


ESAIM

Etablering av självständiga arbeten som
exjobb inom musik och teknik

”ESAIM öppnar för samverkan med företag och 
kulturinstitutioner på ett sätt som stärker såväl enskilda 

studenter, som lärandemiljön KMH - och som 
förhoppningsvis ger de mottagande organisationerna 

impulser till utveckling och förnyelse”

Helena Wessman, rektor KMH

Emilie Lidgard
Thomas Arctaedius
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Syfte och mål
• Skapa stärkt arbetsmarknadsanknytning i 

utbildningen

• Skapa arena för kontakter mellan aktörer 
med intresse för musik i olika avseenden -
företag, kulturinstitutioner, 
intresseorganisationer, myndigheter.

• Arbeta för jämställdhet i musikbranschen

”Lyssna” av Birgitta Flick
Jubilate, kyrkomusikerfest, Adolf Fredriks kyrka, 2020 
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Konstnärliga exjobb
• Primär målgrupp: masterstudenter konstnärliga utbildningar
• Konstnärlig process i fokus
• Gemensamt utforskande – från olika håll
• Föra ut det konstnärliga perspektivet och praktiken

• Flexibel tidsram, mastersarbeten kan pågå under 2 år
• Konstnärlig frihet inom nya ramar
• Ett eller flera samarbeten - under process och/eller resultat

• Ingen ”beställning” eller ”välgörenhet” – ömsesidigt engagemang och 
viljan att utforska samma område 

• Mod och tillit

”Metarmorfosis” av Anna Björn 
Scenkonstmuseet, feb-2020 
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Resultat
• Ny tjänst samverkan & innovation, UFA

• Genomfört15 konstnärliga exjobb i pilotprojekt 

• Implementerar processen i verksamheten

• Handbok/Checklistor/mallar

• Samverkansarena KMH X-day

• Överenskommelse

• Upplägg ”exjobbsportal”

• Nästa steg- kluster KMH X-day 2019
Foto: Petter Hilber
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Handbok, checklistor, mallar
Handbok – innehåll:

INLEDNING 
VARFÖR KONSTNÄRLIGT EXJOBB? 
VAD INNEBÄR ETT KONSTNÄRLIGT EXAMENSARBETE? 
RESULTAT, UPPHOVSRÄTT OCH SEKRETESS 
TRYGGHET, KOMMUNIKATION, JÄMSTÄLLDHET

FÖR DIG SOM STUDENT
FORMULERA EN PROJEKTIDÉ
INTRODUKTIONSMÖTE
UPPSTARTSMÖTE 
PROJEKTARBETET

FÖR DIG SOM EXTERN PART 
FÖR DIG SOM HANDLEDARE

- Innehåller checklistor
- Översättas till Engelska
- Projektplansmall – för att få med fokus på den externa parten
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Samverkansarena KMH X-day
• Fokus på samarbetsmöjligheter
• Del1: 7 min presentationer – externa parter, forskare, 

masterstudenter
• Del 2: Fördjupningsområden, möjlighet att välja olika 

teman/spår

• Berätta kort vad du gör och är bra på men fokusera på 
vad du söker/saknar/inte kan/vill utforska

• Alla behöver/vill utveckla något, studenter har lika 
mycket att erbjuda som experter inom olika områden

• Ha ett brett program under första delen där alla deltar, 
sedan fördjupning

• Möjliggöra nätverkande en viktig del

Genomfört 2 gånger, fungerar både ”live” och 
digitalt, utmaning med nätverkande digitalt.

Välkomna september 2021!

KMH X-day 2019
Demo i Lilla Salen Dolby Atmos

Foto: Petter Hilber
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Överenskommelse
• Signeras av student, extern part samt KMH

• Lyfta fram det som är viktigast att 
uppmärksammas på (även om det gäller 
allmänna villkor som skulle ha gällt med eller 
utan signerad överenskommelse)

• Viktigt att extern part förstår 
offentlighetsprincipen 

• Ev projektspecifika punkter tas upp under 
”särskilda villkor”

• Hänvisar till handboken
Catrin Johansson KMH X-day 2019

Foto: Petter Hilber
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”Exjobbsportal”
Externa parter lägger ut profiler i intervjuform:
• Varför vill ni samarbeta med en student från KMH?
• Varför göra sitt exjobb tillsammans med er? 
• Vad förväntar ni er av studenten?
• Finns det områden ni är särskilt intresserade av att 

utforska?

Bred beskrivning, oftast inte ett specifikt projekt. Få studenter, 
svårt att matcha om det blir för smalt, då behöver koordinatorn 
jobba uppsökande. 

Utveckling: ett digitalt verktyg där masterstudenter, forskare och 
externa parter kan ha egna inlogg och presentera sina projekt och 
samarbetsmöjligheter. En digital mötesplats där man även kan se 
vad som pågår internt för att koppla ihop samarbeten.
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Utveckling- Kluster
Ett kluster kan beskrivas med termerna 
• (a) tvärdisciplinär miljö (tvärs över musikaliska uttryck, konstformer, forskningsområden, etc.) 
• (b) i extern samverkan
• (c) som icke-hierarkiskt utmanar vertikala strukturer (utbildnings- och forskningsnivåer)
• (d) kunskapsproduktion (inkluderat både teoretisk och praktisk kunskap) 
• (e) konstnärliga praktiker och konstnärligt skapande står i centrum.

• Horisontellt: mellan mastersstudenter på KMH, och eventuellt med mastersstudenter på andra lärosäten; 
med externa parter; med konstnärer utanför akademin; etc. 
• Vertikalt: med seniora forskare och doktorander; eventuellt med kandidatstudenter; m fl.

• Möjligt sätt att nyttiggöra konstnärlig forskning och fördjupa forskningsanknytningen i 
masterutbildningarna.

Pilotkluster hösten 2020, söka finansiering för utveckling - minst 2 år



11

Emilie Lidgard
Koordinator

Samverkan och Innovation
Utbildnings- och forskningsavdelningen

Mobil 072-084 33 75
emilie.lidgard@kmh.se

mailto:mans.tengner@kmh.se

