samarbeten, ibland med 
resor inom Sverige eller till andra 
länder. Tredje året ges du möj-
lighet att självständigt utforska 
sådant som du är nyfiken på och 
vill veta mer om.

För att undersöka nya sam-
manhang behöver vi som design-
ers kunna utveckla prototyper 
och förslag till produkter. I våra 
verkstäder använder vi många 
typer verktyg för vårt skapande. 
Vi experimenterar, bygger och  

testar idéer i olika material; tyg, 
trä, metall, lera, plast, glas, virt-
uella datormodeller, 3D-printar 
med mera. Arbetet sker både en-
skilt och i grupp, ofta i samverkan 
med företag, andra utbildningar 
eller organisationer.

Vi har flera olika samarbeten 
där du får genomföra design-
projekt med andra. Exempel på 
projekt vi har genomfört är “Kung 
Saga” där studenterna utformat 
möbler tillsammans med elever 
från särgymnasiet Kung Saga, 
“Mobil Omvårdnad”, där student-
er undersökt ambulansmiljön i 
samverkan med Riksföreningen 
för Ambulanssjuksköterskor, 
“Attraktivare kollektivtrafik”, ett 
samarbetsprojekt med studenter 
på Inredningsarkitektur & Möbel- 
design och Trafikförvaltningen 
och “Migration”, där våra studenter 
besökt och arbetat i flykting- 
läger i Grekland för att sedan 
utforska temat migration med 
valbart fokus.

Under utbildningen har du 
också möjlighet till en utbytester-
min på en av de många design- 
skolor i världen som ingår i 
Konstfacks stora nätverk. Du kan 
även ansöka om att delta i MEDes, 
Master of European Design, ett 
samarbete mellan sju av Europas 
ledande designhögskolor.



Inredningsarkitektur 
& Möbeldesign

Vill du utforska interiörer, rum, 
miljöer och möbler genom 
aktuella samhällsfrågor?  
På Konstfack kan du utveckla 
ditt konstnärliga intresse inom 
ämnet Inredningsarkitektur  
& Möbeldesign. Genom  
samarbeten i projekt arbetar 
du kreativt i grupparbeten 
och individuellt, med lärare, 
studenter och aktörer. Under utbildningen utforskar du 

idéer om form, rymd, material,  
uttryck, färg, ljus och ljud i studion 
och verkstäder. Du gestaltar för 
olika sammanhang, undersöker 
det sociala, det privata, det  
offentliga, ekologier, ekonomin 
och politiken. För att engagera 
dig i samhället förflyttar vi oss  
till olika platser för att undersöka 
hur normer och historien påverkar 
interiörer, våra gemensamma 
rum, den byggda miljön och hur 
detta i sin tur påverkar våra liv.

Som student får du de kun-
skaper, metoder och verktyg  
som behövs för att arbeta som 
inredningsarkitekt och möbel- 
designer. I projekt kombinerar 
du konstnärliga metoder med 
digitala verktyg och hantverk, 
experimentellt undersökande  
och kritisk reflektion. Du arbetar 
nära material, utvecklar proto- 
typer och gestaltar förslag  
för olika sammanhang. Under 
studierna introduceras du till  
olika designmetoder, du testar 
och formger dina idéer och reflek-
terar. En fördjupad förståelse  
för rummets och möblers etiska,  
kulturella och politiska betydelse, 
är en central del under den  
senare delen av din utbildning, 
likaså möjligheten till utbytes- 

studier inom Erasmus eller  
MEDes. Du tränas i att formulera 
dig om professionens roll i  
samhället och hur du vill arbeta 
med designprocesser för att  
utforska angelägna frågor.

För att du ska få öva dig  
i yrkesrollen genomförs projekt  
i verkliga sammanhang, i samar- 
beten med skolor, vården,  
producenter m.m. Projekt som 
studenter har genomfört under 
utbildningen berör t.ex. möbler 
för skolmiljöer och för torg som 
visats på möbelmässan i Stock-
holm och Milano. Samarbete 
med jagvillhabostad.nu och 
Svenska Bostäder för att bidra  
till konceptet ”Snabba Hus”.  
I Fornhöjden, Skärholmen och  
Tensta, har vi utforskat inkluder-
ande metoder i projekt om  
det offentliga rummet. Genom 
metoder inom eko-social design 
har vi byggt konstruktioner som 
kan användas av föreningar  
som jobbar med stadsodling.  
Vi har besökt flyktingläger  
i Grekland för att lära oss om  
tillståndet flyktingar lever i och  
rest till södra Italien för att bygga 
platsarkitektur med naturligt 
nedbrytbara material. I sam- 
verkan med Stockholm Stad  
och SL samarbetade studenter 
med kandidatprogrammet  
Industridesign för att tillsammans 
utveckla idéer till framtida knut-
punkter inom kollektivtrafiken.

Kandidatprogrammet avslu-
tas med examensarbetet, med 
ditt konstnärliga intresse, dina 
perspektiv och din bakgrund, 
fördjupar du dig i samhällsrele-
vanta frågor om ämnet som du  
genom gestaltning undersöker.  
Du formulerar ett utforskande 
projekt, experimenterar och ger 
form åt dina idéer i ett projekt 
som du presenterar under  
Konstfacks vårutställning.
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1. Linus Fridén 
Berättande genom arkitektur och ljus 
2018 

2. Agnes Hedenström 
Ur fantasin 
2018

3. Marthe Kulseth 
Nybörjarens guide till standardisering 
2018
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http://snabbahus.nu/


Keramik & Glas

Konsthantverk är en unik platt- 
form utifrån vilken vi kan ställa 
komplexa frågor om oss själva 
och vår värld. Utbildningen  
ger dig metoder och redskap så  
att du genom din konstnärliga  
praktik kan formulera dig och  
gå i dialog med professionella 
sammanhang inom fältet samt 
i samhället i stort. Genom våra 
material, keramik och glas, 
undersöker och utmanar vi vad 
konsthantverk kan vara.

Verkstäderna är basen  
i utbildningen och vi erbjuder  
välutrustade verkstäder för  
praktiskt arbete i keramik och 
glas. Keramikstudion består  
av en stor allmän verkstad för  
arbete i lera, den är utrustad  
med drejskivor, formningsmaskin, 
kavelbord och ett gjutområde. 
Utöver det en separat gipsverk- 
stad med svarvar, gipstorkrum, 
lerbearbetningsrum, glasyrlabb, 
glaseringsrum och ett praktiskt 
ugnsrum med ugnar i varierande 

storlekar, två ugnar med reduk-
tions möjlighet. Glasstudion 
innehåller en hytta för glas-
blåsning, planglas, ugnsgjutning, 
slumping-, fusingtekniker, samt 
en kallglasverkstad för slipning, 
blästring och gravering. Du får 
även tillgång till trä-, metall- och 
skulpturverkstäder.

Kandidatutbildningens tre år 
innebär en stegvis progression 
från fokus på material och teknik 
mot ett allt mer självständigt och 
komplext arbete inom området. 
Du studerar även konst-, design- 
och konsthantverkshistoria och 
teori tillsammans med studenter 
från andra utbildningar. Målet 
är att du under utbildningen ska 
utveckla praktisk skicklighet,  
gestaltningsförmåga, kritisk och 
analytisk förmåga samt konst- 
närlig integritet för att sedan 
kunna välja att antingen söka vi-
dare till en masterutbildning eller 
påbörja en professionell praktik 
på egen hand.

Kandidatprogrammet  
Keramik och Glas ger grund- 
läggande kunskaper för att 
verka som yrkesverksam 
inom området konsthantverk, 
keramik och glas.

2

3

1. Hanna Hansdotter 
Avtryck 
2017

2. Jonas Bengtsson 
The Shield 
2018

3. Miriam Vinay 
Flyttnycklar 
2018

1



Konst Kandidatprogrammet Konst utgår 
från varje enskild students konst- 
närliga arbete. Målet är att förse dig 
med de teoretiska och praktiska  
kunskaper som är nödvändiga för en 
utövande konstnär.

1. Salad Hilowle 
Untitled Ball Players 
2018

2. Jonas Karén 
Målning (del av installation) 
2016

3. Xenia Klein 
 وداكوفألا  رويط

2018
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Alla lärare är yrkesverksamma 
konstnärer eller konstteoretiker. 
Varje år får du en ny lärare som din 
personliga handledare. Tillsam-
mans lägger ni upp en individuell 
studieplan samt för en diskussion 
om ditt konstnärliga arbete.

Inom utbildningen finns ett 
brett utbud av valbara kurser och 
projekt i konstnärliga genrer och 
tekniker som fotografi, måleri, 
skulptur/installation, video/digitala 
media, performance, ljudkonst, 
konceptuella projekt samt olika 
blandformer.

Vissa kurser är obligatoriska, 
bland annat verkstadskurser 
och kurser i konst-, design- och 
konsthantverkshistoria. Reflek-
tioner kring ditt eget och andras 

konstnärliga arbete har en central 
betydelse i utbildningen, detta 
tränas genom olika skrivövningar 
och olika former av gruppkritik. 
Du lär dig hur du självständigt 
söker kunskap och tränas i att 
förhålla dig till den. Konstteori och 
konstnärlig praktik är integrerade 
i utbildningen. Det individuella 
konstnärliga arbetet presenteras 
varje läsår i grupp- eller separat- 
utställningar.

Vi vill främja en kritisk diskus-
sion av konstnärens roll i sam-
hället och arrangerar seminarier 
i aktuella ämnen. Medvetenhet 
om identitet och mångfald är 
viktiga inslag i din utbildning och 
du förbereds för en internationell 
yrkesverksamhet.

2



Textil Kandidatprogrammet Textil ger dig 
en praktisk och teoretisk grund för 
en professionell verksamhet inom de 
textila fälten.

1
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1. Ellinor Hedberg 
Allt som glimmar 
2018

2. Mathias Miriam Nirstedt 
Lipgloss Melt 
2018

3. Anna Ting Möller 
The Baby Bucha Project 
2018

I utbildningen använder vi 
konsthantverksbegreppet som 
en möjlighet att undersöka och 
experimentellt förhålla sig till  
hur vår tid gestaltas i textil.

Arbetet i Textils verkstäder är 
grunden i utbildningen. Genom 
verkstadsarbetet undersöker och 
utvecklar du som student dina 
metoder och ditt sätt att formu- 
lera och kommunicera dina  
arbeten. Utbildningen varvar teori 
och praktik och uppmuntrar dig 
till självständigt kritiskt tänkande 
och skapande.

Målet med utbildningen är att 
du som student ska utveckla prak-
tisk skicklighet, arbetsmetoder, 
kritisk och analytisk förmåga och 
konstnärlig integritet. Praktiskt 
arbete, teori, metod, handledning 
och reflektion används som 
redskap i detta arbete. Kandidat- 
utbildningens tre år innebär en 
stegvis progression från fokus på 
material och teknik mot ett allt 

mer självständigt och komplext 
arbete inom området. Vissa kurser 
som exempelvis konsthantverk-
shistoria och -teori ges i samar-
bete med andra utbildningar på 
Konstfack.

Textil har välutrustade verk-
städer för vävning, stickning, 
färgning, tuftning och textiltryck. 
Du får även tillgång till en del av 
Konstfacks allmänna verkstäder.
Konsthantverk textil förhåller sig 
i allt större grad till en interna-
tionell scen och därför uppmunt- 
rar vi dig som student att söka 
internationellt utbyte under din 
studietid.

Våra välkvalificerade lärare 
fungerar som handledare under 
utbildningen utifrån sina respek-
tive kompetenser. Stor vikt läggs 
på presentationer och diskussion-
er i grupp. På kandidatprogram-
met Textil utvecklas studenten 
med stöd av lärarlaget och sina 
medstudenter.



Vi lägger stor vikt vid lärande-
processer och din individuella 
utveckling. Vi uppmuntrar våra 
studenter att experimentera 
med form, material, tekniker och 
frågeställningar.

På Ädellab har vi mycket 
kvalificerade lärare, som själva 
arbetar inom smyckekonst och 
corpus. Dessa är dina handledare 
genom utbildningen. Som en del 
av dina studier erbjuder vi kurser 
baserade på aktuell teoribildning 
och kritiskt tänkande. Du får verk-
tyg att utveckla det egna arbetet, 
och närmar dig den konstnärliga 
gestaltningens innehåll genom 

Ädellab Välkommen till Ädellabs smyckes- 
och corpusutbildning! Här får du  
en unik och djup förståelse för dessa 
konstarters historik, samtid och  
framtid genom att kritiskt och  
kreativt undersöka deras potential.

att utforska din analytiska och 
reflekterande förmåga. Kandidat-
programmet Ädellab är ambitiöst 
och kräver en hög nivå på dina 
arbetsinsatser.

Som student på Ädellab får du 
tillgång till välutrustade verkstäder 
där du utbildas i enlighet med de 
krav som just dina projekt ställer. 
Ett undersökande arbetssätt 
tränas bland annat genom pro-
jekt, workshops och utställningar. 
För att du ska informera dig om, 
inspireras av och ta del av de  
möjligheter som erbjuds i världen 
har vi ett tydligt internationellt 
perspektiv i utbildningen.

1. Göran Kling  
JewelleryBeLike 
2016

2. Sofia Eriksson 
Beyond the skin 
2018

3. Anna-Klara Samuelsson 
Body Modular 
2016
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Våra verkstäder Vikten av att förstå handens och hant- 
verkets betydelse, att göra och skapa 
själv med allt vad det innebär för väl- 
befinnande, hållbarhet och skapande  
”ringar in” Konstfacks själ och hjärta. 

Skolan grundades 1844 med kurser  
för hantverksgesäller och lärlingar  
som på sin lediga dag skulle få  
möjlighet att få lära sig bland annat  
ornaments- och frihandsritning  
och få mer konstnärlig bildning.

Du får möjlighet att arbeta med många 
olika material där med experimentella, 
och ibland högteknologiska tekniker, kan 
tänja på gränsen för vad som är möjligt 
att göra.

De flesta verkstäderna är  
programspecifika men det 
finns även flera allmänna 
verkstäder som ger  
studenterna möjlighet att 
arbeta i olika material.

Än idag utgör verkstäderna 
vår kärnverksamhet där  
studenterna ges möjlighet  
att arbeta med allt från  
traditionella hantverks- 
tekniker till ytterst moderna 
tekniska metoder. 



Vill du 
veta mer?

Anmäl dig på: www.antagning.se
Ladda upp arbetsprover på: www.konstfack.se

Besök www.konstfack.se för utförlig beskrivning  
av utbildningsprogram, behörighet och urval, 
arbetsprover och viktiga datum.

Har du frågor om ansökan och antagning  
kontakta oss på tel 08-450 41 77 eller maila till:  
antagning@konstfack.se

Anmälan 

Varje år i januari har vi Öppet hus med en informa-
tionsdag då du kan ställa frågor om programmen, se 
pågående utställningar, träffa lärare och studenter 
och besöka våra lokaler och verkstäder.

Gör ett studiebesök hos oss och få en visning av 
våra lokaler. Boka in en tid i vår reception och ange 
vilket utbildningsprogram du är intresserad av.

Konstfacks vårutställning anordnas i maj månad 
varje år. Cirka 170 avgångsstudenter från olika  
utbildningar visar då upp sina examensverk.

Studenternas årliga julmarknad under första advent 
är ett tillfälle att träffa och prata med studenter och 
fylla på i julklappssäcken.

www.konstfack.se

Om 
Konstfack

Konstfack är Sveriges största konstnärliga  
högskola. Under ett år deltar cirka 900 studenter  
i kandidat- och masterprogram, lärarutbildning och 
fristående kurser. Studierna på våra utbildningspro-
gram bedrivs på heltid.

Konstfack har ca 110 lärare anställda, varav 20  
professorer. De flesta kombinerar sitt arbete som 
lärare med egen konstnärlig verksamhet vilket  
garanterar att våra utbildningar håller sig uppdat-
erade med samtiden. I utbildningarna medverkar 
också inbjudna gästlärare och föreläsare. 

Konstfack har utbytesavtal och samarbetsprojekt 
med cirka 90 universitet och högskolor i fler än  
35 länder. Våra professorer och lärare rekryteras  
internationellt och varje år tar vi emot omkring  
80 internationella studenter.

Konstfack ligger i Stockholm, en huvudstad inter- 
nationellt känd för design och innovationer och som 
även ett erbjuder ett rikt kultur- och nöjesliv.

Som student erbjuds du en egen privat arbets- 
plats som bidrar till arbetsro och fokus på det  
egna arbetet samt sannolikt de mest välutrustade 
verkstäderna i norra Europa.

Vårt bibliotek har en av Sveriges största samlingar 
av litteratur inom konst och design. Biblioteket  
är även en populär studiomiljö med tysta läsplatser 
och grupparbetsplatser.

Forskningen på Konstfack bidrar med ny kunskap 
inom områdena konst, design, konsthantverk,  
bildpedagogik och visuell kommunikation.

Många nationellt och internationellt framstående 
konstnärer, designers och konsthantverkare har  
lagt grunden för sina framgångar genom studier 
på Konstfack.



Konstfack
LM Ericssons väg 14
Stockholm
     Telefonplan

www.konstfack.se
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