
UTBILDNINGSVÄGAR 

Musikalartist 

Gymnasiestudier: Vägen till en karriär som musikalartist kan börja redan på gymnasienivå. I 

Uppsala finns ett antal olika estetiska program för den som vill kombinera akademiska 

studier med musik, dans och teater. Uppsala Estetiska Gymnasium erbjuder ett program med 

specifik musikalinriktning. Ansgargymnasiet erbjuder ett estetiskt program där du får välja 

mellan två inriktningar: teater och musik. På NTI Gymnasiet finns ett estetiskt program med 

musikinriktning. Programmen är högskoleförberedande och du kan därför gå ett estetiskt 

program även om du inte är helt säker på om eller vad du vill studera vidare till efter 

gymnasiet. Alla dessa gymnasium erbjuder även studenter på andra program, exempelvis 

samhällsvetenskapliga eller naturvetenskapliga program, att välja till estetiska ämnen som 

valbara kurser. Du har alltså flera olika möjligheter till att anpassa ditt intresse för musikal 

med en gymnasieutbildning.   

För behörighet till gymnasiet behöver du ha godkända betyg från grundskolan i 

svenska/svenska som andraspråk, matematik, engelska samt minst nio andra ämnen. Om du 

väljer ett estetiskt program baseras sedan antagning och urval på två delar: din meritpoäng 

från grundskolan (baserat på dina betyg) och poäng på ett inträdesprov i ett eller flera av de 

estetiska ämnena. Man kan alltså få en fördel vid antagningen om man gör ett bra 

inträdesprov.  

Fortsatt utbildning efter gymnasiet: Det finns flera olika eftergymnasiala utbildningar i 

musikal i landet. De som ligger närmst Uppsala finns i Stockholm, exempelvis på Kulturama, 

Base23 och Balettakademin. Utbildningarna är mellan 1–3 år långa, och du kan söka 

studielån medan du studerar. För behörighet krävs att du genomgått gymnasieskola, 

gymnasiesärskola eller motsvarande. Det finns alltså inget särskilt krav på vilket program 

eller vilka kurser du ska ha läst. Antagning och urval baseras på en audition där du får visa 

dina färdigheter i sång, dans och teater. Det är därför din prestation vid intagningsprovet och 

inte dina betyg som avgör om du blir antagen. 

För dig som saknar gymnasiekompetens: För de flesta musikalutbildningarna i Sverige 

krävs att du har fullgjorda gymnasiestudier för att bli antagen, men det finns en del alternativ 

för dig som inte har det. Ett exempel är Löftadalens folkhögskola i Halland som erbjuder en 

1-årig utbildning. Där krävs det att du ska fylla minst 18 år den termin kursen börjar, och att

du ska ha klarat svensk grundskola eller motsvarande. Avslutade gymnasiestudier är önskvärt

men inget krav. Ett annat alternativ är Hola folkhögskola i Kramfors i Norra Sverige, där du

kan välja mellan att gå 1 eller 2 år. Antagning till dessa utbildningar baseras på audition och

personligt brev eller intervju. Om du vill gå en utbildning som kräver gymnasiekompetens

finns möjlighet att studera på Komvux eller folkhögskola först.

Ovan nämnda utbildningar är dessutom bara förslag på potentiella vägar till yrket som 

musikalartist. Det yrket är generellt inte reglerat (i alla fall i Sverige), vilket betyder att 

arbetsgivare kan anställa vem de vill, oavsett tidigare utbildning. Det förekommer därför att 

folk utan formella utbildningar får jobb, om de visar att de är väldigt talangfulla. Det 

förekommer också att folk med mycket utbildning inte får några jobb – ofta handlar det om 



en kombination av talang, kontakter, erfarenheter och tur. Därför kan vägen till yrket 

som musikalartist se väldigt olika ut. 




