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Universitets- och högskolerådets beslut 

Universitets- och högskolerådet beslutar, med stöd av 7 kap. 11 § 
högskoleförordningen, att Musikhögskolan i Malmö får använda krav på lägst godkänt 
på delproven producent och ljudtekniker samt att den sökande blir godkänd i intervjun 
som särskilt behörighetskrav för tillträde till kursen Musikproducent, 60 hp. Enligt 7 
kap. 8 § ska de krav som ställs på särskild behörighet vara helt nödvändiga för att 
studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. 

Universitets- och högskolerådet beslutar också, med stöd av 7 kap. 15 § 
högskoleförordningen, att Musikhögskolan i Malmö får använda det ovan beskrivna 
arbetsprovet, inklusive intervju, i urvalet till kursen Musikproducent, 60 hp. 

Universitets- och högskolerådet understryker vikten av att de sökande får tydlig 
information om behörighetskravet för utbildningen och hur detta prövas samt vad som 
är gränsen för godkänt arbetsprov. 

Tillståndet gäller från och med antagningen till höstterminen 2016, till och med 
antagningen till vårterminen 2019. Universitets- och högskolerådet kan dock besluta 
att följa upp ärendet. Om musikhögskolan vill ändra i de beviljade kraven ska en ny 
ansökan skickas till Universitets- och högskolerådet. 
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Beslut i detta ärende har fattats av Tuula Kuosmanen, ansvarig för Universitets- och 
högskolerådets tillståndsgivning, efter föredragning av utredaren Leif Strandberg. 
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Ärendet 

Musikhögskolan i Malmö ansökte den 18 januari 2016  om att få ställa upp andra krav 
än områdesbehörighet för tillträde till kursen Musikproducent (U 2016/34). De krav på 
särskild behörighet som högskolan vill använda är godkänt antagningsprov.  

Högskolan ansöker också om att få använda resultat på antagningsprovet i urvalet för 
att rangordna de sökande. 

Högskolan har efter dialog med UHR kompletterat sin ansökan den 22 mars, den 2 maj, 
den 9 juni och den 17 juni. 

Ansökan avser antagningen som gäller studier från och med höstterminen 2016. 

Lärosätets motivering 

Utbildningen vänder sig till sökande som siktar på att jobba som kreativ musik- 
producent inom radio, tv-, film-, spel- och/eller musikbranschen. Syftet med 
utbildningen är att utveckla studentens självständighet, tekniska och konstnärliga 
förmåga inom i huvudsak tre olika områden för att ge en solid grund för ett 
yrkesutövande som musikproducent.  

Musikhögskolan i Malmö ansöker om tillstånd att få använda antagningsprov för 
särskild behörighet. Detta för att kunna ta fram de studenter som har bäst 
förutsättningar för att genomföra kursen och nå kursens mål. Universitetet menar att 
antagningsprov är oumbärligt för att garantera utbildningens kvalitet, samt av vikt för 
att garantera att de sökande kan tillgodogöra sig undervisningen inom det konstnärliga 
området. En behörighetsprövning enbart baserad på gymnasiebetyg skulle inte kunna 
garantera att de sökande har tillräcklig musikalisk samt teknisk förmåga för att 
tillgodogöra sig utbildningen och är därmed inte ändamålsenligt som behörighetskrav. 

Musikhögskolan önskar använda alternativt urval till samtliga platser på utbildningen. 
Detta då det är nödvändigt att genomföra konstnärliga färdighetsprov i musik för att 
säkerställa att de bäst lämpade antas i urvalet. Områdesbehörighet är inte 
ändamålsenligt instrument som grund vid fördelning av utbildningens platser. Däremot 
är det konstnärliga antagningsprovet samt intervju ändamålsenligt som instrument, 
eftersom de sökande som erbjuds plats på utbildningen när det finns fler behöriga 
sökande än platser på utbildningen, är de sökande som har visat bäst förmåga inom 
musikproducentområdet.  

Lärosätets beskrivning 

Arbetsprov 

Del 1:Arbetsprov 
Del 2: Gehörsprov samt teoriprov 

Del 1: Arbetsprov 
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Tre stycken ljudprov lämnas in av den sökande. Den sökande bedöms i de olika roller 
som personen kan ha haft som producent, ljudtekniker, kompositör och musiker. 
Sammanlagt kan arbetsproven ge 70 poäng. Tre olika lärares individuella 
poängbedömning läggs samman och delas sedan på tre. Den skriftliga presentationen 
som den sökande skickat in används för att förklara och förstärka intrycken från 
ljudproven och vägs på så vis in i den sammanlagda bilden av arbetsproverna. 
Ofullständiga ansökningshandlingar behandlas ej. 

Ljudproven skall vara exempel på musikproduktioner där den sökande medverkat som 
producent, ljudtekniker, låtskrivare och/eller musiker. Ljudproven skall vara ljudfiler 
och/eller videofiler med god ljudkvalitet som möjliggör kritisk bedömning av alla delar.  

Presentationen skall beskriva den sökandes insatser i ljudproven, den sökandes 
relevanta akademiska och/eller yrkesmässiga erfarenheter, sökandes erfarenheter av 
inspelning, komposition och arrangering. I presentationen ska den sökande även 
redogöra för vilka instrument sökande spelar och på vilken självskattad nivå. 
Presentationen skall även innehålla mål med den sökandes studier samt en yrkes-
mässig framtidsvision. Då det är en musikproducentkurs, premieras i huvudsak 
sökandes förmågor som musikproducent såsom kunskap och förståelse för 
produktionsverktyg. Det är även relevant att ljudproverna visar en hög precision i val 
av ljud på såväl enskilda detaljer som helheten. 

Bedömning 

Genomgång av inkomna arbetsprover görs av kursansvarig. Arbetsprover som inte är 
fullständiga eller som är utanför det som eftersökts går inte vidare och medför att den 
sökande blir obehörig. Arbetsproverna bedöms därefter av en jury. Juryn består av tre 
musikproduktionslärare inom utbildningen som gör en individuell bedömning och en 
individuell poängsättning av materialet.  

För behörighet krävs att den sökande har godkänt på delproven Producent och 
Ljudtekniker samt blir godkänd i intervjun. Resultaten på de övriga delproven används 
enbart i urvalet för att rangordna de sökande om det är fler sökande än det finns 
platser på utbildningen. 

Bedömningskriterier 

Delprov 1 
 
Producent 

0 poäng (underkänd): 
Arbetsproverna är ofullständiga eller uppvisar att den sökande har bristfällig förmåga i 
något av de grundläggande krav som ställs för godkänd nivå (nivå 10): 
- grundläggande kännedom om musikproduktionens hörnstenar såsom arrangering, 
inspelning, mixning och mastering. 
- förmåga att kommunicera musiken konstnärligt, dvs. att musikproduktionen 
förmedlar ett emotionellt eller expressivt uttryck. 
- förmåga att välja och utforma ljud som passar i det föreliggande musikaliska 
sammanhanget. 
 
10 poäng 
Arbetsproverna visar att den sökande har 
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- grundläggande kännedom om musikproduktionens hörnstenar såsom arrangering, 
inspelning, mixning och mastering. 
- förmåga att kommunicera musiken konstnärligt, dvs. att musikproduktionen 
förmedlar ett emotionellt eller expressivt uttryck. 
- förmåga att välja och utforma ljud som passar i det föreliggande musikaliska 
sammanhanget. 

15 poäng 
Arbetsproverna uppvisar utöver krav för nivå 10 att den sökande har: 
- förståelse musikproduktionens hörnstenar såsom arrangering, inspelning, mixning 
och mastering, vilket sökande uppvisar i sin insats som producent genom flera 
medvetna val inom dessa områden. 
- förmåga att, i såväl detalj som i helhet, medvetet välja och utforma ljud för att stärka 
det föreliggande musikaliska sammanhanget. 
- en medvetenhet som produktionens genre. Medvetenheten uppvisas genom att 
produktionen står nära de etablerade ideal som genren förknippas med, eller genom 
att produktonen förhåller sig till eller gör avstamp i den etablerade idealen i någon 
mening. 

20 poäng 
Arbetsproven uppvisar utöver krav för nivå 10 och 15 att den sökande har: 
- förmåga att medvetet förstärka en musikalisk idé med hjälp av musikproduktionens 
hörnstenar såsom arrangering, inspelning, mixning och mastering. 
- medvetenhet, förståelse och kunskap inom flera genrer alternativt en mycket 
utvecklad förmåga att skapa musikproduktion inom ett musikaliskt område. 
- en förmåga att skapa musikproduktion för olika målgrupper och/eller olika format, 
t.ex. musik för film, dataspel, liveupptagningar etc. 

30 poäng 
Arbetsproven uppvisar utöver krav för nivå 10, 15 och 20 att den sökande har: 
- med god marginal behärskar flertalet av musikproduktionens hörnstenar såsom 
arrangering, inspelning, mixning och mastering vilket medför att sökande har få eller 
inga hinder att uttrycka sig konstnärligt i sin roll som producent. 
- har förmåga att skapa musikproduktion med originalitet viket betyder att sökande 
uppvisar nyskapande musikproduktion med t.ex. ett unikt uttryck, unikt sound eller på 
annat sätt unikt ur et musikproduktionsperspektiv.  
- kommunicerar musiken i konstnärligt med stor precision genom att alla delar av 
musikproduktionen främjar den muskaliska idén eller sammanhanget. 
- har förmåga att skapa konstnärliga musikproduktioner antingen inom flera genrer, 
för flera olika målgrupper eller för olika format. 

Ljudtekniker 

0 poäng (underkänd) 
Arbetsproverna är ofullständiga eller uppvisar att den sökande har bristfällig förmåga i 
något av de grundläggande krav som ställs för godkänd nivå (nivå 6): 
- kunskap i rollen som ljudtekniker genom musikproduktioner med balans mellan 
instrumenten i amplitud (volym) och panorama (rumslig beskrivning i bredd). 
- förmåga att påverka musiken inom frekvens (tonåtergivning) och tid (rumslig 
beskrivning i djupled) med tekniska verktyg såsom equalizer, delay och reverb m.fl. 

6 poäng 
Arbetsproverna uppvisar att den sökande har: 
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- kunskap i rollen som ljudtekniker genom musikproduktioner med balans mellan 
instrumenten i amplitud (volym) och panorama (rumslig beskrivning i bredd). 
- förmåga att påverka musiken inom frekvens (tonåtergivning) och tid (rumslig 
beskrivning i djupled) med tekniska verktyg såsom equalizer, delay och reverb m.fl. 

10 poäng 
Arbetsproverna uppvisar utöver krav för nivå 6 att den sökande har:  
- en medvetenhet i sin roll som ljudtekniker. Sökande har använt sig av exempelvis 
dynamiska processorer, equalizer, delay, reverb etc. på individuella ljud, med intention 
att skapa en sammanfogad helhet. 
- arbetsproverna håller god kvalitet inom balans (volym), frekvens (tonåtergivning), tid 
(rumslig beskrivning i djupled) och panorama (rumslig beskrivning i bredd). 

15 poäng 
Arbetsproverna uppvisar utöver krav för nivå 6 och 10 att den sökande har:  
- förmåga att självständigt skapa en musikproduktion med detaljerad separation 
mellan instrument som bildar en tydligt sammanfogad enhet. 
- gjort medvetna val inom det dynamiska området, dvs. att enskilda ljud såväl som 
helheten rör sig inom ett dynamiskt fält som fungerar i flera olika 
uppspelningssituationer och miljöer. Detta genom god ljudprocessering eller en väl 
fungerande inspelningsteknik. 

20 poäng 
Arbetsproverna uppvisar utöver krav för nivå 6, 10 och 15 att den sökande har: 
- förmåga att göra en akustisk inspelning med god balans och separation. 
- förmåga att skapa ljudfiler som högupplöst återger musiken på såväl svag som 
uppspelningsvolym som stark. Detta genom noggrann mix och/eller genom mastring.  

Kompositör 

0 poäng 
Arbetsproverna uppvisar inte att den sökande har förmåga, eller uppvisar har bristfällig 
förmåga, i en eller flera av de grundläggande krav som ställs för godkänd nivå (nivå 6): 
- förmåga att individuellt eller i samarbete med andra skapa egna kompositioner. 
-medvetenhet om idealen inom kompositionens genre. Medvetenhet uppvisas genom 
att kompositionen står nära de etablerade ideal som genren förknippas med eller 
genom att kompositionen tydligt förhåller sig till eller gör avstamp i de etablerade 
idealen. 

6 poäng 
Arbetsproven uppvisar att den sökande har: 
- förmåga att individuellt eller i samarbete med andra skapa egna kompositioner. 
- medvetenhet om idealen inom kompositionens genre. Medvetenhet uppvisas genom 
att kompositionen står nära de etablerade ideal som genren förknippas med eller 
genom att kompositionen tydligt förhåller sig till eller gör avstamp i de etablerade 
idealen. 

10 poäng 
Arbetsproven uppvisar utöver kriterier för nivå 6 att den sökande har: 
- förmåga att skapa musik i flera genrer (bredd) eller förmåga att skapa musik med stor 
konstnärlighet. 

Musiker 
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0 poäng 
Arbetsproverna uppvisar inte att den sökande har förmåga, eller att den sökande har 
bristfällig förmåga, i en eller fler av de grundläggande krav som ställs för godkänd nivå 
(nivå 6): 
- förmåga att traktera minst ett instrument/sång. 
- förmåga att uttrycka sig musikaliskt inom flera parametrar såsom rytm, harmonik, 
melodik, dynamik och klangfärg. 

6 poäng 
Arbetsproven uppvisar att den sökande har: 
- förmåga att traktera minst ett instrument/sång. 
- förmåga att uttrycka sig musikaliskt inom flera parametrar såsom rytm, harmonik, 
melodik, dynamik och klangfärg. 

10 poäng 
Arbetsproven uppvisar utöver kriterier för nivå 6 att den sökande har: 
- kunskap och teknisk kompetens som ger den sökande marginal till de tekniska 
utmaningar musikstycket har i samband med framförandet vilket medför att den 
sökande kan röra sig fritt i sitt musikaliska uttryck. 
- kommunicerar musiken konstnärligt i sin insats som musiker. 

Delprov 2 

Gehörsprov 

Ett skriftligt gehörsprov med lyssningsexempel. Varje område; intervall, rytm, melodi 
och harmonik har poängsatser i fem nivåer. 

0 poäng 
Den sökande uppvisar bristfällig förmåga inom något av följande kriterier: 
- förmåga att uppfatta grundtonerna i en ackordföljd. 
- förmåga för tonhöjd genom att i notskrift visa om melodin rör sig uppåt eller nedåt. 
- förmåga att lyssna sig till och notera en rytmisk figur innehållande endast hel-, halv-, 
fjärdedels-, åttondelsnoter. 
- förmåga att urskilja intervall i en treklang där tonerna spelas en i taget. 

3 poäng 
Provresultatet visar att den sökande har: 
- förmåga att uppfatta grundtonerna i en ackordföljd. 
- förmåga för tonhöjd genom att i notskrift visa om melodin rör sig uppåt eller nedåt. 
- förmåga att lyssna sig till och notera en rytmisk figur innehållande endast hel-, halv-, 
fjärdedels-, åttondelsnoter. 
- förmåga att urskilja intervall i en treklang där tonerna spelas en i taget. 

6 poäng 
Utöver nivå 3 visar provresultatet att den sökande har: 
- förmåga att höra skillnad på dur och moll. 
- förmåga att lyssna sig till och notera tonhöjden för en given tonal melodi när 
meloditonerna är närliggande och flera referenstorner är angivna. 
- förmåga att lyssna sig till och notera rytmiska figurer innehållande sextondelsfigurer 
och synkoper. 
- förmåga att urskilja intervall inom en oktav där tonerna spelas en i taget. 
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8 poäng 
Utöver kriterierna för nivå 6 visar provresultatet övervägande att den sökande har: 
- förmåga att uppfatta en ackordsföljd. 
- förmåga att lyssna sig till och notera tonhöjden för en given tonal melodi, där 
meloditonerna ej är enbart närliggande och med få referensramar. 
- förmåga att lyssna sig till och notera rytmiska figurer innehållande trioler. 
- förmåga att urskilja intervall inom en oktav där tonerna spelas samtidigt. 

10 poäng 
Utöver kriterier för nivå 8 visar provresultaten att den sökande har: 
- förmåga att uppfatta en ackordsföljd innehållande ackordsfärgningar och alternativa 
bastoner. 
- förmåga att lyssna sig till och notera tonhöjden för en given melodi, som kan vara 
både atonal, tonal och kromatisk. 
- förmåga att lyssna sig till och notera olika rytmiska figurer innehållande polyrytmik. 
-förmåga att urskilja intervall på över en oktav där tonerna spelas samtidigt. 

Intervju 

0 poäng (underkänd) 
- Den sökande uppvisar ingen eller bristande insikt i hur arbetsproverna framställts 
vilket ger en indikation på att den sökande har haft en obetydande delaktighet i de 
processer som värderats i arbetsproverna. Det medför att vi har för vaga underlag för 
att bedöma den sökandes förståelse, kunskap och förmåga. 
- Den sökande är inte beredd att genomföra studierna enligt gällande kursupplägg. 

- Den sökande visar medvetenhet i de konstnärliga val som gjorts i de arbetsprover 
som uppvisats, i minst två utav rollerna som producent, kompositör, ljudtekniker 
och/eller musiker. Den sökande utvecklar beskrivningen om hur arbetsproverna 
framställts och styrker därmed det som tidigare bedömts i arbetsprovernas 
presentationstext. 
- Intervjun bekräftar att den sökande har möjlighet och intention att genomföra hela 
kursen – med insikt om dess innehåll, form och omfattning. 

20 poäng 
Den sökande uppnår kriterierna för nivå 10 samt: 
- uppvisar medvetenhet i de konstnärliga val som gjorts i de arbetsprover som 
uppvisats, i rollerna producent, kompositör, ljudtekniker och musiker. 
- uppvisar självständighet och god kommunikationsförmåga.  

Urvalskommittén 

Musikhögskolan, via Musiklärarutbildningens kansli, gör en jurysammansättning. Juryn 
ska bestå av minst tre ledamöter, varav en är ordförande med särskilt ansvar för 
juryarbetet och protokollskrivande. Juryn består av lärare vid institutionen. Ansvaret 
att utse juryn ligger hos prefekten. Kriterierna för jäv diskuteras inom juryn före 
antagningsprovet och anmälan om jäv görs till juryordföranden. 

Juryns ledamöter är till vardags undervisande lärare på Musikhögskolan och bedömer 
löpande studenter i konstnärliga processer och teknisk utveckling i sina kurser vid 
Musikhögskolan. De har också god erfarenhet av bedömning av spelprov genom 
deltagande i juryarbete inför antagning till programutbildningarna vid MHM. De är 
därmed mycket kompetenta att bedöma studenterna vid antagningsprovet. Inför 
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antagningsprovet träffas juryn och går igenom bedömningskriterierna så att alla 
jurymedlemmar har samma utgångspunkt. 

Studentrepresentanter är med vid provtillfället och kan följa juryns arbete och 
bedömningsprocessen. Studenterna deltar inte i bedömningen men har på detta sätt 
insyn i processen.  

Juryns arbete dokumenteras av juryordföranden och alla jurymedlemmar skriver under 
protokollet som lämnas till kansliet efter avslutad provomgång. Beslut om antagning 
fattas av utbildningsnämnden vid Musikhögskolan och protokollet justeras och 
diarieförs efter beslutet. 

Universitets- och högskolerådets bedömning 

De behörighetskrav som får ställas för en utbildning på grundnivå som riktar sig till 
nybörjare ska, enligt 7 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100), vara helt nödvändiga 
för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. Om det finns särskilda skäl 
kan Universitets- och högskolerådet, med stöd av 7 kap. 11 §, bevilja en ansökan om 
andra krav än de som följer av de fastställda områdesbehörigheterna (HSVFS 2007:8).  

I 7 kap. 15 § (se nedan) anges vad som krävs för att UHR ska kunna ge tillstånd för ett 
lärosäte att använda ett alternativt urval till fler än en tredjedel av platserna.  

15 § Om det finns särskilda skäl, får Universitets- och 
högskolerådet medge att en högskola vid urval till en viss 
utbildning får göra en annan platsfördelning än den som anges 
i 13 § och fördela platserna på grundval av någon eller några 
av de urvalsgrunder som anges i 12 §. Ett medgivande ska avse 
ett eller flera bestämda antagningstillfällen. Förordning (2012:712). 

Baserat på Musikhögskolans i Malmöansökan och inlämnade kompletteringar har 
Universitets- och högskolerådet gjort följande bedömning.  

För behörighet till kursen Musikproducent vill musikhögskolan använda krav på 
godkänt på vissa delar i ett antagningsprov. Högskolan ansöker också om att få 
använda resultatet på hela provet för att rangordna de sökande i urvalet om antalet 
sökande är fler än antalet platser på utbildningen. 

För behörighet ska den sökande ha lägst godkänt på delproven som gäller producent 
och ljudtekniker. Den sökande ska dessutom ha lägst godkänt på intervjun. 

Universitets- och högskolerådet har prövat och funnit att kursen är av sådan karaktär 
att godkänt resultat på de för behörighet angivna delarna på arbetsprovet är ett helt 
nödvändigt krav för att den sökande ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.  

Skälet till detta är att utbildningsplanen för kursen Musikproducent, 60 hp innehåller 
lokala lärandemål, kursmål och en beskrivning av innehållet som visar dels att kraven 
för behörighet är relevant för utbildningen, dels att de är helt nödvändiga 
förkunskaper för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen.   
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Universitets- och högskolerådet gör vidare bedömningen att Musikhögskolan i Malmö i 
beskrivningen av arbetsprovet har kunnat göra det trovärdigt att de egenskaper och 
kompetenser som efterfrågas kan mätas med det föreslagna urvalsinstrumentet och 
att det därmed är ett lämpligt urvalsinstrument för kursen. 

Universitets- och högskolerådet bedömer att bedömningsarbetet görs på ett 
tillfredsställande sätt. 

Slutligen gör Universitets- och högskolerådet bedömningen att det prov som 
musikhögskolan har beskrivit i sin ansökan kan genomföras på ett för de sökande 
tillräckligt rättssäkert sätt.  


