Kortfattad statistik 2019
Konst- och kulturutbildningar är en eftergymnasial utbildningsform i Sverige.
De första utbildningarna startade hösten 2015. Många av utbildningarna förbereder för fortsatta studier på högskolan inom det konstnärliga området.
Andra leder direkt till ett yrkeskunnande inom det konstnärliga eller kulturella
området. Det finns också utbildningar som syftar till att bevara eller utveckla
kulturarvet. Här ryms även korta utbildningar som ger fördjupning eller
inspiration inom ett område. Siffrorna avser 2019, om inget annat anges.

UTBILDNINGAR
 Utbildningarna delas in i tre områden utifrån deras syften: högskoleförberedande, yrkesinriktade samt utbildningar inom kulturarvsområdet.
 116 utbildningar pågick under året: högskoleförberedande: 73,
yrkesinriktade: 29, kulturarvsområdet: 14.
 165 utbildningsomgångar startade varav 55 var så kallade korta utbildningar.
 Största utbildningsinriktningarna var Bild- och formkonstnärlig utbildning,
Konsthantverk och Musik.
STUDERANDE
 5 500 studerande under året:
högskoleförberedande: 2 900, yrkesinriktade: 1 100, kulturarvsområdet: 1 500.
 2 900 påbörjade en utbildning:
högskoleförberedande: 1 300, yrkesinriktade: 400, kulturarvsområdet: 1 200.
Könsfördelning: 77 % kvinnor, 23 % män
Medianålder: 29 år ( kvinnor 31 år, män 26 år)
högskoleförberedande: 23 år, yrkesinriktade: 24 år, kulturarvsområdet: 56 år.
RESULTAT
 2 300 slutförde en utbildning:
högskoleförberedande: 900, yrkesinriktade: 300, kulturarvsområdet: 1 100.
 Slutförandegrad: 81 % ( kvinnor: 84 %, män 74 %):
högskoleförberedande: 70 %, yrkesinriktade: 78 %, kulturarvsområdet: 95 %.
UTBILDNINGSANORDNARE
 42 utbildningsanordnare bedrev konst- och kulturutbildningar fördelat på 		
53 skolor/administrativa enheter.
 Vanligaste företagsformerna: Aktiebolag samt stiftelser och fonder.
EKONOMI
Utbildningar med statsbidrag och studiestöd: 73.
Utbildningar med enbart studiestöd: 33.
Utbildningar med enbart statsbidrag: 10.
Beslutade årsplatser (motsvarar ett års heltidsutbildning ): 3 180.
Totalt 1 953 med statsbidrag och totalt 3 111 med studiestöd.
 79 % av de beslutade årsplatserna nyttjades.
 Utbetalt statsbidrag: 136,9 miljoner kronor.





Vill du veta mer om konst- och kulturutbildningarnas resultat? Läs vår Statistiska årsrapport
som du hittar på myh.se/statistik. Där kan du även jämföra siffrorna med tidigare år.
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