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Ansetter 
dere folk med 
utdanning 
innen kultur-
ledelse?

Vi spør

Roger Jøsevold, ass. 
nasjonalbibliotekar ved 
Nasjonalbiblioteket: 
– Vi har et par av de an-
satte som har denne ut-
dannelsen, men det var 
ikke avgjørende for at de 
ble ansatt. Våre ansatte 
er enten tradisjonelle bi-
bliotekarer, teknokrater 
til informatikkstillinger 
eller fageksperter .

Administrerende direk-
tør Tom Remlov ved Den 
Norske Opera & Ballett: 
– Utdanning i kultur og 
ledelse er attraktivt, 
men utdanningene er 
«unge» og det er derfor 
vanskelig å si noe om 
kvaliteten på dem. Ved 
ansettelser hos oss er 
hele kompetansepakken 
og personlig egnethet 
det avgjørende. 

Jonas Prangerød, 
PR-ansvarlig ved Øya-
festivalen: 
–  Det er fint med en ut-
danning av profesjonelle 
kulturarbeidere. Det er 
ikke nok i seg selv, men 
sammen med erfaring 
kan det være veldig bra 
for å søke jobbe i mu-
sikk- og kulturbransjen. 

– Mange jobber, men 
kanskje ikke i Oslo?
Det utdannes 50 studenter i Kul-
tur og ledelse på BI i Oslo hvert 
år. Ifølge kulturprofessor Anne-
Britt Gran havner de i mange uli-
ke institusjoner og organisasjo-
ner i Kultur-Norge.

– Jeg sitter dessverre ikke på 
noen komplett oversikt over tid-
ligere studenter. Men jeg kan 
nevne at av dem som gikk ut i 
vår, jobber en som jr. product-
manager i EMI Norge, en er blitt 
markedskonsulent på National-
theatret og en er bookingmed-
arbeider på Parkteatret scene. 
Mange av våre studenter reiser 
tilbake til hjemstedet og begyn-
ner å jobbe der. Det finnes nok 
av relevante stillinger i Norge, 
hvis man er villig til å flytte på 
seg og ikke må bo i Oslo. «Go 
back home», pleier jeg å si til stu-
dentene når de begynner. Dess-
uten finnes det muligheter til å 
starte noe eget i skjæringsfeltet 
mellom kultur og næring, sier 
professoren.

Hun er er faglig leder for stu-
dieprogrammet på BI, der de 
første studentene ble uteksa-
minert i 2006 

New Public Management
Med innføringen av New Public 
Management, mer kulturspon-
sing, samarbeid og den rød-
grønne regjeringens kulturløft, 
mener hun at det er en helt an-
nen kontekst å utdanne kultur-
ledere til enn det var for 20 år 
siden. Hvorvidt denne utdannel-
sen har direkte betydning for 
kulturbrukerne, vet hun ikke.

– Dessuten vet vi ennå ikke 
hvilke konsekvenser kulturløf-
tet har hatt for forbrukerne. 
Våre egne studenter kan profe-
sjonalisere markedsføringen, 
noe som kan ha betydning for 
kulturkonsumet. En hovedinte-
nsjon med vårt studium på BI er 
å utdanne økonomer med kul-
turkompetanse, slik at de kan 

kommunisere og samarbeide 
godt med kulturlivet, sier Gran.

Mange blir lærere
Per Mangset, professor ved Høg-
skolen i Telemark, har vært en-
gasjert i kulturstudiet helt si-
den starten i 1975. Han forteller 
at mange studenter havner i kul-
tursektoren og læreryrket.

– Vi har ikke statistikk på det-
te, men fra 1970- til 90-tallet fikk 
mange av studentene jobb i den 
kommunale kultursektoren. I 
dag får de også andre typer kul-
turstillinger. Enkelte fortsetter 
med forskning etter master i 
kulturstudier, forteller han.

Høgskolen i Telemark gjen-
nomfører for tiden en revi-
deringsprosess for å spisse 
kulturstudiene mer mot kom-
petansebehovet i dagens kultur-
felt. Heidi Stavrum er fagkoordi-
nator for bachelorutdanningen 
i kultur og for revideringen.

– Kulturstillingene i dag er 
mer prosjektbaserte, og det er 
blitt et større kulturbyråkrati. 
Det er mer behov for kunnskap 
i økonomi, markedsføring og 
ledelse, sier hun. 

Men selv om studiet skal en-
dres, understreker hun at det 
ikke skal bli det samme som kul-
tur- og ledelsesstudiet på BI. 
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Jean-Yves Gallardo, avde-
lingsdirektør ved Nasjonal-
museet:
– Vi har en ansatt i kommu-
nikasjonsavdelingen med 
kultur- og ledelsesutdan-
ning. Nå er institusjonen 
i gang med å ansette en 
nettredaktør. Mange av 
søkerne har sin utdannelse 
fra kultur og ledelse på 
BI. De er allsidige og mer 
mottagerorientert enn 
produsentorientert.

Ida Margreta Halvorsen, 
kommunikasjonssjef ved 
Nationaltheatret:
– Vi har to ansatte på 
informasjon og marked 
med utdannelse i kultur og 
ledelse på BI. En del steder 
i Kultur-Norge er man ikke 
så opptatt av at folk har 
relevant utdanning. Det er 
like viktig som i de kunst-
neriske stillingene, enten 
kompetansen kommer via 
utdannelse eller erfaring.
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