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Att leva på talang 
och förmåga

Skolor som förbereder för framgång 
inom kreativa yrken



 

Den kulturella och kreativa sektorn i Europa 
och Sverige är på frammarsch. Tillväxten här är 
högre än genomsnittet och nya jobb skapas i 
högre takt än i de flesta andra sektorer. Produkt- 
och industridesign, arkitektur, mode, möbler, 
inredningar, visuell kommunikation, grafisk form, 
musik, teater, film och TV och den fria konsten 
– allt ingår i den kreativa sektorn. 

I Sverige har vi förmånen av en lång och stark 
tradition av utbildningar som lagt grunden till 
stora framgångar. ”Det svenska musikundret”, 
IKEA, H&M, Volvo har alla hämtat sin näring ur 
en källa av talanger och kunniga individer som 
genom utbildning förmått utveckla sina person-
liga särarter till framgångsrika affärer och lämnat 
viktiga bidrag till konsten och kulturen. 

På det kulturella och kreativa området finns 
inte alltid några givna yrken och fasta jobb att 
utbilda till. Istället handlar det ofta om att arbeta 
som frilansare i tillfälliga konstellationer och om 
att återkomma till utbildning och fortbildning i 
senare skeden i livet. Ett livslångt lärande helt 
enkelt. För många innebär det en tid av försörj-
ningssvårigheter eller för några att tvingas lämna 
området. Nyckeln till framgång är ofta förmågan 
att förena en originell talang, ett personligt ut-

Att leva på 
talang och 
förmåga

tryck och nyskapande med entreprenörskap och 
stöttande miljöer. 

De som är mest framgångsrika i att bli antagna 
till eftertraktade högskoleutbildningar inom till 
exempel design, film, teater, musik, arkitektur 
och konst är till mer än hälften individer som 
inte kommer direkt från gymnasiet. Det är också 
dessa studenter som vanligen klarar sina hög-
skolestudier bäst. Det finns en samsyn bland 
högskolelärare om att anledningen ofta är den 
förberedande utbildning som dessa studenter 
genomgått efter gymnasiet och den större livs-
erfarenheten och mognaden som bara tid kan ge. 

Kort sagt: förberedande utbildningar och senare 
start vid högskolan gynnar kvaliteten inom det 
kreativa och kulturella området. En utbildning 
vid någon av skolorna inom FRIKS hjälper de 
studerande att komma vidare.

Peter Ekström
Ordförande i FRIKS 
Fria konstnärliga och hantverksinriktade skolor
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”Företagen 
skriker efter
kreativa 
människor”

fakta  Pär Strömberg, född 1972

Pär Strömberg kommer från Örebro och har sina 

rötter i skateboard- och snowboardkulturen. Efter 

Örebro Konstskola sökte han sig till holländska Rietveld 

Academie i Amsterdam. Pär är idag själv gästlärare vid 

Örebro Konstskola.

www.parstromberg.com

Pär Strömberg 
konstnär

Att få gå på en konstskola är ett otroligt privi-
legium om man gillar att hålla på med bild eller 
kreativa saker. Och det behöver inte nödvändigtvis 
innebära att man ska bli en klassisk målare eller 
skulptör. Det finns mängder med kreativa yrken 
i världen idag. Och en konstskola erbjuder ett 
ypperligt tillfälle att att skaffa sig insikt i vad man 
kan och vill göra. Företag skriker efter kreativa 
människor och en konstskola på den här nivån 
är ett perfekt sätt att låta folk testa olika saker.

Det var vid Örebro Konstskola som jag egent-
ligen insåg att det verkligen var det här jag ville 
hålla på med. Det fanns en spänning i insikten att 
det inte bara var en hobbyverksamhet utan ett 
yrkelsval.

En stor behållning var att träffa de andra som 
gick där. Att komma i kontakt med människor som 
hade den viljan de hade. Som trodde på sig själva 
och framtiden. Det var otroligt starkt för mig.

Mitt råd till unga är att testa så mycket som 
möjligt. Ta in mycket intryck och inse vikten av att 
utvecklas. Ju tidigare du begränsar dig själv och 
tycker att du är bra på någonting, desto sämre 
kommer det att gå i framtiden.

Visst, talang är bra, men förmåga är viktigare. 
Det har mer med vilja att göra. Det krävs otroligt 
mycket engagemang och jävlar anamma för att 
jobba som konstnär. Jag har under de senaste 
åtta åren som verksam konstnär aldrig fått lön 
den 25:e. Ändå jobbar jag tolv timmar om dagen. 
Så det krävs att man tror på sig själv och det man 
gör. Men allt handlar inte om pengar. Det är en 
härlig känsla att ge folk en upplevelse, att 
kommunicera ett budskap.

Pär Strömberg, verksam konstnär i Amsterdam, 

Örebro Konstskola 1994-1996.Pär Strömberg är verksam i Amsterdam där han har sin ateljé.

Foto: Pär Strömberg och Charlott Markus



Bea Szenfeld 
modedesigner

Att gå en konsthantverksutbildning är oerhört 
stimulerande, oavsett vad man kommer att syssla 
med i framtiden. Att lära sig göra saker med sina 
händer sätter igång en kreativitet som lätt kan om-
vandlas i andra sammanhang. Finns det en gnutta 
intresse hos någon för det kreativa tycker jag att 
man ska uppmuntra det. Visst kan ungdomar ha 
en romantisk vision av hur det är att vara konstnär 
och kreatör, men låt dem prova på! 

Jag har alltid sytt och varit intresserad av det 
textila, fast det dröjde innan jag såg det som ett 
yrke. Mitt mål var att gå modelinjen på Beckmans 
Designhögskola, men utan Tillskärarakademin i 
Göteborg hade jag nog inte kommit in. Beckmans 
kräver ju inträdesprov som krokier, modeteckningar 
och bilder på saker du har sytt. 

På Tillskärarakademin lärde jag mig grunden, 
hantverket. Jag lärde mig hur man skräddar på ett 
traditionellt sätt, men också hur man är rationell 
och syr på ett enklare sätt med samma resultat. 
Vad man än väljer är det lärorikt att prova på lite 
olika saker innan man går en högskola. 

Mode är definitivt något att satsa på, för mode-
industrin kommer att fortsätta växa. Många tror 
kanske att sömnad är väl ”att tråckla ihop nå’t”, 
men så är det verkligen inte. Vill man till exempel 
skapa ett eget märke kräver det enormt mycket 
förberedelser och kunskap om allt från hur man 
tillverkar kläder till hur man sköter bokföring. Men 
det är viktigt att man känner själv vad man vill 
göra: jobba med ett eget företag eller åt någon 
annan. Jag känner massor av designers som är 
fantastiskt duktiga men som inte har entreprenör-
skapet i sig. Om man driver eget kan man inte bara 
sitta i en källare och sy, man måste ut och mark-
nadsföra sig själv också. Det går att göra saker, 
men man ska aldrig underskatta hårt arbete.

Bea Szenfeld, modedesigner med eget märke, 

Tillskärarakademin i Göteborg 1998-1999.

”Man ska inte 
underskatta 
hårt arbete”

fakta  Bea Szenfeld, född 1972

Bea kom till Sverige från Polen som elvaåring och var tidigt 

intresserad av sömnad. 2003 vann hon Fashion House, en 

europeisk modetävling i TV där priset var en praktikplats hos 

Stella McCartney. Idag säljer hon egna plagg under märkena 

”Bea Szenfeld” och ”Bea Szenfeld Vintage” i ett flertal butiker 

i Sverige och andra länder. Hon har även gjort designuppdrag åt 

varumärken som Sony Playstation, Tommy Hilfiger och Vagabond.

www.szenfeld.com

Modeindustrin fortsätter att växa, spår Bea Szenfeld.

Foto: Bea Szenfeld Fashion Team och Ulrik Lövgren



”Jag hittade 
hem när jag 
upptäckte hant-
verk och form”

fakta  Andreas Nobel, född 1966

En av grundarna till designgruppen Uglycute. Utöver det 

arbetar Andreas på Konstfack i Stockholm som gestaltnings-

lärare i inriktning design på institutionen för bildpedagogik. 

Han är också en flitigt anlitad skribent i olika designsam-

manhang.

www.uglycute.com

Andreas Nobel 
inredningsarkitekt

Jag var en slow-starter och började min bana rätt 
sent. Var som ungdom inte särskilt intresserad av 
någonting egentligen förutom musik. Tog ströjobb 
bland annat i vården och på bokhandel. Det kändes 
som jag hittade hem först när jag upptäckte hant-
verk och form. 

Min utbildning började med att jag gick en termin 
på hemslöjdens kursgård Sätergläntan där jag lärde 
mig träslöjd. När det gäller form och konstnärlighet 
var kompetensen ganska låg, men tiden där gav en 
bra grund.

Efter det sökte jag mig till Nyckelviksskolan, vilket 
var ett väldigt lyft. Där kom uttrycket först och man 
fick fuska hantverksmässigt för att få fram ett 
konstnärligt bra resultat. Skolan var viktig för mig 
och jag skulle lätt kunna säga att det är den bästa 
skolan jag har gått. Andan på skolan var helgjuten, 
i en klass för sig.

Efter Nyckelviksskolan skrev jag klart min c-
uppsats i estetik i Uppsala och kom sedan in på 
Konstfack där jag läste inredningsarkitektur och 
möbeldesign i fyra år. 

Uglycute började egentligen med att vi startade 
en liten tidning där vi ville komplicera samtalet och 
förståelsen för design. Vi ville även verka för större 
mångfald i formuttryck och inte bara att en slent-
rianmodernistisk stil skulle vara rådande. Men sen 
var vi också tvungna att komma med något eget 
materialiserat förslag och inte bara kritik. Vi gjorde 
en utställning och så har det rullat på.

Jag har en väldigt stark tilltro till kulturutövning. 
I skolan tror de att kultur och bild är någon slags 
hobby till skillnad från ”riktiga” ämnen. Men så är det 
ju inte. Kultur är det viktiga! Det är så mycket värt. 
Man tjänar kanske inte så mycket pengar, men det 
är utvecklande, roligt och behövs i samhället.

Andreas Nobel, inredningsarkitekt, medlem i design-

gruppen Uglycute, Nyckelviksskolan 1993-1994.Uglycute blandar gärna ihop begreppen hantverk, slöjd, arkitektur och design.

Foto: Bo-Erik Gyberg



”En praktisk utbildning 
fanns inte på kartan när 
jag växte upp”

fakta  Joanna Rubin Dranger, född 1970

Debuterade med barnboken ”Arg! Nittiotalets argaste bok” 

som hon skrev tillsammans med Anna Karin Cullberg. 

Joanna Rubin Dranger är professor i illustration på Konstfack 

där hon är en av två konstnärliga ledare för masterutbildningen 

”Storytelling”.

www.joannarubindranger.com

Joanna Rubin Dranger 
illustratör

Jag tecknade serier i gymnasiet och gjorde böcker 
redan som liten. Men jag kopplade aldrig ihop det 
med ett yrke, eftersom serier varken hänger i gal-
lerier eller får Nobelpris i litteratur. Och jag tycker 
fortfarande att det är en osynliggjord konstform. 

Men hur vet man vad som kommer att vara ett 
tryggt och roligt jobb innan man har provat? Jag 
har svårt att förstå hur vissa människor kan veta 
det. Världen är full av glansiga bilder av hur saker 
och ting är – och ofta är de fel.

Det fanns ingen som sa till mig i högstadiet att 
jag kunde gå en praktisk gymnasieutbildning. Det 
fanns inte på kartan i den miljön där jag växte upp. 
Jag kan också känna mig irriterad över att studie-
vägledarna inte berättade om alla alternativ som 
fanns. Det känns nästan som om de undanhöll 
information, men så är jag också lite konspirato-
riskt lagd.

Vi är så upptagna av vad folk har för status. 
Det kan också ligga i vägen när man ska hitta rätt. 
Det gjorde det absolut för mig. Att göra serier 
hade noll status för mig. Det som var häftigt då 
var att bli en industridesigner eller hipp konstnär.

Nyckelviksskolan var bra eftersom det där 
handlade om kreativitet ur ett mer lekfullt perspek-
tiv. Där blandades också elever som var på väg till 
konstnärliga högskolor med elever som bara ville 
ta ett sabbatsår och göra någonting annat. Det 
kändes även viktigt för mig att träffa andra elever 
som liksom jag var ifrågasättande när det gällde 
konstnärsrollen och konstnärsmyten.

Generellt tror jag att det är många som börjar 
inom en konstnärlig disciplin, men hamnar i ett 
helt annat konstnärligt yrke. Så man behöver inte 
se alla val som så livsavgörande.

Joanna Rubin Dranger, barnboksförfattare, illustratör, 

professor på Konstfack, Nyckelviksskolan 1990-1992. 

En av Joanna Rubin Drangers figurer är Fröken Livrädd.

Foto: Christer Järeslätt och Martin Josefsson



”Absolut ingen 
flumutbildning”

fakta  Jenny Månström, född 1975

Studerade teatervetenskap och litteraturvetenskap vid 

Stockholms universitet. Arbetade efter Österlenskolan som 

konstpedagog och producent på Virserums konsthall och 

frilansade som scenograf. Sedan 2007 verksamhetsledare 

för kultur- och aktivitetshuset Plantan i Landskrona. 

www.plantan.nu

Jenny Månström 
scenograf

Efter att ha läst teatervetenskap på Stockholms 
universitet var jag inställd på att bli scenograf. 
Jag fick jobb som rekvisitör på Malmö Dramatiska 
Teater där jag även gjorde scenografi till mindre 
uppsättningar. Jag sökte sedan scenografilinjen 
på Dramatiska Institutet, men kom inte in och 
tänkte: vad gör jag nu?

Då bestämde jag mig för konstskola och valde 
Österlenskolan i Simrishamn. Den visade sig vara 
otroligt bra på flera sätt. Stämningen var toppen 
och lärarna höll mycket hög kvalitet. Samtliga var 
verksamma konstnärer eller designers, vilket nog 
är lite ovanligt för en skola som inte är en hög-
skola. Det var okej att inte vara så bra och ens 
personliga stil uppmuntrades hela tiden.

Jag var lite äldre än de andra eleverna och 
det passade mig väldigt bra. Hade nog inte till-
godogjort mig utbildningen lika bra om jag hade 
varit yngre. Vissa kom direkt från gymnasiet och 
var fortfarande lite tonårsstruliga. De trodde att de 
kunde måla och lyssnade inte på lärarna. Vi som 
var äldre kände att, hoppsan, vi kan ju ingenting!

Mitt råd till unga som funderar på liknande skolor 
är att man måste vara redo att lära sig saker, redo 
att förändras och utvecklas. Man måste vara be- 
redd på att arbeta mycket och förstå att det är 
arbete som krävs. Talang är bara en liten del. 
Och en konstskola som Österlen är absolut ingen 
flumutbildning, vilket man kanske kan tro som 
studievägledare.

Efter att ha frilansat mycket är jag idag versam- 
hetsledare för ett nystartat kultur- och aktivitets-
hus för unga i Landskrona. Det är jättespännande! 
Vi försöker bland annat att korsa kultur och idrott 
på olika sätt.

Jenny Månström, scenograf, verksamhetsledare på 

Plantan i Landskrona, Österlenskolan 2001-2003.

Jenny Månström har stor nytta av sin konstnärliga bakgrund i jobbet som verksamhetsledare vid ungdomshuset Plantan i Landskrona.

Foto: Sara Lindgren och Thomas Eklundh
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KONTAKTA OSS

Capellagården
Tel. 0485-361 32
www.capellagarden.se

Diagonalakademin 
Tel. 08-744 09 90
www.diagonalakademin.se

Dômen Konstskola
Tel. 031-711 26 56
www.domenkonstskola.se

Falkenbergs Konstskola
Tel. 0346-169 60
www.falkenbergskonstskola.se

FIDU – Förberedande Industriell 
Designutbildning
Tel. 0591-642 64 
www.fidu.se

Formakademin
Tel. 0510-248 00
www.formakademin.se

Gerlesborgsskolan Bohuslän  
Tel. 0523-517 10
www.konstskola.nu

Gerleborgsskolan Stockholm
Tel. 08-545 666 90
www.gerleborgsskolan.se

Gotlands Dansutbildningar
Tel. 0498-20 60 20
www.gdu.se 

Gotlands Konstskola
Tel. 0498-20 60 20
www.gotlandskonstskola.com

Gotlands Tonsättarskola
Tel. 0498-28 48 10
www.gotlandstonsattarskola.se 

Grafikskolan i Stockholm   
Tel. 08-39 24 50
www.grafikskolan.se

Göteborgs Konstskola 
Tel. 031-14 80 61
www.gbgkonstskola.se

Handarbetets Vänners skola
Tel. 08-545 68 650
www.hv-skola.com

Konstskolan Idun Lovén 
Tel. 08-660 66 99
www.idunloven.se 

Kulturama 
Tel. 08-505 900 00
www.kulturama.com

KV Konstskola
Tel. 031-10 65 84
www.kvkonstskola.com

Lunds Konst o Designskola
Tel. 046-19 77 00
www.folkuniversitet.se/
lundskonstskola

Nyckelviksskolan
Tel. 08-544 815 00
www.nyckelviksskolan.se

Pernbys Målarskola
Tel. 08-411 39 39
www.pernbys.se

Sadelmakeriskolan
Tel. 0292-501 87
www.sadelmakeriskolan.com

Skara skolscen 
Tel. 0511-209 00
www.skaraskolscen.o.se

Stenebyskolan
Tel. 0531-710 00
www.steneby.se

Stockholms Tillskärarakademi
Tel. 08-457 57 16
www.tillskararakademin.com

Sundsvalls Konstskola
Tel. 060-15 80 08
www.sundsvallskonstskola.se

Sätergläntan
Tel. 0247-410 45
www.saterglantan.se

Tillskärarakademin i Göteborg
Tel. 031-15 22 75
www.tillskararakademin.se

Umeå Konstskola
Tel. 090-14 82 10
www.umeakonstskola.nu

Örebro Konstskola
Tel. 019-31 17 13
www.orebrokonstskola.se

Österlenskolan
Tel. 0414-175 15
www.osterlenskolan.se


