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I augusti 2003 startade ett treårigt utbildningsprogram i Växjö,  
Programmet för kulturledare. Detta program, med en inriktning mot  
publika kulturformer som bildkonst, musik och !lm, utbildar personal till 
olika administrativa positioner på kulturens arbetsmarknad. 

Varför väljer studenter en utbildning med inriktning mot kul-
tur? Finns det ömsesidiga förväntningar och ideal hos arbetsgiva-
re och nyutbildade kulturledare? Vad krävs för att yrkesarbeta med  
kultur? Vilken betydelse har ”Programmet för kulturledare” för en eta-
blering på kultursektorns arbetsmarknad? Detta är frågor som sociolo-
gen Anna Lund besvarar i Att utbildas för kultur – om ”Programmet för  
kulturledare” och kultursektorns arbetsgivare.

Relationen mellan en akademisk yrkesutbildning av kulturledare och 
arbeten inom kultursektorn studeras i termer av anställningsbarhet med 
hjälp av intervjuer och mot bakgrund av en kultur- och utbildningssocio-
logisk analys. 

Rapporten är ett delprojekt inom forskningsprojektet Bakgrund,  
studieval och arbetsmarknad för studenter i akademisk (yrkes)utbildning i 
Växjö 1970-2005. Projektet !nansierades av Vetenskapsrådets utbild-
ningsvetenskapliga kommitté och har pågått sedan 2007.

Anna Lund är !l. dr. och lektor i sociologi med inriktning utbild-
ningsvetenskap vid Institutionen för Samhällsvetenskaper,  Linnéuniver-
sitetet. Hon är knuten till Centrum för kultursociologi  och Forum för 
professionsforskning.
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Förord 
 
Rapporten är skriven inom ramen för forskningsprojektet ”Bakgrund, 
studieval och arbetsmarknad för studenter i akademisk (yr-
kes)utbildning i Växjö 1970–2005” vars huvudsakliga syfte är att stu-
dera det utbildnings- och arbetsmarknadskontrakt som upprättas mel-
lan studenterna vid Växjö universitetet (sedermera Linnéuniversitetet) 
och deras arbetsmarknad. Några akademiska yrkesprogram valdes ut, 
däribland Programmet för kulturledare. Projektet finansierades av 
Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och pågick mel-
lan 2007 och 2009. Jag vill tacka projektledarna Eva Fasth och  
Gunnar Olofsson samt HERE-gruppen för gott samarbete. Särskilda 
tack till Ola Agevall och Louise Löfqvist, Forum för professions-
forskning, för givande kommentarer på mina manuskript. Ett stort tack 
till de nyutbildade kulturledare och deras arbetsgivare som generöst 
har delat med sig av erfarenheter från student- och arbetsliv. 
 
Växjö i september 2010 
Anna Lund 
 
Nyckelord: högre utbildning, anställningsbarhet, kulturchefer, yrkes-
identitet, kultursociologi, utbildningssociologi, utbildningskontrakt  
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1. Inledning 
 
I augusti 2003 startade ett treårigt utbildningsprogram i Växjö, Pro-
grammet för kulturledare. Tre olika ämnesinriktningar finns; film-, 
musik, och konst- och bildvetenskap. Studenten får välja en av dessa 
som fördjupning och en kandidatuppsats skrivs under det sista året. 
Kulturens roll i samhället diskuteras under en kurs i kultursociologi 
och en annan i kulturpedagogik under år ett. Under läsår två och tre 
följs det upp med kulturadministrativa kunskaper; enkel budgetering, 
marknadsföring, kulturpolitik och förvaltning samt avtals- och upp-
hovsrättsliga frågor. Under år tre genomför studenten en tio veckor 
lång praktik på en kulturinstitution eller ett företag (till exempel mu-
seum, konsthall eller radiokanal). Programmets upplägg betyder att 
klassen hålls samman i gemensamma studier och är uppdelad i tre 
mindre grupper efter studenternas inriktningsval. Den betygsskala 
som används har tre nivåer: underkänd (U), godkänd (G) och väl god-
känd (VG).  
  Jämsides med de treåriga programstudierna erbjuds arbetsmark-
nadsdagar, seminarier, filmvisningar med mera där studenter och per-
soner från kultursektorn har en aktiv roll. Tanken är att utbildningen 
på så sätt kan hjälpa studenterna att knyta kontakter med kultursek-
torns aktörer, till gagn för ett framtida yrkesliv. Programansvarig och 
praktikansvarig uppmuntrar studenterna till att engagera sig i ideellt 
arbete inom kultursektorn under tiden de studerar samt att starta stu-
dentföreningar för att få erfarenheter som kan förbättra anställnings-
barheten. 
 Programmet har både teoretiska och praktiska inslag. De teoretiska 
kurserna i film-, musik-, och konst- och bildvetenskap på termin 2 och 
3-nivå (det som tidigare hette B- och C-kurser) ges även som friståen-
de kurser. I den första kulturvetenskapliga kursen betonas kunskaper i 
eget skrivande och analytiskt tänkande. Ett centralt mål, enligt pro-
gramledningen, är att denna kurs ska ge en grund för en gemensam 
yrkesidentitet – att studenterna ska känna att de går en akademisk yr-
kesutbildning med siktet inställt på kultursektorns arbetsmarknad. I 
kursen Kulturpedagogik arbetar studenterna med ett eget projekt som 
de sedan ställer ut på Växjö konsthall. Kulturpedagogikkursen har 
skapats mot bakgrund av de två första årskullarnas utvärderingar, där 
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det efterfrågades mer praktiskt yrkesorienterade kurser. Praktiken om 
10 veckor är det största praktiska inslaget. Programledningens tanke 
med ledarskapsrollen hos en utbildad kulturledare är att de ska bli 
goda ledare genom att ha teoretiskt fördjupade kunskaper i ett speci-
fikt konstnärligt ämne.1  
 Programmet har sedan starten haft dubbla funktioner. Å ena sidan 
att skapa ett studentunderlag för humanistiska ämnen som musik- och 
konst- och bildvetenskap. Ungefär två tredjedelar av studentgruppen i 
konst- och bildvetenskap på kandidatnivå är kulturledarstudenter. Å 
andra sidan att skapa möjligheter för studenter med fördjupade studier 
i humanistiska ämnen att finna arbete med anknytning till studierna på 
en arbetsmarknad utanför akademin. Även om en kandidatexamen i 
till exempel musikvetenskap förbereder för forskarutbildning finns det 
fler karriärvägar. Programmet för kulturledare är sålunda en yrkesut-
bildning som förbereder för kultursektorns arbetsmarknad men också 
en utbildning som förbereder för studier på forskarutbildningsnivå.   
 Programmet utvecklas kontinuerligt och i det praktiskt pedagogiska 
arbetet märker lärare och studenter vad som saknas, vad som kan för-
ändras och vad som kan utgå. I arbetet med att följa upp och utveckla 
programmet kallas lärare och studeranderepresentanter till programråd 
en gång per månad. När programmet planerades fanns en referens-
grupp bestående av personer verksamma i kulturlivet på ett riksplan. I 
skrivande stund finns en referensgrupp bestående av aktörer i regio-
nen, till exempel teaterchefen vid Regionteatern Blekinge Kronoberg, 
chefen för Växjö konsthall, en kulturföreningsrepresentant som dess-
utom har varit student vid programmet, kommunens kulturstrateg är 
med liksom ett par lärare vid programmet och en student. Anledning-
en till aktörernas regionala förankring är att ett aktivt deltagande i 
referensgruppen av geografiska skäl underlättas. Diskussioner vid 
referensgruppsmöten rör kultursektorns aktualiteter och kunskapsbe-
hov.  
 

                                                 
1 Utbildningsplanen reviderades hösten 2009, de större förändringarna är att ekono-
mikursen anpassas i större utsträckning till kultursektorn och att musikkursen på 
orienteringsnivå inte kommer att innehålla lika mycket notlära.   
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Genomströmning 
Sedan programmets start har, vid tidpunkten för denna studies genom-
förande, sex studentkullar antagits. Sammanlagt handlar det om 181 
studenter (räknat utifrån antal registrerade på programmets första del-
kurs som är gemensam för samtliga studenter). Och fram till vårtermi-
nens slut 2008 har tre årgångar studenter haft möjlighet att fullfölja 
programmet, sammanlagt 103 personer. Under denna period har nio 
studenter tagit studieuppehåll (kvinnor) och fem har meddelat att de 
avbrutit sin utbildning före examen, varav en är man. Det är, enligt 
programledningen, framförallt under den första terminen som studen-
ter hoppar av, ofta mot bakgrund av att programmet inte överens-
stämmer med deras förväntningar. På grund av att examinationsupp-
gifter av olika anledningar inte blivit klara brukar CSN-problem upp-
stå och orsaka en andra våg av avhopp mellan programmets tredje och 
fjärde termin.  
 Ungefär 89 personer har genomgått hela programmet. Av dessa har  
29 personer ansökt om att ta ut sin examen, varav 22 är kvinnor.  
 Sexton personer har tagit examen med konst- och bildvetenskaplig 
inriktning, varav två är män. Åtta personer har tagit examen med mu-
sikvetenskaplig inriktning varav tre är män. Fem personer har tagit ut 
en examen med filmvetenskaplig inriktning, varav två är män. Anled-
ningarna till att endast en tredjedel tagit ut sin examen är flera, anting-
en släpar de med någon uppgift eller så är de färdiga med samtliga 
examinationer men har inte ansökt om sin kandidatexamen, det kan 
också vara så att någon eller några har avbrutit sina studier utan att 
meddela det.  
 Kvinnliga studenter väljer inriktningen konst- och bildvetenskap i 
betydligt större utsträckning än manliga studenter. Det är vanligare att 
manliga studenter väljer musik- eller filmvetenskap som fördjup-
ningsämne. Hittills har flest studenter valt konst- och bildvetenskap 
som inriktning. Minst andel studenter har valt filmvetenskap.  
 
Yrke och arbetsuppgifter 
På programmets hemsida står det att utbildningen ”öppnar upp” för 
yrken som ”kultursekreterare, kulturchef, projektledare, kulturjourna-
list, intendent, curator eller pedagog på konsthall eller museum”. Det 
står även att programmet ”ger beredskap för eget företagande” (Pro-
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grammet för kulturledares hemsida 2008-12-02). Utfallet i denna stu-
die visar att det är projektledare och pedagog som stämmer överens 
med nämnda beskrivning. Tanken på eget företagande nämns inte i de 
utexaminerades tankar om framtiden. Exempel på yrken som utexa-
minerade studenter, i realiteten, fått är: projektledare, museipedagog, 
antikvarie, projektkoordinator, produktionsassistent och producent. De 
utexaminerade kulturledarnas arbetsuppgifter varierar, till exempel 
bereda beslutsunderlag, göra utskick, skriva ansökningar, dokumente-
ra verksamhetsaktiviteter, förbereda mässor och seminarier, uppdatera 
och bygga hemsidor, sköta bokningar, ordna konferenspaket, organi-
sera musikfestivaler (skriva kontrakt med artister, kontakta polisen, 
ordna med soptunnor och sophämtning med mera), inventera byggna-
der och kulturmiljöer, arkivstudier, guida besökare, planera och 
genomföra kulturverksamhet för barn och ungdom, publikarbete, pro-
ducera utställningsmaterial, ansvara för projektanställda konstnärer 
med mera. Även lokalvårdande och vaktmästarsysslor ingår i arbets-
vardagen, till exempel att städa toaletter, tömma papperskorgar, ordna 
fika och byta glödlampor. Arbetsuppgifterna för de nyutbildade kul-
turledarna spänner alltså över ett brett fält.  
 
Syfte  
Mitt syfte är att beskriva och analysera relationen mellan akademisk 
yrkesutbildning av kulturledare och arbeten inom kultursektorn i ter-
mer av anställningsbarhet. Hur väl anpassade de nyutbildade är för en 
i förhållande till deras utbildning adekvat anställning analyseras visavi 
de förväntningar som kulturledare och arbetsgivare har på vad kultur-
sektorns arbetsmarknad kräver. Mina frågor är: Finns det ömsesidiga 
förväntningar och ideal? Vilken betydelse har Programmet för kultur-
ledare för en etablering på kultursektorns arbetsmarknad?   
 
Kartläggning och tidigare forskning 
Första kullen kulturledare tog examen juni 2006. Programledningen 
initierade en kartläggning av dem ett år senare för att undersöka deras 
förankring på arbetsmarknaden (Henrixon 2007). En rundringning 
gjordes. Av de 24 studenter som gått utbildningen fick programled-
ningen fatt i 19 stycken. Av dessa uppgav 12 personer att de var färdi-
ga med programmets samtliga examinationsuppgifter. Övriga släpar 
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efter med någon eller några uppgifter, särskilt gäller det kandidatupp-
satsen. Nio av nitton personer har fått arbeten inom kultursektorn, 
övriga arbetar inom andra sektorer eller studerar. En är arbetslös. 
 En rundringning till andra kullen kulturledare (examen juni 2007) 
gjordes också under hösten 2007 (Henrixon 2007). Alla utom en nåd-
des (19 av 20). I den undersökningen framkom att 13 studenter var 
färdiga med sin utbildning medan sex studenter hade en eller flera 
uppgifter kvar att göra. Drygt hälften (11 personer) har ett arbete med 
anknytning till kultursektorn. Resterande arbetar inom andra sektorer 
eller studerar. En är arbetslös. Båda grupperna, de som varit i arbetsli-
vet i drygt ett år och de som varit ute på arbetsmarknaden i knappt ett 
halvår har lyckats i samma utsträckning. Cirka hälften av de kulturle-
dare som står till arbetsmarknadens förfogande har fått arbete med 
relevans för den utbildning de gått. Ovanstående undersökningar ger 
en bild av hur många som fått arbete och vilka arbeten det rört sig om. 
Men undersökningarna ger inte svar på studenternas inställning till 
högre studier. Inte heller vet vi hur de fick sina arbeten med relevans 
för utbildningen eller vad arbetsgivarna eftersöker. Jag kommer att 
besvara dessa frågor. 
 Denna studie studerar övergången mellan akademisk yrkesutbild-
ning för kulturledare och arbete inom kultursektorn med hjälp av kva-
litativ metod. Vanligaste sättet är att mäta anställningsbarhet är att 
undersöka hur många som har anställning med en viss nivå en be-
stämd tid efter examen. Kritikerna mot denna metod hävdar att det är 
ett för kortsiktigt mätande och att det rör institutionell framgång och 
inte personlig utveckling (Löfgren Martinsson 2008, s. 50). Utbild-
ningens roll blir också svår att mäta eftersom många andra faktorer är 
med i spelet om anställningsbarhet, till exempel kan vilket universitet 
en person utbildat sig vid spela större roll än den utbildning den ar-
betssökande gått (s. 51).  
 Flera forskare (Löfgren Martinsson 2008, s. 33, 184; Abrandt 
Dahlgren mfl 2006; Johnston 2003) påtalar att det generellt sett saknas 
forskning om hur övergången från högre utbildning till arbetslivet går 
till. Särskilt när det gäller kvalitativa ansatser om kompetenser, yrkes-
socialisation och om den första tiden på arbetsmarknaden. Intervjustu-
dier med arbetsgivare och nyutbildade saknas. Inom forskningsområ-
det för högre utbildning och anställningsbarhet saknas även teoribild-
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ningar för de empiriska resultat som tas fram. Löfgren Martinsson 
sammanfattar forskningsläget med att säga att den är ”alltför policy-
driven, bristfälligt teoretiserad, splittrad och okritisk” (2008, s. 33). 
Denna studies kvalitativa intervjumetod är ett bidrag till forsknings-
områdets önskan om studier med just kvalitativ metod. Min studies 
urval ger ett bidrag till forskningsområdets avsaknad av informanter 
med ömsesidiga relationer till varandra eftersom jag har intervjuat 
kulturledare och den arbetsgivare som var viktig för deras anställning. 
Och slutligen är min kombination av utbildnings- och kultursociologi, 
som jag presenterar nedan, ett teoretiskt bidrag till hur relationen ny-
utbildad/akademisk yrkesutbildning och arbetsgivare/arbetsmarknad 
kan förstås.   
 
Utbildningssociologi och kultursociologi 
Min förståelse av det empiriska material jag samlat in och bearbetat är 
influerat av Pierre Bourdieus texter om reproduktion, utbildning och 
kultur (Bourdieu och Passeron 2000c, Callewaert 1992) och om kons-
tens regler (Bourdieu 2000a). Denna kombination av utbildnings- och 
kultursociologi gör det möjligt att undersöka, förstå och förklara de 
förväntningar som kan finnas hos arbetsgivare respektive kulturledare 
om ”den anställningsbara personen” och huruvida dessa överens-
stämmer med varandra. Utbildningssociologin gör det möjligt att för-
stå personens väg in i akademiska studier och utbildningens betydelse 
för institutionell framgång. Kultursociologin möjliggör en förståelse 
av kultursektorn, och de sociala spelregler som gäller där. 
 Callewaert påminner oss om att Bourdieus teori om utbildning, 
kultur och reproduktion handlar om att se hela utbildningssystemet i 
en vidare samhällelig struktur (1992, s. 135). Arbetsdelning, statuspo-
sitioner, olika studenter med skilda sociala bakgrunder och olika ut-
bildningsorter och utbildningsprogram samspelar med varandra. Det 
högre utbildningssystemets struktur är uppdelad i olika avdelningar 
som utbildar för olika, könade, samhällspositioner. Till exempel till 
konstnär (hög samhällsposition/män och kvinnor) och kulturadminist-
ratör (mellanposition/kvinnor i större utsträckning än män). Denna 
struktur avspeglar utbildningssystemets interna uppgift (att utbilda 
personer till dessa yrken) och externa uppgift (att selektera studenter 
till dessa skilda yrkespositioner). Utbildningssystemets struktur kan 
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kopplas till de genussociala dispositioner som deltagarna tar med sig 
in i systemet. Jag menar att om hänsyn tas till utbildningssystemets 
struktur och deltagarnas genussociala bakgrund och framtida yrkespo-
sition kan relationen mellan utbildningssystemet och kulturfältets 
klass- och genusstruktur studeras.  
 När en student väljer en utbildning är det inte ett val som är obero-
ende av uppväxtens och livets erfarenheter. Valet är snarare en konse-
kvens av förkroppsligade sociala erfarenheter, och de sociala och kul-
turella tanke- och handlingssätt, praktiker, som härigenom uppkom-
mer, det vill säga det Bourdieu kallar habitus (2000b s. 143). Eftersom 
människors liv inte är kopior av varandra finns det heller inga helt 
identiska habitus. Däremot finns det ”klasser” av habitus vars grund är 
gruppers likartade sociala villkor och erfarenheter och där vissa klass-
habitus har högre värde än andra (Bourdieu 1992, s. 33, Broady 1991, 
s. 226). Uppfattningar om vikten av högre studier, kulturkonsumtion 
eller smak för olika estetiska uttrycksformer är en indikator på klass-
habitus (Bourdieu 1996). Habitusbegreppet är förbunden med en teori 
om social reproduktion. Vi påverkas av den sociala miljö vi vistas i 
och vad vi upplever i den och därigenom reproducerar vi även den 
miljön (Broady 1991, s. 225). När en människa upplever att hon inte 
känner sig hemma i en social miljö är det ett tecken på att den sociala 
miljön och hennes habitus inte korresponderar med varandra. Habitus 
är dock, trots sin trögrörlighet, inte oföränderligt. Genom positionsby-
ten i det sociala rummet, till exempel genom högre utbildning, kan 
habitus omformas och anta nya former, även om det kan innebära att 
en person aldrig riktigt känner sig helt bekväm i varken sin gamla 
eller nya position (Bourdieu 1992, s. 33). I en situation av obalans 
mellan habitus och sociala livsvillkor kan såväl en persons habitus 
som en persons livsbana komma att förändras (Broady 1991, s. 225, 
231). I mötet med högre utbildning kan habitus omförhandlas eller 
bekräftas.  
 Alla former av pedagogiskt arbete kan, enligt Callewaert (1992, s. 
131) placeras in mellan två extremer. Å ena sidan omvändelse där ett 
”nytt” habitus ska inpräntas, till exempel i så kallade totala institutio-
ner som militären eller klostermiljöer. Å andra sidan kan pedagogiskt 
arbete bestå i att bekräfta eller förstärka ett redan befintligt habitus 
hos studenten. Hur en utbildning fungerar och faller ut för en student i 
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det senare exemplet har med avståndet mellan primärt och sekundärt 
habitus att göra (ibid.). Man kan säga att det primära habituset bygger 
på en implicit pedagogik (till exempel erfarenheter under uppväxten) 
medan det sekundära formas i en utbildningssituation (till exempel i 
den studiemiljö Programmet för kulturledare erbjuder) som bygger på 
en explicitgjord pedagogik (ibid. s. 132). Det är hur väl den implicita 
och den explicita pedagogiken samspelar som påverkar studerandes 
olika resultat men också, enligt mig, hur den studerande tar sig an en 
utbildning, till exempel hur viktiga betygen är. 

Konstens regler 
För att lära känna de förväntningar som arbetsgivare och kulturledare 
kan ha behöver kultursektorns ideal beskrivas. Med ”ideal” menar jag 
det mest eftersträvansvärda inom en social värld. Sociohistoriska och 
materiella villkor skapar olika ideal för olika världar; ideal är inte 
slumpmässigt fördelade. Min förståelse av kultursektorns kultur eller 
ideal formas av Bourdieus Konstens regler (2000a).  
 Bourdieu visar att konstens fält växer fram under senare delen av 
1800-talet som en reaktion mot ”penningens herravälde”. Industrimän, 
utan klassiskt bildningskapital, nådde maktpositioner och de intellek-
tuellas kunskaper värderades lågt (Bourdieu 2000a, s. 92-93). Vägen 
mot konstnärers erkännande blev en väg mot ett autonomt konstnärligt 
fält. På det konstnärliga fältet har vissa sociala fenomen vuxit sig star-
ka. Ett sådant fenomen är yrkesideologin om den “oskapade skaparen” 
som utvecklades under 1800-talet, (ibid. 414). Det vill säga individer 
som antas vara begåvade med unika och kreativa egenskaper och för-
mågan att framkalla andra världar (ibid. 419). En annan viktig aspekt 
är att aktörerna på fältet tar avstånd från yttre krafter som har med 
ekonomisk vinning och kommersiella intressen, ensidighet och bero-
endeförhållanden att göra. De normer som det konstnärliga fältet av-
kräver deltagarna är icke-kommersialism, mångtydighet och själv-
ständighet gentemot yttre krafter. Konstens värld kännetecknas av 
omvänd ekonomi. Istället för ekonomiskt kapital är det kulturellt kapi-
tal (känna till spelets regler på kulturens fält, vad som värdesätts i 
kunskaper, ting och handling) som har värde. Ett kulturellt kapital kan 
bytas in mot andra resurser som socialt kapital, men också ekonomiskt 
i form av arbete. Konstens fält avkräver också, utan att det upplevs 
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som ett krav, deltagarnas engagemang och passion, det vill säga en 
livsstil som förkroppsligar konstfältets normer.  

Utbildningskontrakt 
Olofsson (2010) talar om relationen mellan högre akademisk yrkesut-
bildning och arbetsmarknaden i termer av ett utbildningskontrakt och 
dess två underkontrakt. Dessa kontrakt är inga skriftliga underlag, 
snarare är de förväntningar, sällan fullt uttalade, om föredragen in-
ställning till studier respektive arbete och önskvärda färdigheter.  
 I min tolkning och tillämpning av begreppen handlar det för det 
första om ett undervisningskontrakt. Detta kontrakt avser förhållandet 
mellan universitetsstudenten och hennes utbildning, inställning till 
studier, vad som kännetecknar en bra lärare, relationen till kurskamra-
ter liksom studentens bedömning av studiernas relevans för yrkeslivet. 
I texten använder jag också begreppet prestationskultur(er).  
 För det andra handlar det om utbildningens arbetsmarknadskon-
trakt. Detta kontrakt beaktar förväntningar hos den arbetssökande och 
den sektor som hon söker sig till. Finns det delade ideal? Byggs dessa 
delade ideal upp utifrån hur väl undervisningskontraktet fungerar, det 
vill säga är sannolikheten större att en student med höga studieambi-
tioner får ett bättre utgångsläge för att ”skriva kontrakt” med i detta 
fall kultursektorns arbetsmarknad jämfört med en student med måttli-
ga studieambitioner? Jag kommer att använda begreppen undervis-
ningskontrakt och arbetsmarknadskontrakt som ett verktyg för att pro-
blematisera den sociala kraft som ett primärt och ett sekundärt habitus 
får för kulturledarens anställningsbarhet eftersom de kan belysa den 
betydelse som genussociala dispositioner och utbildning har för kul-
tursektorns inkluderingsprocess. I denna process kan det som har be-
tydelse för att studenten kan få en adekvat anställning i förhållande till 
avslutad utbildning avtäckas.  
    
Metod 
Rapporten bygger på intervjuer med kulturledare, arbetsgivare och 
programledning2. Jag har intervjuat sju kulturledare som efter avslutad 

                                                 
2 Programansvarig intervjuade jag i relation till att hon läste en preliminär version 
av denna studie.  
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utbildning arbetar eller har arbetat inom kultursektorn. När intervjuer-
na gjordes under hösten 2007 och våren 2008 hade de mellan 6 måna-
ders och två års erfarenhet av anställningar som var adekvata i förhål-
lande till Programmet för kulturledare. Deras erfarenhet av arbete 
inom kultursektorn var mitt urvalskriterium. De arbetar inom områden 
för konst, musik, kulturhistoria samt i museer och fritids- och före-
ningsliv. Fem arbetsgivare intervjuades. Två av de intervjuade kultur-
ledarna har samma arbetsgivare (kulturledare D och E). Kulturledarna 
intervjuades först, av etiska skäl. Jag ville ha deras godkännande för 
att intervjua arbetsgivarna. I samtliga fall fick jag det. Såväl kulturle-
dare som arbetsgivare informerades om att deras namn inte skulle 
användas. I framställningen har varje intervjuperson en bokstavsbe-
teckning (kulturledare från A till G), respektive arbetsgivare har sam-
ma bokstav (A till F).3 Intervjuerna varade mellan 90 och 120 minuter. 
Jag hade en intervjuguide som stöd, frågorna ställdes dock ofta i olika 
ordning, vissa frågor föll bort och andra kom till beroende på den in-
tervjuades erfarenheter (se bilaga 1 och 2). För att kontrollera att ing-
en central fråga glömts bort tittade jag igenom intervjuguiden i slutet 
av varje intervju.4  
 Min tanke med att intervjua kulturledare och deras arbetsgivare 
bottnar i mitt syfte att förstå och förklara övergången mellan akade-
misk yrkesexamen med inriktning mot kultursektorn och det arbetsliv 
studenterna ska vara anpassade för. Analysen av relationen högre ut-
bildning och anställningsbarhet blir mer giltig om det finns en verklig 
relation än om vilken arbetsgivare som helst intervjuats. Förhoppning-
en är att studien kan ge nya insikter, öka läsarens kunskaper om livet 
som student och om övergången mellan student- och arbetsliv (jämför 
Merriam 1994, s. 27) men också bekräfta redan befintlig kunskap inte 
minst om hur det går till när en student med en viss bakgrund söker 

                                                 
3 Kulturledare G:s arbetsgivare är inte intervjuad. 
4 För att göra materialet mer läsbart har språket putsats något. Jag tog bort upprep-
ningar, stakningar och utfyllnadsord som ”alltså”, ”liksom”, och ”så, så, så”. De 
ställen där jag har tagit bort flera ord, som jag sett som mindre relevanta utvikning-
ar, är markerade med [– – –]. Ibland har jag rätat ut ordföljder och ibland har jag fört 
in underförstådda ord och bytt ut specifika projektnamn och personnamn till gene-
rella beteckningar (markeras med hakparenteser). 
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sig till en viss utbildning (se Eriksson med flera 2002, Larsson 2005). 
Men valet av metoddesign kräver också läsarens förtroende för mig 
som forskare. För vid några tillfällen har jag dolt vem som säger vad 
om vem eftersom jag bedömt att informationen är känslig men samti-
digt intressant för min analys om de mer eller mindre implicita för-
väntningar och normer som reglerar relationen mellan kulturledare 
och kultursektorn.  

Avgränsningar 
Den kunskap jag producerar är kontextuell. Det har för- och nackde-
lar. Fördelen är att jag kan fördjupa min förståelse av enskilda berät-
telser och försöka spåra förklaringar till varför det som skedde skedde, 
till exempel varför en särskild typ av kapitalinnehav fungerar särskilt 
bra på en viss arbetsmarknad. Nackdelen är att jag inte kan generalise-
ra mina resultat i termer av kvantitativa mått eller säga något om vilka 
kapital som skulle vara särskilt användbara för studenter som tagit 
examen från andra yrkesutbildningar och som söker arbete inom andra 
yrkessektorer än kultursektorn. Merriam pekar på att kvalitativ forsk-
ning ofta arbetar för utvidgade generaliseringar av särskilda ”refe-
renspopulationer” (1994, s. 29). Det betyder att jag framförallt kan 
uttala mig om lokalt rekryterade kulturledarstudenter och deras lokala 
arbetsmarknad. Det är kulturledare som valt musik- eller konst- och 
bildvetenskap som har studerats. Det är inte ett medvetet val, när in-
tervjuerna bokades visste jag inte vilket inriktningsval de gjort.  
 I sammanhanget är det av vikt att notera att tidsperspektivet är för 
kort, då Programmet för kulturledare startade 2003, för att i nuläget 
kunna bedöma i vilken grad utbildningen är anpassad för studenternas 
karriärmöjligheter och om en distinkt yrkesidentitet är på framväxt. 
Resultat och analys avser deras första tid på arbetsmarknaden efter 
avslutad utbildning. 

Relationen forskarroll och lärarroll 
Texten bygger också, indirekt, på mina erfarenheter av att arbeta som 
lärare på programmet sedan dess start. Jag har varit lärare för de kul-
turledare jag intervjuat. Det har varit en fördel eftersom det skapade 
ett intervjuklimat av givande och tagande. Medan kulturledarna delade 
med sig av sina erfarenheter av student- och arbetsliv fick jag dela 
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med mig av mina kunskaper om hur programmet fungerar idag. En 
nackdel är att intervjupersonerna skulle kunna känna sig hämmade 
inför att kritisera den kurs i kultursociologi (7,5 högskolepoäng) som 
de lärde känna mig genom. När jag ställt frågor till dem om negativa 
erfarenheter av utbildningen har jag därför betonat att all kritik är väl-
kommen även den som rör kursen i kultursociologi. Kursen i kulturso-
ciologi präglas av Pierre Bourdieus, Howard Beckers och Ron Eyer-
mans kultursociologi. I intervjusvaren blev det tydligt att Bourdieus 
terminologi och sätt att förstå kulturintresse och utbildningsval i för-
hållande till deras egen sociala bakgrund påverkat kulturledarna. Någ-
ra exempel: När en av kulturledarna berättar om vad det beror på att 
hon så länge hon kan minnas alltid velat arbeta inom kultursektorn 
låter det så här. ”Det har med mitt habitus att göra förstår du.” Hon 
fortsätter  
 
Mina föräldrar har påverkat mig jättemycket, att kultur är viktigt. Vår kulturhistoria 
framförallt. Min pappa är väldigt intresserad av historia och arkeologi, och min 
mamma är intresserad av rätt mycket konstvetenskap och av antikviteter och före-
mål. 
 
En annan kvinnlig kulturledare tar också hjälp av Bourdieu för att 
berätta om hur hennes kulturintresse vuxit fram: ”Pappa är ju musiklä-
rare och även språklärare. Engelska och spanska. Han har ju kommit 
med väldigt mycket kulturellt kapital. Så att det är nog egentligen där-
ifrån jag har fått det. Men mamma är ju också väldigt musikintresse-
rad.”  
 
 Kanske förstärktes kulturledarnas användning av ett språk hämtat 
ur Bourdieus begreppsapparat av att jag var den som intervjuade – vi 
har delvis en gemensam kultursociologisk referensram. Deras Bour-
dieukopplingar visar också att läsningar av hans teorier kan öka per-
soners reflektioner över vad som tidigare kanske har varit ett omedve-
tet handlade eftersom de får ett teoretiskt informerat språk för varda-
gens praktiker och valmöjligheter. Framförallt rör dessa reflektioner 
kulturintressets genealogi snarare än kulturfältets normer och ideal.   
 En etisk aspekt jag funderat över rör informanternas rätt att dra sig 
ur undersökningen. Det kan vara svårt för kulturledarna att avböja 
deltagande i undersökningen eftersom jag var en av lärarna på pro-
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grammet. Mitt intryck är dock att de inte känt sig pressade, de gav ett 
avslappnat intryck under intervjun, de gjorde sig ingen brådska iväg 
och talade fritt, som jag bedömer det, om givande och mindre givande 
utbildningsmoment. Dessutom finns inga särskilda lojalitetsband till 
mig som lärare. Jag har inte varit programansvarig eller varit någon av 
fördjupningarnas huvudlärare. Jag har inte heller haft någon kontakt 
med studenterna sedan de gick kursen i kultursociologi under pro-
grammets andra termin. 
 
Disposition 
Kommande text är indelad i fem empiriska kapitel och därefter följer 
en sammanfattande analys: Efter denna inledning beskrivs Växjö uni-
versitet och kulturledarstudenterna. Vilka är de? Vilka dispositioner 
har de med sig in i utbildningen? Hur kan dessa dispositioner förstås i 
förhållande till universitetssystem och klasstruktur samt kultursek-
torns arbetsdelning? I kapitel 3 skildras de variationer i studieinsatser 
och omdömen om utbildningen som jag funnit hos de intervjuade. 
Resultaten analyserar jag mot bakgrund av avståndet mellan primärt 
och sekundärt habitus. I kapitel 4 skildrar jag de uppfattningar som 
kultursektorns arbetsgivare har om vad som kännetecknar en anställ-
ningsbar person. Jag presenterar även kulturledarnas bilder av vad en 
bra kulturledare är. En jämförande analys mellan arbetsgivarnas och 
kulturledarnas uppfattningar görs. Kapitel 5 handlar om hur arbetsgi-
varna går till väga för att finna kandidater till de anställningar de har 
att erbjuda. Därefter beskriver jag hur kulturledarna fick arbete. I ka-
pitel 4 och 5 använder jag Bourdieus forskning om konstens värld för 
att analysera mina resultat. I kapitel 6 presenterar jag de kompetenser 
som, enligt arbetsgivarna, är svårrekryterade och listar de områden 
som arbetsgivare och färdigutbildade kulturledare skulle utveckla om 
de var ansvariga för Programmet för kulturledare. Avslutningsvis, i 
kapitel 7, sammanfattas resultaten och relationen mellan utbildnings-
kontraktets två sidor analyseras. 
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2. Växjö universitet och kulturledar-
studenterna 
 
År 2008 hade Växjö universitet5 cirka 14 000 studenter och en domi-
nans av utbildningar som leder fram till arbeten inom den offentliga 
sektorns mellanskikt (till exempel lärare, sjuksköterskor, socionomer, 
informatörer) där karriärmöjligheterna är relativt begränsade. Det 
finns också utbildningar med blandade framtidsutsikter (pol.mag., 
ekonomer, personalvetare med flera). Programmet för kulturledare, 
skulle jag vilja påstå, befinner sig i den sistnämnda kategorin. Vid 
universitetet finns inga så kallade prestigeutbildningar, inom vare sig 
fälten för konst, medicin, juridik eller psykologi. Växjöstudenterna är 
i hög grad lokalt rekryterade (Eriksson med flera 2002). 
 I en bearbetning av ett enkätmaterial som rör studenterna vid Pro-
grammet för kulturledare visar Larsson (2005) att andelen kvinnor på 
programmet ungefär har varierat mellan 63 och 80 procent under åren 
2003, 2004 och 2005. Medianåldern är 21 år. Av dem som börjar pro-
grammet har 50 procent tidigare erfarenhet av högskolestudier, främst 
fristående kurser i humanistiska ämnen. Av de studenter som känner 
till sin mammas och pappas utbildningsnivå uppger 45 procent att 
mamman har en högskoleutbildning och 33 procent att pappan är hög-
skoleutbildad. Nationellt anges att 18 procent av föräldrarna till stu-
denter födda 1985 har eftergymnasiala studier kortare än tre år och 19 
procent av samma årskull har föräldrar med eftergymnasiala studier 
längre än tre år (Högskoleverket och SCB 2006, s. 6). Nedan presente-
rar jag de kulturledare som jag intervjuat.  
 
Sociala och kulturella erfarenheter 
Kulturledarna jag har samtalat med har företrädesvis vuxit upp på 
mindre orter i Småland, till exempel Tingsryd, Vaggeryd och Moheda. 
De har olika klassbakgrund.  
 Kulturledare A har medelklassbakgrund (mamman utbildade sig 
relativt sent i livet till sjuksköterska, pappan hade tidigare en chefspo-

                                                 
5 Från och med januari 2010 bildar de tidigare lärosätena Växjö universitet och 
Kalmar högskola ett nytt universitet – Linnéuniversitetet. 
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sition inom vårdsektorn, numera är han heltidspolitiker). Båda föräld-
rarna har högskoleutbildning. Mamman arbetar helst i trädgården när 
hon är ledig. Pappan har målat tavlor på sin fritid. Kulturledare A gick 
estetiskt program på gymnasiet och är konst- och designintresserad. 
Under gymnasieåren fattade hon beslutet att det skulle vara svårt att 
försörja sig som konstnär och valde bort den karriärvägen. Hon arbe-
tade ett par år på ett tryckeri innan hon sökte Programmet för kultur-
ledare, med konst- och bildvetenskap som inriktning. Hennes nuva-
rande arbete är som projektkoordinator vid ett konstmuseum i ett 
mindre småländskt samhälle. Hon är 28 år. 
 Kulturledare B har arbetarklassbakgrund (mamman har varit hem-
mafru och arbetat deltid som församlingsvärdinna, pappan är pensio-
nerad industriarbetare). Båda föräldrarna är kulturintresserade, av 
konst, historia och arkeologi. B gick samhällsvetenskapligt program 
på gymnasiet och är intresserad av antikviteter, loppisfynd och inred-
ning. Hon har läst kulturgeografi och historia innan hon sökte Pro-
grammet för kulturledare, hon valde den konst- och bildvetenskapliga 
inriktningen. För tillfället är hon arbetssökande, hennes senaste arbete 
var som projektledare för kulturhistoriska projekt på en större arbets-
plats på den småländska landsbygden. Hon är 27 år. 
 Kulturledare C har medelklassbakgrund (mamman är företagare 
och pappan är musiklärare). Båda föräldrarna är mycket musikintres-
serade. C berättar att hennes pappa brukade ordna musiklyssnarcirklar 
med en annan familj när hon växte upp.  
 
Vi inriktade oss på klassisk musik. Ibland så hade vi bara: Lyssna och gissa kvällar. 
Någon spelar några stycken och sedan ska man gissa epok och kompositör och typer 
av stycke. Ibland var det mer inriktat på någonting som vi ville lära oss någonting 
om. En gång hade vi om Mozart, operan, Figaros bröllop. Och sedan avslutade vi 
kursen med att gå och lyssna på den. Och sedan lyssnade vi in oss på Stravinskijs 
Våroffer. Och sedan var vi och lyssnade på den i Malmö. Det minns man tydligt 
tillbaka på som väldigt trevligt och mysigt. 
 
För C har universitetsstudier alltid varit en självklarhet och på fritiden 
sjunger hon i en ensemble. Hon valde inriktningen musikvetenskap på 
programmet. Hennes nuvarande arbete inom kultursektorn är som 
produktionsassistent vid en regional musikorganisation i en större 
småländsk stad. Hon är 25 år. 
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 Kulturledare D har medelklassbakgrund (mamman var lågstadielä-
rare/bibliotekarie och pappan ingenjör). Båda föräldrar är kulturintres-
serade, mamman av litteratur och pappan har ett stort lokalhistoriskt 
intresse. D är den enda mannen i min studie. På gymnasiet läste han 
treårig ekonomisk linje. D har studerat konst på folkhögskola. Han har 
också varit industriarbetare. På sin fritid forskar D om en arkitekt och 
kulturpersonlighet som haft stort inflytande i Växjöregionens profes-
sionella och ideella kulturliv. D läste fristående kurser inom det hu-
manistiska ämnesområdet under ett år innan han sökte programmet. 
Han valde konst- och bildvetenskap som inriktning, nu arbetar han 
som projektanställd antikvarie vid ett museum i en större småländsk 
stad. Han är 38 år.  
 Kulturledare E har arbetarklassbakgrund sett till föräldrarnas ut-
bildningsnivå men med en mamma som är konstnär. Varken mamman 
eller pappan har någon eftergymnasial utbildning, pappan slutade stu-
dera efter grundskolan. Han är trädgårdsmästare. E beskriver sin 
mammas ekonomiska situation som ”knaper”. Pappan har aldrig stöt-
tat E:s utbildningsval, han stod oförstående inför gymnasie- och hög-
skolestudier. På gymnasiet läste E samhällsvetenskapligt program 
med inriktningen internationell ekonomi, innan studierna vid Pro-
grammet för kulturledare läste hon konstvetenskap vid Lunds univer-
sitet. E går på hemslöjdsträffar en gång i veckan. Hon valde konst- 
och bildvetenskap som inriktning på programmet. Hennes nuvarande 
arbete är som museepedagog i en större småländsk stad. Hon är 25 år.  
 Kulturledare F har lägre tjänstemanna/arbetarklassbakgrund. 
Mamman arbetade inom socialtjänsten och pappan var fabriksarbeta-
re. Ingen av dem har studerat vid högskola eller universitet. Föräldrar-
na är enligt F inte alls kulturintresserade, deras fritid består i att hålla 
släktbanden vid liv. Hon säger att hennes relation till föräldrarna har 
förändrats till det sämre som en följd av hennes klassresa. ”Vi står 
längre ifrån varandra, idag än vad vi gjorde innan.” F upplever att för-
äldrarna är ”avvaktande” till hennes karriärval. Två anledningar an-
ges: För det första handlar det om att föräldrarna ”ser att man tar sig 
igenom studier som de själva inte har gjort” och för det andra att de 
inte är ”kulturintresserade”. Det har inneburit att det har varit ”svårt 
för dem att acceptera” F:s levnadsbana. Från barnsben har F upplevt 
en tillfredsställelse i att ”spela och sjunga”. F gick samhällsvetenskap-
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ligt program på gymnasiet, har läst en praktisk estetisk utbildning och 
en pedagogisk utbildning på folkhögskolenivå. Hon har också läst 
fristående kurser vid universitetet innan hon började vid programmet. 
Hon har arbetat med pedagogiska frågor inom kyrkan och som musik-
lärare på gymnasienivå. Hon valde konst- och bildvetenskap som in-
riktning på programmet. För närvarande är hon arbetssökande, hennes 
senaste arbete var som projektanställd producent för ett specifikt pro-
jekt vid en konsthall i Småland. Efter kulturledarexamen har hon läst 
in en magisterexamen i konst och bildvetenskap i Göteborg, vid inter-
vjutillfället har hon sökt en doktorandtjänst i ämnet. Kulturledare F är 
42 år.  
 Kulturledare G har medelklassbakgrund, båda föräldrarna är uni-
versitetsutbildade. Mamman är banktjänsteman och pappan är lärare. 
Föräldrarna är kulturintresserade. Mamman har, så länge G kan min-
nas, närt skådespelar- och författardrömmar, pappan sjunger i kör. 
Under uppväxten gick hon ofta på teater och konserter med sina för-
äldrar. G har haft en aktiv fritid under sin uppväxt.  
 
Pappa är ju sport- och kulturkille. Jag har tränat friidrott jättelänge och spelat tennis. 
Sedan när jag kom upp i högstadiet var det både och. Väldigt mycket träning, flera 
gånger i veckan, och väldigt mycket musikskolan. Jag spelade gitarr, gick och sjöng, 
och sjöng i kör och dansade. Det var helt hysteriskt. På gymnasiet la jag ner friidrot-
ten för att jag kände att det blev för mycket, det ställdes högre krav. Man skulle 
träna mer, man skulle fokusera mer. Om man skulle bli något enligt tränaren. Då 
kände jag, ’nej’, det är nog musiken som är grejen. Så då hoppade jag av det. Och 
fokuserade bara på musiken. 
 
G har också ett stort intresse för litteratur: ”Jag älskar böcker, jag har 
alltid läst jättemycket.” Dessutom beskriver hon sig själv som en ”fö-
reningsmänniska” och berättar ”Jag gillar det mötet som man har i 
föreningar. När man går med i en förening så har man ju ett gemen-
samt intresse”. Hennes beskrivning av en föreningsmänniska lyder: 
”Någon som gillar att aktivera sig ideellt. Lägga sin tid utan att få nå-
got betalt för det, för att man tycker något är roligt eller viktigt.” 
 G har läst musikvetenskap i Göteborg och valde musikvetenskap 
som inriktning på Programmet för kulturledare. Hon har inte kunnat ta 
ut sin examen då hon har en ströuppgift och kandidatuppsatsen kvar 
att göra. Hon har trots det haft flera kvalificerade arbeten inom kultur-
sektorn, nu har hon ett förordnade på ett år på ett allaktivitetshus som 
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är föreningsdrivet i en stad i södra Sverige. Hennes titel är samordnare 
och verksamhetsutvecklare. G är 24 år.  
 Sammanfattningsvis är det fyra personer som har medelklassbak-
grund (A, C, D, G) och tre som har arbetsklassbakgrund (B, E, F). 
Gemensamt för samtliga intervjupersoner är att de är intresserade av 
kultur i termer av musik, teater, konst, hemslöjd, arkitektur och antik-
viteter. Detta intresse hade de redan innan de påbörjade sina studier 
vid Programmet för kulturledare och det är ett intresse som de delar 
med sin ursprungsfamilj, med undantag för kulturledare F. Kulturleda-
re G utmärker sig som aktiv i föreningslivet. Samtliga kulturledare har 
vuxit upp i Småland, på landet eller i små samhällen. Se tablå. 
 
Tablå  
Kul-
tur- 
ledare 

Mors so-
ciala posi-
tion 

Fars socia-
la position 

Mor eller 
far med 
arbete i 
kultursek-
torn 

Kulturintresse 
i ursprungs-
familj 

Nuvarande anknyt-
ning till kultursek-
torn 

A Medelklass Medelklass Nej Ja Projektkoordinator 
B Arbetar-

klass 
Arbetar-
klass 

Nej Ja Arbetssökande 

C Medelklass Medelklass Ja Ja Produktionsassistent 
D Medelklass Medelklass Ja Ja Antikvarie 
E Konstnär 

utan högre 
utbildning 

Arbetar-
klass 

Ja Ja Museepedagog     

F Arbetar-
klass 

Arbetar-
klass 

Nej Nej Arbetssökande 

G Medelklass Medelklass  Nej, men 
med stark 
önskan om 
det 

Ja Samordnare och 
verksamhetsutveck-
lare 

 
Intervjupersonernas intresse för kultur stämmer överens med Larssons 
studie (2005). Han visar att kulturintresset hos de antagna vid pro-
grammet är stort och det viktigaste kriteriet för utbildningsvalet. Det 
är, skriver Larsson, inte ”kommande yrkesmöjligheter” som fokuseras 
när studenter anger varför de valt programmet utan ”lusten till kultur-
ämnet” (s. 6). Det är ovanligt att studenterna på programmet anger att 
valet av utbildningsprogram bottnar i att det leder till ett bestämt yrke. 
Istället anger de att det främsta motivet till varför de valt programmet 
är att det upplevs ge ”vidgade vyer” (s. 7). 
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Kultursektorns arbetsdelade värld och kulturledare som 
stödpersonal 
Kultursektorns arbetsmarknad är arbetsdelad. Samtidigt som konstnär-
lig personal arbetar med skapande verksamhet arbetar administrativ 
och teknisk personal med att frambringa sammanhang som möjliggör 
konstnärligt arbete. Becker kallar denna personal för ”stödpersonal”.  
 

Allt konstnärligt arbete, liksom all mänsklig aktivitet, involverar gemensamma 
strävanden av ett antal, ofta ett stort antal, människor. Genom deras samverkan ska-
pas det konstverk vi ser eller hör (1984, s. 1). 

 
Stödpersonalen är, menar Becker, oumbärliga för konstnärlig produk-
tion även om de inte är direkt inbegripna i den. Genom att organisera, 
söka pengar, marknadsföra och arbeta med publiken visar stödperso-
nalen att konstnärligt arbete bygger på samverkan. Att vara stödperso-
nal betyder inte att passivt anpassa sig efter konstnärers önskemål. 
Stödpersonal bidrar också aktivt till att utveckla mötesplatser mellan 
olika publikgrupper, konstnärliga visioner och förslag och bidrar där-
med till konstnärliga uttryck och aktiviteter. Stödpersonalen har dock 
lägre status i den samhälleliga arbetsdelningen i jämförelse med 
konstnärligt producerande yrkesgrupper och får mindre offentligt er-
kännande. Programmet för kulturledare utbildar stödpersonal, i en 
yrkesmässig mellanposition, för kultursektorns skapande yrken och 
konstnärliga verksamheter.  
 Studenterna kommer från kulturintresserade hemmiljöer, föräldrar-
na kan vara lågutbildade men också komma från medelklasshem med 
relativt modesta positioner i den samhälleliga arbetsdelningen (lärare, 
banktjänstemän, sjuksköterskor). De kommer att verka på ett kulturellt 
fält som stödpersonal för de konstnärligt aktiva. De senare kommer 
statistiskt sett oftare från familjer med en statusmässigt hög klassbak-
grund. På konstnärliga elitutbildningar är den sociala snedrekrytering-
en stark jämfört med övriga högskolevärlden (Högskoleverket 2009, s. 
13-14). På exempelvis Kungliga konsthögskolan, kommer endast 8 
procent av studenterna från arbetarhem (Furumark 2004, s. 14) vilket 
ungefärligen motsvarar en tredjedel av riksgenomsnittet (Statistiska 
meddelanden 2006, s. 1). Konstnärens barn har med sig praktiker in 
på Konstfack eller Dramatiska institutet som bekräftas inom utbild-
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ningarna, dessa praktiker inkluderar hur relationerna till kulturadmi-
nistratörer brukar vara. Relationen mellan hög yrkesposition och mel-
lanposition kan vara stadfäst redan innan de möts i arbetslivet.  

 Olika klassmässiga bakgrunder och valda utbildningsprogram (oli-
ka kultur- och konstutbildningar i Sverige) avspeglar arbetsdelningen 
på kulturens fält. Denna arbetsdelning har också med kön att göra. 
Arbetsklassens kvinnor identifierar sig mer med den legitima kulturen 
än vad arbetarklassens män gör (Lund 2008). Detta avspeglas tydligt i 
könsfördelningen på Programmet för kulturledare.  

 Kulturledarens mellanposition på kulturens fält återspeglar också 
den mellanposition som Växjö universitet (numera Linnéuniversitetet) 
har på fältet för akademisk utbildning. Det är ett ungt universitet som 
statusmässigt inte kan mäta sig med Lund eller Uppsala, men däremot 
med nya universitet eller med högskolor. Universitetssystemet är 
strukturerat och hierarkiserat (jämför Eriksson med flera 2002). Så 
kan vi sociologiskt förstå varför kulturens stödpersonal utbildas i Väx-
jö medan konstnärer utbildas vid utbildningar med hög status på kul-
turfältet placerade vid universitet eller fackhögskolor med hög status. 
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3. Kulturledarstudenterna och utbild-
ningskontraktet  
 
Hur relationen mellan kulturledarnas primära habitus – erfarenheter 
gjorda innan påbörjad universitetsutbildning – (Callewaert 1992) 
stämmer överens med deras sekundära habitus – format av utbildning-
ens innehåll och kultursektorns ideal – undersöks via kulturledarnas 
inställning till betyg, prestationskultur och den bedömning studenterna 
gör av programmet. Jag kommer visa att det sociala avståndet mellan 
primärt och sekundärt habitus påverkar kulturledarnas förhållningssätt 
till kulturledarutbildningen och relation till arbetsmarknaden. Före-
ställningar om högre utbildning och den relation som skapas till ett 
specifikt universitetsprogram är kopplat till studenters habitus. 
 
Prestationskulturer – ”plugghästen eller slashasen”  
Godkänt var ju målet naturligtvis 
Kulturledarna C, D och G, med medelklassbakgrund, strävade inte 
efter toppbetyg. D menar att det är bättre att arbeta lagom mycket för 
ett godkänt betyg än att arbeta hårt för ett bättre betyg. Kulturledare C 
beskriver sin hållning till högre studier genom att säga att hon var en 
”lat” student, någon som inte läste allt grundligt men som gick på alla 
föreläsningar. Hennes inställning till betyg var:  
 
Jag kände väl aldrig att jag måste ha VG [---] Det var inte så att jag kämpade med 
målet ’Jag måste få ett visst betyg’. Det var det inte. Godkänt var ju målet naturligt-
vis. Men annars så tyckte jag inte det var så himla viktigt egentligen. 
 
Hon resonerar som så ”Bara man får godkänt så har man klarat sig”. 
Hon tror inte att … 
 
… någon arbetsgivare går in i betygen och tittar på vad man har fått. Det kanske de 
gör men jag tror inte det är det som de lägger så stor vikt vid. 
 
Kulturledare G för ett liknande resonemang:  
 
Jag ville bli godkänd. Jag tror inte att någon arbetsgivare som ser mina erfarenheter 
sedan tittar på betyget och ser om jag är godkänd eller väl godkänd. Det är klart att 
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man har försökt göra sitt bästa hela tiden, men jag har inte känt att jag dör om jag 
inte får ett VG på den här tentan. 
 
Hon menar att vid en anställningsintervju är det mindre viktigt vilka 
betyg den sökande har, och mer viktigt vem kulturledaren är som per-
son och … 
 
… personliga erfarenheter, vad man har jobbat med innan. Så tror jag i alla fall att 
det är. Att betyg, VG eller G, bara man har den här examen, eller i mitt fall så har 
det ju gått även utan examen. Så G eller VG spelar nog inte så stor roll. 
 
Kulturledare G har fått de arbeten hon sökt trots att hon inte är färdig 
med sin kulturledarutbildning. Jag återkommer med en analys av kul-
turledare G:s institutionella framgång under rubriken rekryteringsstra-
tegier. För det tycks vara så att kulturledare C och G delvis har rätt i 
sin analys av arbetsgivarnas betygsbedömning. 

Det är väl klart att man alltid fokuserade på att få VG 
Kulturledare A var engagerad i sina studier och strävade efter goda 
betyg. För henne var det ”jätteviktigt” med väl godkänt. Hon säger: 
 
Det är väl klart att man alltid fokuserade på att få VG. Speciellt i konsten ville man 
ju hemskt gärna ha VG. Jag kommer ihåg första tentan jag fick, för då fick jag G+ 
och jag var så besviken och jag förstod inte: ’Hur fan kunde jag bara få G+.’ Det var 
två som hade fått VG. Jag hade verkligen velat veta. Man fick ingen motivering. 
Varför står det inte varför jag inte fick VG? [---] Jag var lite besviken så där. Fan, 
det var bara ett G. Det blev ju bara ett G på betyget då. Sedan andra [tentan] fick 
man ju VG, då var man ju strålande glad. 
 
När vi samtalar kring vad det var som gjorde att betygen var viktiga 
återvänder kulturledare A till sina erfarenheter av högstadiet och 
gymnasiet och kontrasterar dessa med hur hon tänkte kring sina uni-
versitetsstudier. För ”på något sätt, när jag gick högstadiet och gym-
nasiet, då nöjde man sig ganska mycket med att vara medelmåtta”. 
Men, säger A, när hon började vid Programmet för kulturledare ”gick 
jag in med en helt annan ambition och en helt annan fokusering. Nu 
pluggar jag, nu är det det här som gäller”. Det A tror att den förändra-
de inställningen berodde på var att universitetsstudierna ”var ett mer 
aktivt val” jämfört med tidigare studier som liknas vid ”någonting 
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som man bara skulle gå in i”. Till skillnad från studierna på grundsko-
le- och gymnasienivå uppfattades studierna vid Programmet för kul-
turledare som ett val hon hade gjort på egen hand. Det var inte heller 
någon självklarhet för A att påbörja universitetsstudier. Hon kände sig 
tveksam:  
 
Ska jag hoppa på eller ska jag inte hoppa på? [Hennes partner] säger det än idag. Vi 
var på Ven och cyklade den sommaren. Och jag hade precis fått besked om att jag 
hade kommit in. Och jag bara: ’Hur ska jag göra?’ Jag var så velig. Han bara: ’Men 
det är klart att du ska.’ Han har sagt det så många gånger: ’Tänk när du stod och 
tvekade, det har du väl aldrig ångrat sedan?’ Så sa jag: ’Nej, det har jag ju aldrig 
gjort.’ Jag hade aldrig varit här [nuvarande arbetsplats] om jag inte hade gått kultur-
ledarprogrammet, det hade jag aldrig. 
 
Även kulturledare B, E och F arbetade aktivt för högsta betyg. B 
beskrev höga betyg som viktiga för henne på ett personligt och ar-
betsmarknadsanknutet plan. Hon ville kunna visa arbetsgivare betyg 
som innehåller VG:n. Inställningen till betyg var:  
 
VG, VG, VG, VG. Nej, men det är klart jag tänkte så. Jag tänkte att om det är någon 
som ber att få se på mina betyg så vill jag ju kunna visa upp att den här kursen, eller 
de här kurserna, har jag full pott på. Och det är väl också ett erkännande för sig 
själv. 
 
Höga betygsmålsättningar hänger för B samman med ett medvetet val 
av yrkesområde att verka i efter avslutade studier. Hon vill känna … 
 
… jag har ju inte suttit här och rullat tummarna under tre års tid utan jag har faktiskt 
gått in för någonting och ansträngt mig och att det har gett resultat. För det finns 
ändå ett betygsystem. 
 
Kulturledare F tänkte ”hela tiden” på vilket betyg hon skulle få. ”Att 
göra sitt bästa har varit viktigt för mig” menar F. För A, B, E och F 
gav denna inställning till studierna utdelning i bra betyg.  

Studier och kurskamrater 
Kulturledarna har god självkännedom om sin egen prestationsnivå. 
Kulturledare C beskriver sin egen studieinsats med orden: ”Jag är nog 
ganska lat av mig egentligen”. Hon tyckte inte heller att programmet 
var särskilt ansträngande att gå och beskriver det som ”rätt skönt” 
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eftersom ”jag inte behövde anstränga mig så fruktansvärt mycket”. 
Kulturledare C:s förhållningssätt till programinnehållet var att ”vara 
med på alla föreläsningar”. Det gav henne redskap att förstå ”vad lära-
ren ville, vad som var viktigt”. På så sätt löste hon tillgodogörandet av 
kunskapsstoffet. Hon säger: ”Jag kan inte påstå att jag läste fruktans-
värt mycket. Det gjorde jag inte.” 
 Kulturledarna kommer också ihåg vilka som var de ambitiösa i 
klassen. Kulturledare A, räknar in sig själv i den gruppen, även om 
hon säger att hon ”inte tillhörde de främsta”. Hon menar att i hennes 
årskull var det två kvinnliga studenter som ”stack ut, som var väldigt 
ambitiösa”. Hon berättat att ”de ringde hela tiden när det var tentor 
och de antecknade flitigt”.  
 Kulturledare B:s förväntningar vid programstart av att få lära känna 
likasinnade uppfylldes inte. Hon berättar: ”Det var lite tråkigt.” Hon 
hade förväntat sig att ”Nu ska jag verkligen komma in här och skapa 
kontakt. Ja, kulturledarprogrammet, det är ju många av ’min sort’, så 
att säga.” Men så visade det sig inte vara. B menar att programmets 
studenter ”delades upp med en gång” mellan de som bodde på campus 
och de som inte gjorde det och/eller de som var del av en studentnö-
jeskultur och de som inte var det. B bodde varken på campus eller 
kände sig attraherad av uteliv. Under utbildningen hände flera saker 
som bottnade i en splittrad studentgrupp, det ledde till att B ”släppte” 
det hon kallar ”klassen och det engagemanget”. Istället gjorde B det 
bästa av utbildningsinnehållet och kontakten med arbetsmarknaden. 
Utanförskapet förstärkte B:s studieambitioner. Hon säger: ”Jag foku-
serade på utbildningen och inte på folk. För det var så oerhört uppde-
lat.” Inte heller det ideella arbetet som skedde inom ramen för student-
föreningar kände hon sig inbjuden till, som en följd av att hon inte 
själv bodde på campus. En konstförening startade, Artemis. Även om 
B beskriver en av initiativtagarna som en ”schysst människa” så blev 
hon blev besviken över hur det gick till.  
 
För det var vissa som fick reda på att den här konstföreningen hade startat. Och det 
var vissa som fick reda på att man kunde få gå med i den, engagera sig i den. Att det 
var möten och så. Och då kände jag: ’Åh, vad tråkigt. Finns det sådana människor 
här?’ 
 
Hon säger att det kändes … 
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… som en smäll i ansiktet när man inte ens hade blivit tillfrågad eller ens fått ett 
mail att: ’Nu finns det här för de som vill vara med.’ Utan man märkte att: ’Jaha, det 
är bara vissa.’ Och då kände man att: ’Nej, jag bryr mig inte om det.’   
 
B upplevde att konstföreningen, under hennes tid som student, hand-
lade om att upprätthålla ett socialt nätverk. ”De som bodde på campus 
och de som träffades tämligen tätt, det var de som höll på med det.” 
Kulturledare B bestämde sig i stället för ”Nu ska jag försöka plugga. 
Bli duktig. Inte springa och svansa efter människor för att bli sedd. 
För det vägrar jag göra.”  
 En av de ambitiösa studenterna skulle vilja förlänga programmet 
från tre till fyra år med argumentet: ”Då sållar man agnarna från vetet. 
Då är det bara de som är riktigt, riktigt motiverade som hoppar på 
utbildningen.” Studenter med ett måttfullt intresse av kurslitteraturen 
upplevdes inventera de studiemotiverades inläsning. Prestationskultu-
rens norm var, i min tolkning av vad kulturledare E berättar, måttfull-
het. Hon beskriver den:  
 
Det var sådan jargong att: ’Har du läst boken?’ Bara: ’Nej, det har jag inte, jag har 
inte börjat på min än.’ Många satt sista kvällen. Det var lite roligare och lite mer 
accepterat att säga: ’Jag har inte börjat, jag har inte läst det’ än att säga att: ’Jag har 
läst allting och jag är redan klar med min [uppgift].’ För ofta var det så att jag var 
redan klar med mina [uppgifter] när vissa började på sitt. De frågade: ’Hur gör du 
egentligen?’ Men det är för att de kunde ligga och kolla på TV i kanske två veckor. 
Men jag kan inte ligga och kolla på TV och veta att jag har allt det där framför mig. 
Det är bättre jag gör det efter jag har gjort det klart istället. Det upplever jag, jätte-
många är på det sättet att de skjuter på det.  
 
E tror att flertalet av hennes kurskamrater tog sin examen utan att läsa 
all kurslitteratur på programmet. För E var det viktigt att läsa litteratu-
ren, det gjorde att hon klarade tentor och uppsatser, men också att hon 
”lärde sig andra saker”. Till exempel att ”skriva på ett visst sätt” som 
hon i dag har användning av i sitt yrkesliv. ”Hur man formulerar sig, 
vissa ord och hur man lägger upp texten.” Hon tror inte att hon skulle 
ha klarat utbildningen eller sin nuvarande arbetssituation utan en för-
djupad inläsning och ett seriöst förhållningssätt till programmets exa-
minationsuppgifter.   
 F tog sina studier på allvar och engagerade sig för att få goda be-
tyg. Hon bytte också studieort för att få läsa konst- och bildvetenskap 
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för en särskild lärare som hon visste var kunnig och engagerad i sitt 
ämne och i sina studenter. Men hon upplevde det stundtals som 
”ganska tufft” i förhållande till de övriga kurskamraterna. ”På något 
sätt bryter man ju konventionen då, när man bryter sig ut ur gruppen 
och väljer att läsa själv”, säger F. För att mildra andra studenters upp-
fattningar om hennes studieengagemang och inte ”hamna utanför” 
valde hon under inriktningsstudierna att hela tiden hålla kontakten 
med sina kurskamrater genom att ”maila och ringa”, och ”vara vanlig. 
Hade jag distanserat mig där så hade de nog tyckt att det var värre”.  
 F uppskattade när programmets lärare påminde hennes kurskamra-
ter om att det fanns mål som skulle uppfyllas och att dessa krävde att 
de studerade och förberedde sina uppgifter. För som hon säger ”det 
märkte man ju efter ett tag att det fanns de som slank undan”. Hon 
menar att dessa studenter själva berättade att … 
 
… de inte hade gjort färdigt. Och de hade många svepskäl och så var det många, 
eller åtminstone några, som började utebli från föreläsningar. Ja, när vi började mer 
med att kritisera varandras texter, så märkte man att en del bara hade sopat ihop 
något lite snabbt. Det fanns inte så mycket grund i det de hade gjort. Då kände man 
ändå en slapphet hos en del. 
 
För F, liksom för B, uppstod en kollision mellan deras och de övriga 
kurskamraternas erfarenheter och prioriteringar. B som har lång ar-
betslivserfarenhet och erfarenheter av studier på såväl folkhögskole- 
som högskolenivå berättar att några av de betydligt yngre kurskamra-
terna gav sken av att veta bäst i det kunskapsstoff som ventilerades. 
Hon berättar:  
 
En del som kom direkt från gymnasiet var väldigt kaxiga. Så det kunde vara lite 
svårt ibland, tyckte jag nog. Jag var ju inte ensam om att ha arbetslivserfarenhet och 
ha pluggat, det fanns ju fler. Men de var ändå kaxiga mot alla oss. De visste bäst, 
tyckte de.  
 
De måttligt studiemotiverade var å sin sida inte bekymrade över 
kurskamraternas hållning till litteratur och examinationsuppgifter. I 
samtal med mig ger de inte heller uttryck för att det fanns kurser som 
var för enkla. De var också nöjda med sammanhållningen. C säger till 
exempel: ”Jag hade i alla fall känslan av att man varken fördömde 
plugghästen eller slashasen.” 
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 De motiverade studenterna är också mer verbaliserade i sin kritik 
av utbildningen jämfört med de måttligt studiemotiverade. De senare 
lägger skulden för upplevda problem på sig själva. Medan de studie-
motiverade riktar kritik mot utbildningen och är mindre hårda mot sig 
själva, kanske för att de upplever att de har gjort sitt bästa men att de 
inte alltid har mött samma inställning hos alla kurskamrater eller hos 
dem som representerat utbildningen i olika sammanhang.   
 Att vara studiemotiverad upplevs i högre grad som ett ansträngande 
projekt i relation till övriga studenter jämfört med hur det upplevs att 
vara mindre ambitiös i sina framåtsträvanden i relation till de ambitiö-
sa. De förra har också mer att säga om de senare än omvänt. Min tolk-
ning av det är att normen i studentgruppen är de måttligt studiemotive-
rade. Det innebär att skilda förhållningssätt till studierna leder till stör-
re frustration hos de studiemotiverade jämfört med de måttligt studie-
motiverade.  

Kurser och lärare som får låga betyg 
Kurser som har otydliga mål, upplevd låg relevans för yrkeslivet samt 
lågt ställda krav får låga betyg av de studiemotiverade studenterna. 
Därtill värderas lärare som inte är engagerade, och som upplevs dräne-
ra studenten på energi eller försöker styra deras uppsatsämnen lågt av 
samma studentgrupp.  
 Några exempel: Kulturledare A längtade efter högre ambitionsnivå 
under en grundläggande orienteringskurs i filmvetenskap. ”Jag menar, 
filmen, herre gud vi satt och kollade på filmer varenda gång. Nu har vi 
två timmar, hälften satt ju och sov och hälften kom inte eller stack 
ifrån.” Lärarna ”satt på den där filmen så stack de iväg. Jag kommer 
faktiskt inte ens ihåg hur vi följde upp filmtittandet, om vi överhuvud-
taget gjorde det”. Val av film upplevdes inte heller som argumenterat i 
förhållande till de yrken programmet utbildar för. Det argument som 
hon påminner sig om var i stil med: ”Ja: Här får ni se Vilgot Sjöman. 
Det skulle ni aldrig ha sett innan, utan nu får ni se det här.”  
 Kulturledare E ”funderade mycket på musiken”. Hon beskriver 
delar av den orienterande musikkursen som ”helt bortkastat” eftersom 
hon inte kunde se kopplingen till det kommande yrkeslivet. ”Man 
skulle ta ut sonatformer och lära sig noter. Det klagade vi mycket på.” 
”Idag”, säger hon, ”kommer jag inte ihåg någonting av det”.  
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 En av lärarna på programmet beskrivs som ”knäpp” eftersom han 
inte upplevdes ta studenternas arbete på allvar. Han tillhörde kategorin 
lärare som dränerade A på hennes energi, hon berättar om ett tillfälle 
när ett grupparbete skulle presenteras inför klassen:  
 
Vi hann knappt börja förrän han bara: ’Ja, ni får nog snabba på lite grann för ni har 
bara fem minuter på er.’ Och då tyckte vi: ’Hur fan kan man säga så?’ Här är man 
laddad, här ska man presentera sitt arbete. ’Du dödade det.’ 
 
 Vikten av att uppsatsintresset ska komma från en själv och inte från 
handledaren betonas också.    
 
Habitus och utbildningskontrakt 
Studenternas habitus samspelar med deras studieinsatser. Särskilt tyd-
ligt blir det när jag jämför studenternas olika ingångsvärden (primärt 
habitus) med hur de förhåller sig till utbildningskontraktet.  
 De mindre studiemotiverade studenterna har dubbla kapitaltill-
gångar med sig hemifrån. Utbildningskapital eftersom föräldrarna är 
välutbildade och kulturellt kapital eftersom dessa kulturledare anting-
en har en förälder som yrkesarbetar med kultur (kulturledare C och D) 
eller som alltid drömt om att göra det (kulturledare G). Att deras stu-
diemotivation inte är så stor har, i min tolkning, att göra med att av-
ståndet mellan primärt och sekundärt habitus är litet. De förkroppsli-
gar en förtrolighet med det kulturella fältet genom föräldrar, före-
ningsliv, egna fritidsintressen och tidigare studier. De har inte behövt 
arbeta lika mycket innan universitetsstudierna, med att faktiskt förbe-
reda sig för utbildningsvalet. För det som ser ut att ske av sig själv är i 
själva verket en systematisk övning, eller inlärning, för att göra rätt 
val många år senare (Callewaert 1992, s. 125). För utan 20 år av pri-
mär inlärning är det svårare att göra liknande val som de som haft 
livsvillkor där denna övning, implicit och tillsynes utan ansträngning, 
skett i vardagen. Att förbereda sig för en position i samhällsstrukturen 
kräver ett ihärdigt arbete och att ändra den kurs som den primära in-
lärningen stakat ut åt en person kräver än mer.  
 De studiemotiverade kommer från hem där föräldrarna inte läst vid 
universitet eller högskola (med undantag av A) och de har ingen i den 
nära familjen som har arbetat eller arbetar professionellt med kultur. 
De har inte dubbla kapitaltillgångar. Här är avståndet mellan primärt 
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habitus och sekundärt större. Sannolikt har de fått arbeta hårdare för 
att nå samma fingertoppskänsla för kultursektorns sociala regler jäm-
fört med de vars primära habitus ligger närmare det sekundära. Det 
handlar om investeringar som kan förklara deras studiemotivering. 
Det är till exempel viktigare för dem att undervisningskontraktet upp-
fylls från både ett student- och lärarperspektiv, det vill säga att få goda 
betyg och kunna ge goda betyg till universitetslärare och utbildnings-
innehåll. De mindre studiemotiverade ställer lägre krav på sig själva, 
på lärare och innehåll. Min tolkning är att de studiemotiverade strävar 
explicit för att bli professionella eftersom deras primära habitus står 
längre från det sekundära i jämförelse med de måttligt studiemotive-
rade. Habitusbegreppet är skapat för att belysa den paradox som består 
i att människors handlande kan vara målmedvetet utan att den som 
handlar vet vad målet är (Callewaert 1992, s. 52). Det är så jag förstår 
kulturledarstudenternas olika förhållningssätt till studieprestationerna.  
 När personer har arbetat med att minska avståndet mellan primärt 
och sekundärt habitus kan de kraftfullt försvara den dominerande kul-
turen, mer än de som inte har behövt investera lika mycket för att nå 
samma position. Det beror på att det har kostat tid och sociala energier 
att nå dit de gjort och av det följer att det också blir ett stort steg att 
distansera sig från den dominerandes kultur, till exempel universitets-
studier. Det är ett större steg att vara ”lat” för någon som inte är 
”född” med ett praktiskt förnuft för de sociala regler som gäller för det 
fält som hon eller han vill delta i.  
 Avståndet mellan primärt och sekundärt habitus påverkar studen-
ternas relation till utbildningskontraktet (jämför Callewaert 1992, s. 
131). Avstånd kan innebära studiemotivation, närhet kan innebära en 
avslappnad inställning till studierna. Studenternas relation till Pro-
grammet för kulturledare kan sålunda förstås i förhållande till deras 
habitus, det vill säga ”hela den biografiska erfarenheten” (Bourdieu 
1992, s. 33) och de kapital, eller resurser och tillgångar som aktören 
har ackumulerat. Därmed är studentens habitus kopplat till reproduk-
tion och produktion av kultursektorns arbetsdelade verklighet och 
sociala regler.  
 Prestationskulturen vid Programmet för kulturledare kan ha en oav-
sedd social konsekvens. För studenter med ett primärt habitus som 
saknar det dubbla kapitalet kan en väg till social bekvämhet inom kul-
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tursektorn underlättas av att uppfylla utbildningskontraktet genom att 
vara högpresterande. Men om det är de dubbelt kapitalstarka familjer-
nas barn som sätter nivån för studieambitionerna, och i detta fall håller 
dem nere, kan en ofrihet för de studenter som kommer från mindre 
resursstarka familjer uppstå. När studenter med starka ingångsvärden 
kontrollerar ambitionsnivån kan klassresor via Programmet för kultur-
ledare bli svåra att göra eller hantera på en individuellt känslomässig 
nivå då legitimiteten att vara högpresterande inte är självklar.6  
 Innan jag går vidare med att presentera arbetsgivarnas bild av en 
bra kulturledare vill jag visa att programmet för kulturledare också 
betytt något för studenternas personliga utveckling, särskilt för de med 
ett primärt habitus relativt långt från den akademiska världen. 
 
Personlig utveckling 
Studenter för vilka högre utbildning inte varit ett självklart val ger 
uttryck för att programmet inte bara har varit en dörröppnare till kul-
tursektorns arbetsmarknad utan också bidragit till personlig utveck-
ling. A upplever att programmet har gett henne ett nytt språk och till-
gång till en ny värld, där teorier inte längre är något odefinierbart 
”flummigt” utan något som kan användas i praktiken. Hon berättar att 
akademisk utbildning inneburit att hon förändrats. Det var inget hon 
tänkte på under tiden hon studerade utan ”det kommer smygande på 
något sätt. Och helt plötsligt så finns det där”. Hon fortsätter:  
 
Hela den här utbildningen är man ju väldigt stolt över, dels att man tog beslutet att 
gå. För det var ingen självklarhet för mig när jag gick ut gymnasiet att man skulle 
plugga efteråt. Det är ju väldigt självklart för många. Det tog ju några år innan man 
ens bestämde sig för det och sedan det steget att man gjorde det… det är man ju 
jättenöjd med. Och att man har det i bagaget, för det var ju lärorikt, man växte som 
människa. Det var en väldigt nyttig och lärorik tid. Och dels fick man ju mycket 
kunskaper. Allt man lärde sig då. Man förstod på något sätt hur den här världen 
funkade, lite bättre.   
 

                                                 
6 Om det är så att det är de dubbelt kapitalstarka familjernas barn som sätter nivån 
för studieambitionerna innebär det dock inte att de också sätter nivån för studiekra-
ven från lärarnas sida. 
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Kulturledare A omvärderade samtalen i fikarummet på hennes förra 
arbetsplats, inom en industri, när hon återvände med universitetsstudi-
er i bagaget:  
 
Innan studierna, när man satt på luncher, då var man väldigt mycket med i samtalen 
och allting som de snackade om. Men sedan när man började plugga och efter man 
hade pluggat så kände man bara: ’Vad fan är det vi sitter här och pratar om?’ Det är 
ju ingenting som är intressant eller intellektuellt eller varför pratar vi inte om det 
som händer nu i världen eller om politiska händelser? 
 
A hanterade den förändrade relationen med den tidigare arbetsplatsen 
genom att sätta sig för sig själv, hon ”försökte stänga av”. Hon jäm-
förde med sina erfarenheter från sin praktik på en konsthall.  
 
Vi pratade om konst och vi pratade om vad som hade hänt på regeringsnivå, det var 
verkligen något intressant, ett samtal som man fick någonting ut av. Det reagerade 
man inte på innan man hade pluggat.  
 
 Att känna ett utanförskap i förhållande till sin bakgrund eller till 
tidigare arbetslivserfarenheter är en upplevelse som kan följa av att 
göra så kallade klassresor (Trondman 1994). 
 Kulturledare B tycker att utbildningen gjort henne ”klokare” och 
”mer stark som person”. Hade hon valt att börja studera nu hade hon 
velat utmana sig själv i ännu större utsträckning genom att läsa på en 
annan ort än Växjö där hon redan kände sig hemma.  
 Utbildningen bär på en dubbel funktion särskilt för de med ett 
primärt habitus där det finns ett avstånd till det sekundära. Den leder 
för det första till en kunskapstillägnelse som ger självförtroende. Stu-
denten upplever att denne kan något mer fördjupat om till exempel 
bildanalys eller en särskild musikepok, men också att hon utvecklat 
färdigheter, till exempel i formuleringsteknik. Den leder, för det 
andra, också till en ökad reflexivitet över olika sociala miljöer. Stu-
denten får syn på sig själv och sin egen uppväxt, utbildningsgång och 
arbetslivserfarenheter på ett sätt som skapar en känsla av personlig 
utveckling.  
 Att välja att läsa på universitet upplevs som, och är kanske också, 
ett mer reflekterat val för någon där universitetsstudier inte varit ett 
självklart val. Högre utbildning som personlig utveckling är sålunda 
förknippat med avståndet mellan primärt och sekundärt habitus, ju 
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större avstånd desto mer reflekterade val och därmed ökad känsla av 
personlig utveckling. Det kan även gälla horisontella klassresor, när 
en person flyttar sig från en samhällssfär till en annan, till exempel 
från det ekonomiska till det kulturella fältet.  
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4. Ömsesidiga förväntningar och ideal 
 
Det finns ett arbetsmarknadskontrakt mellan arbetsgivare och kultur-
ledare där en ömsesidig tro på konsten/kulturen är ett centralt inslag. 
Detta kommer bland annat till uttryck genom att kulturellt arbete ko-
das som en livsstil och inte ett nio till fem arbete. En omvänd ekonomi 
råder – kulturellt kapital har högre värde än ekonomiskt. På den ar-
betssökandes meritlista är unika eller udda egenskaper en kvalitet. 
Dessa ideal påverkar vem som betraktas som anställningsbar på kultu-
rens arbetsmarknad. Men även egenskaper betecknande för det som 
brukar kallas den senmoderna, postindustriella eller postmoderna ar-
betsmarknaden, aktuella för ”människan i den nya ekonomin” (Sen-
nett 2000), efterfrågas. Kultursektorn önskar en välutbildad arbetskraft 
som skapar sin egen karriär, är flexibla, villiga att ta risker och accep-
terar låg lön. Jag håller dock med Flisbäck (2008) som har uppmärk-
sammat att de villkor arbetslivsforskare lyfter fram som särskilda för 
en senmodern arbetsmarknad länge har varit aktuella för personer i 
kultursektorn.  
 Utöver kultursektorms särskilda krav så värderas, vad jag valt att 
kalla, konventionella erfarenheter (till exempel tidigare arbetslivserfa-
renheter). Det handlar om aspekter som inte är specifika för kultursek-
torns arbetsmarknad eller för den senmoderna arbetsmarknaden men 
som ändå är viktiga i arbetsgivarens bedömning av den anställnings-
bara kulturledaren. Därtill berör jag de kontextuella faktorer som på-
verkar anställningsbarheten, dessa har med lokal förankring att göra.  
 
Arbetsgivare om anställningsbara personer 
Bakgrunden hos de arbetsgivare jag samtalat med är varierad. Arbets-
givare A och F har en konstnärlig utbildning och verksamhet bakom 
sig, arbetsgivare C och D/E har genomgått forskarstudier i musik re-
spektive museiämnen, arbetsgivare B är kulturvetare. A, F och B kan 
beskrivas i termer av entreprenörer. De har på egen hand byggt upp 
eller kraftfullt utvecklat den kulturverksamhet de idag leder. Arbetsgi-
vare B är den enda kvinnan. Arbetsgivare C är sakkunnig i kulturpoli-
tiska frågor inom musikområdet.  
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Omvänd ekonomi 
Andra värden än ekonomiska är betydelsefulla för arbetsgivarnas egen 
yrkespraktik. Arbetsgivarna är medvetna om att lönen deras, i jämfö-
relse med motsvarande positioner i andra samhällssektorer, är relativt 
modest. Men de väljer, som arbetsgivare B säger, att prioritera ”ett 
roligt arbete”. Och ”framgångsrika projekt” ses som ”en belöning 
nog”. ”Men” säger hon ”vi får inte tillbaka det i lönekuvertet i form av 
att vi får en löneförhöjning på X pengar, för de pengarna finns inte i 
organisationen”. Hon tror också att det är därför som det finns en så 
pass stor andel kvinnliga chefer inom kultursektorn för hon finner det 
tveksamt att män i allmänhet skulle vara lika benägna att acceptera 
lönebilden.  
 En del av arbetsvillkoren för intervjuade arbetsgivare är sålunda, i 
förhållande till andra samhällssektorer, låga löner. Arbetsgivare F är 
ointresserad av pengar: ”Jag vill hellre göra roliga grejer än att ha mer 
betalt.” 
 Erfarenhet av ideellt arbete hos arbetssökanden uppskattas av ar-
betsgivarna. Det är en erfarenhet av att arbeta för annat än för pengar. 
Arbetsgivare F vill till exempel ha anställda med så bred … 
 
… föreningsverksamhet som det bara går. Att de har varit aktiva i elevrådet, olika 
organisationer, organiserat World Social Forum i Malmö, delat ut flygblad. 
 
Det F tycker att föreningslivserfarenhet ger är förmågor till ”kommu-
nikativ interaktion och organisatorisk erfarenhet”. Arbetsgivare B 
avläser ideellt arbete som ett tecken på ”social kompetens” eftersom 
”då har du förmodligen gjort någonting där du har varit uppskattad. 
För är du ideell i något sammanhang – där tar man ju inte in sådana 
som är alldeles hopplösa. Utan då funkar man i en grupp”.  
 Ideellt arbete ses som lärorikt vad gäller kunskaper om konkreta 
arbetsuppgifter som är centrala i kultursektorns ”allt i allo-kultur” och 
det ger kommunikationsträning. Därtill, i min tolkning, står ideellt 
arbete också nära konstens regler. Det är viktigare att brinna för något 
än att få ekonomisk ersättning. Ideellt arbete är den omvända ekono-
min i praktiken. Kanske värderas ideellt arbete högre i kultursfären än 
i andra yrkessektorer eftersom omvänd ekonomi är en del av konstfäl-
tets logik. Bourdieu skriver: för att ”oegennytta skall vara möjlig rent 
sociologiskt krävs ett möte mellan olika habitus som redan är dispone-
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rade att vara oegennyttiga och universum där oegennytta belönas” 
(Bourdieu 1995, s. 139). Kultursektorns kultur erbjuder möten mellan 
människor med habitus där oegennytta, till exempel i form av ideellt 
arbete, värderas högt och ett mikrokosmos, det konstnärliga, där oe-
gennytta erkänns eftersom ”lagen om ekonomiskt intresse är upp-
hävd” (ibid.). Min slutsats blir att föreningslivserfarenhet kan förstås 
som en form av kulturellt kapital på kultursektorns arbetsmarknad. 
 Trots låg lön ska en kulturledare ha kunskaper i mycket och ha ett 
mångsidigt praktiskt kunnande. Hon ska vara kulturvetare, administra-
tör, (it)tekniker, ekonom och samhällsvetare. Arbetsgivare A säger att 
den han anställer ska vara ”en människa som är beredd på att det här 
är ett jobb där du i princip får göra allting”. Kulturledaren ska ha bas-
kunskaper, till exempel i konst- och bildvetenskap, men också kunna 
rikta ljus, göra webbsidor och känna till det mångkulturella klassam-
hället samt hantera juridiska (arbetsrätt och upphovsrätt) och ekono-
miska (projektekonomi med mera) frågor.  
  Kulturledaren ska vara kunnig och arbeta för låg lön. Hon ska 
dessutom acceptera att arbeta mycket, och inte väja för obekväma 
arbetstider. Närmaste liknelsen vid arbetsgivarnas syn på 40-
timmarsveckan är att den är en förbannelse för personers kreativitet, 
lust och arbetsplatsens utveckling. Arbetsgivare F berättar att han sagt 
till en av sina anställda som arbetade med kulturadministrativa uppgif-
ter: ”’Vill du bli ett subjekt? Då måste du ta för dig.’” Han menar att 
”hela den traditionen som finns, fyrtio timmar, fyrtio timmar, fyrtio 
timmar? När det är roligt att jobba femtio när det är roligt att jobba 
sextio” och fortsätter med att säga att en ung person utan barn och 
villa kan ”väl unna sig att ha roligt”. Hans erfarenhet är att det är ”en 
förmån att få jobba hårt”. 
 Den anställningsbara kulturledaren ska, enligt en av arbetsgivarna, 
vara en ”slitvarg”. Men samtidigt som slitvargen ska vara duktig på att 
arbeta mycket och länge ska hon inte eftertrakta karriär. Arbetsgivare 
A är tillfreds med kulturledare A, hon uppfyller det han eftersöker.  
 
Hon har rätt attityd, egentligen inte till en karriär i första hand, det är väldigt ofta jag 
har haft sådana problem med någon: ’Ja, men jag vill bli curator.’ ’Ja, okej, det låter 
ju väldigt bra, men det är inte det vi behöver just nu. Vi behöver ju en slitvarg sedan 
är det mycket möjligt, eftersom du drar på dig en väldig massa erfarenheter i det här 
projektet, att du kommer bli en utmärkt curator om några år. När vi behöver en 
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curator. Men vi behöver inte det just nu.’ Så det är inte en människa som omedel-
bart ser till att det är karriären som är det viktigaste från början.  
 
Kanske är det låga intresset för karriärister kopplat till en ekonomisk 
logik, där karriär och högre lön värderas, snarare än de sociala regler 
om omvänd ekonomi och kultur som livsstil som samspelar med stöd-
personalens mellanposition i kultursektorn. Arbetsgivare A:s uppfatt-
ningar är: 
 
Oftast är ju karriärister tråkiga. Därför om karriären är det viktigaste så kan man ju 
känna: Ja, men då är de här bara för att de ska ha ytterligare en pinne i sin CV. Men 
ambition och karriärist är ju väldigt svårt, det är ju en flytande gräns. Jag tycker ju 
om folk som är ambitiösa naturligtvis, som vill någonting. Men karriärist för mig, 
det är mer en som faktiskt är beredd att trampa på andra för att komma uppåt. 
 
Samtidigt som den anställningsbara kulturledaren ska vara en ”slit-
varg” ska hon inte heller vara allt för intresserad av karriär men sam-
tidigt tillräckligt ambitiös för att det ska hända saker på arbetsplatsen. 
Med de önskemål som arbetsgivaren ställer på det mellanpositionsyr-
ke som kulturledaren representerar är det, ska det visa sig, bra att vara 
kvinna.  

Kultur som livsstil och passion 
Den omvända ekonomin förutsätter att arbetet är mer än ett arbete. 
Det är en livsstil och en passion. Det här avsnittet visar hur arbetsgi-
varna uttrycker denna önskan. Kulturledaren ska, vad arbetsgivare B 
förklarar, ha ”rätt attityd”. Det är en person som ”gillar läget”. B för-
klarar: ”Jag kan inte anställa en som säger: ’Och jag vill ha en detalje-
rad befattningsbeskrivning.’” En person som B inte vill ha på sin ar-
betsplats är en ”stökig typ” som ”ställer krav på tiominuterspaus 
klockan tre varje eftermiddag”. För ”det funkar inte”. Istället ska de 
personer som hon anställer vara beredda på att: ”när det är mycket att 
göra så jobbar man mycket” för att sedan när det är ”lugnare perioder, 
då kan man gå hem, då tar man igen det”. En sådan anställd har den 
rätta ”känslan för sitt arbete”. Kulturledarens vardag sammanfattar 
arbetsgivare F med orden: ”För du vet att du ska ju helst vara starkast 
och gladast och hitta på lösningar sent.”  
 Flexibilitet värderas högt. De anställda ska klara av att en dag inte 
är den andra lik och att snabba och oförutsedda förändringar i arbets-
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dagens innehåll är en del av arbetsplatsens vardag. Enligt arbetsgivare 
A bör personen vara flexibel eftersom ”det dyker upp saker hela tiden 
och man får ha ganska kort beslutsprocess, helst ingen process alls 
utan besluten måste fattas från timma till timma”. 
 För att klara av att vara flexibel, avstå från schemalagda raster, 
arbeta övertid vid behov och vila när det finns utrymme för det behövs 
troligen den särskilda ”känslan för sitt arbete” för att fungera i kultur-
sektorns kultur. Det betyder också att kulturledaren bör se sitt arbete 
som en livsstil snarare än som ett nio till fem verk. En del av livsstilen 
har med passion att göra. En av arbetsgivarna berättar att han valde att 
inte förlänga ett kontrakt med en kulturledarutbildad eftersom perso-
nen i fråga ”inte var tillräckligt passionerad”. Personen arbetade inte 
så mycket som ett specifikt projekt krävde, enligt arbetsgivaren. Kul-
tur som livsstil och passion är troligen en förutsättning för den om-
vända ekonomin och när det inte finns i tillräcklig utsträckning sätts 
den omvända ekonomin på spel samtidigt som de personer vars karriä-
rer bygger på att den ekonomiska logiken är omvänd ifrågasätts.    
 Att ha ett starkt eller passionerat intresse för kulturen är sålunda en 
viktig egenskap för anställningsbarheten. Enligt arbetsgivare C har 
detta att göra med att arbeten inom kultursektorn ”sträcker sig långt 
utanför ett vanligt åtta till fem jobb”. Han fortsätter: ”Det bara är så. 
Det finns ingen reglerad arbetstid.” Därför blir det också viktigt med 
det C kallar för ”eldsjälstänkande”. Detta betyder att han anställer 
personer som ”verkligen brinner för någonting”.  
 Ett passionerat förhållningssätt till sitt kulturyrke möjliggör om-
vänd ekonomi och skapar utrymme och vilja till att satsa på ovissa 
projekt. En viktig egenskap har också att göra med riskhantering. Den 
anställningsbara personen ska förstå att det kan finnas en risk med 
vissa kulturprojekt och vara, enligt arbetsgivare A, ”beredd på att ta 
den”. Han menar att det handlar om en ”attityd” hos den anställde. 
Och … 
 
… att vissa människor har ett otroligt trygghetsbehov och känner att när de får ett 
jobb så ska det vara: ’Nu kan jag lita på det här.’ Men jag sa det med detsamma i 
intervjun att det finns risker här. ’Ja, visst, men jag är beredd på att ta risken.’ Det är 
också en attityd. Har man en sådan attityd så får man ju också en väldigt speciell 
delaktighet, i och med det så förstår man ju projektet. Och då blir man en del av 
projektet väldigt snabbt. 
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Arbetsgivare A vill, som jag visade i det tidigare avsnittet, inte att den 
sökande ser sin anställning som ett steg i karriären men samtidigt ska 
hon ha en viss ambition för att komma ifråga för en anställning. Ar-
betsgivare A brukar undersöka ambitionsnivån vid anställningsinter-
vjuer. Personen han kallar till anställningsintervju ska vara väl förbe-
redd. De ska kunna ”motivera varför de sökt jobbet”, de ska ha en 
”föreställning” om vad som väntar, även om den är felaktig så ska den 
finnas där. Den arbetssökande bör ha ”varit inne på museets hemsida” 
och ”orienterat” sig. Har personen inte gjort det visar det ”inte på nå-
gon ambition” hos personen som sökt arbetet, enligt A. Arbetsgivare 
A menar att den kulturledare han anställt är ambitiös på rätt sätt och 
anlägger ett genusperspektiv på anställningsbarhet.  
 
Hon är ambitiös utan att vara det på andras bekostnad, och det tycker jag är den 
riktiga ambitionen. Alltså man kan vara väldigt ambitiös genom att klättra, man 
använder folk på vägen så att säga. Hon involverar folk istället. Hon är ambitiös, 
men inte på andras bekostnad utan genom att engagera andra människor också. Och 
det betalar sig i längden. 
 
Han ser tillbaka på sitt mångåriga arbetsliv som kulturchef, anlägger 
ett genusperspektiv och säger: 
 
Jag är väldigt glad att jag har haft kvinnor på många utav de här posterna som skulle 
involvera folk. För att det handlar väldigt mycket om att engagera och involvera och 
göra folk synliga och delaktiga. [---] Och där tror jag faktiskt att kvinnor är bättre. 
Jag menar, att ha en manlig ekonom är inga problem, för det handlar ändå bara om 
att sitta där med bokföringar. [---] Men detta att involvera, engagera och få folk 
delaktiga, men också att växa, där är kanske kvinnor bättre.  
 
Hans tolkning av att kvinnor är bra på att involvera andra beror enligt 
honom på socialisationsprocesser.  
 
Flickor uppfostras på det sättet att de inte känner sig lika hotade som pojkar. Så fort 
det är någon som konkurrerar med dig, så känner du dig hotad som man. Medan 
kvinnor inte känner sig hotade på samma sätt. Kanske. 
 
Det kan sålunda vara en fördel att vara kvinna för de arbeten som kul-
turledare konkurrerar om. Jag tror att en möjlig förklaring är att det rör 
sig om ett mellanpositionsyrke där passionerat arbete, låg lön, obe-
kväma arbetstider och begränsade karriäranspråk stämmer bättre över-
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ens med den sociala konstruktionen av femininitet än maskulinitet. 
Kvinnor är, tillspetsat uttryckt, ”ambitiösa på rätt sätt”, det vill säga 
kompetenta utan tydliga krav på karriär. Det beror på att det inte är 
självklart för en kvinna att vara intresserad av makt och karriär efter-
som det bryter med den heteronormativa ordningen. Och när kvinnor 
bryter med normen riskerar de att framställas som ”bråkiga” istället 
för ”mäktiga”. När mannen socialt sett är i behov av kvinnan så sjun-
ker, som Bourdieu uttrycker det, paradoxalt nog kvinnans sociala sta-
tus (Bourdieu 1999). 
 I samband med mina intervjuer med arbetsgivare har en kritisk 
fråga väckts hos mig som rör var gränsen går mellan ett meningsfullt 
arbete och att bli utnyttjad. Särskilt tillspetsat blir det på många ar-
betsplatser inom kultursektorn eftersom de i stor utsträckning byggs 
upp av en projektkultur där prestationsnivåerna är höga vilket avkrä-
ver arbetstagarna att de är på topp och presterar sitt bästa i projekt 
efter projekt. 

Känna till kultursektorns kultur och regler utan att någon berättar om 
dem 
Arbetsgivare C plockar fram vikten av att den anställningsbare kultur-
ledaren inte bara gör det som ska göras, utan gör det innan någon sä-
ger till denne att göra det och utan att det finns någon arbetsbeskriv-
ning för det. Eget initiativ och en förmåga att se vilka arbetsuppgifter 
som behöver göras och sedan göra dem värderas högt.  
 Den arbetssökandes sätt att söka arbete används också som ett ka-
libreringsinstrument visavi kultursektorns kultur, det handlar om att 
närma sig kultursektorns auktoriteter på rätt sätt. Arbetsgivare F berät-
tar om en person som hade tagit examen vid Programmet för kulturle-
dare och som sökte en anställning som producent hos honom.  
 
Människan ringer upp mig på mitt mobilnummer och jag svarar inte och hon talar in 
ett meddelande: ’Hej, hej jag befinner mig där och där, ring mig.’ Då kan man inte 
sitt jobb. 
  
Han fortsätter: ”Det är fullständigt idiotiskt.” Hans erfarenhet är att en 
sådan inställning till människor inom kultursektorn inte fungerar ef-
tersom media och andra med fulltecknade kalendrar inte ringer upp 
någon som lämnar ett meddelande på en telefonsvarare. Arbetsgivare 
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F fortsätter: ”Hon fick inte jobbet. Hon hade egentligen valt bort sig 
redan genom det”, det vill säga genom att lämna ett meddelande på en 
telefonsvarare med en förväntan om att bli uppringd. 
 Innan en arbetssökande söker arbete inom kultursektorns kultur bör 
hon känna till dess regler. Det är kunskaper som det inte fullt ut går att 
ta högskolepoäng i eller att tillägna sig från en dag till en annan. Nå-
got som visar att kunskaper om spelets regler är viktiga är arbetsgi-
varnas tendens att uppvärdera unika erfarenheter. Precis som tanken 
med att ett konstverk ska vara unikt (Bourdieu 2000a) är det en fördel 
om en arbetssökande har en unik meritförteckning. Arbetsgivare A 
menar att han tycker om inkomna meritförteckningar där den sökande 
har erfarenheter som överraskar. Han menar att det är…  
 
 … intressant om de har gjort någonting väldigt udda. Då undrar man: Varför har de 
gjort det? Varför är de plötsligt där och jobbar? För att då kan man nog tänka sig att 
det här är en människa som ändå vill söka sig i en annan, berika sig på något sätt, 
istället för att bara ha en straight karriär. Så att det kan locka mig ibland, att man ser 
några sådana där udda grejer.  
 
En del av kultursektorns villkor är att det inte räcker med att ha yr-
kesmässigt relevanta kompetenser, det är också bra med ”udda” erfa-
renheter och ”charm”. Anställningsbara personer ska, som en av ar-
betsgivarna uttrycker sig, vara ”charmiga” och inte ”tråkiga”. Arbets-
givaren säger att det ”låter väldigt cyniskt” men det kan ses som en 
del av kultursektorns villkor. Kultur ska säljas, inflytelserika personer 
ska övertygas om att kultur är bra. Och det görs genom tal och skrift 
men också genom extra- och paralingvistiska egenskaper. 
 Att en unik meritförteckning har värde, att se vad som ska göras 
och sedan göra det utan att någon berättar det, att ha passion för yrket 
och att närma sig auktoriteter på kultursektorns arbetsmarknad på 
”rätt” sätt är inget som Programmet för kulturledare lär ut. Istället blir 
ett primärt habitus med ett särskilt kulturellt kapital som bär på för-
kroppsligade kunskaper om kultursektorns kultur viktigt för den utex-
aminerade kulturledarens institutionella framgång. I sammanhanget 
passar det att jämföra arbetsgivare C:s beskrivning av en bra kulturle-
dare (se vad som ska göras, och sedan göra det) med kulturledare C:s 
uppväxtår. Hon växte upp med musikcirklar i klassisk musik och med 
en pappa som är musiklärare och trots att kulturledare C inte satsade 
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på goda betyg klarar hon av just det som arbetsgivare C betonar som 
viktiga egenskaper.  
 Erfarenheter av ideellt arbete ökar också anställningsbarheten inom 
kultursektorn. Det kan man inte ta högskolepoäng i även om Pro-
grammet för kulturledare uppmuntrar studenterna till ideellt engage-
mang.  

Konventionella värden 
En aspekt som värderas högt är om den arbetssökande har arbetslivs-
erfarenhet. Arbetsgivare B förklarar: ”Du ska ha haft jobb, du ska ha 
gjort något. Även om du är ung så ska du gärna ha haft någon typ av 
sommarjobb på loven, visa att du är aktiv och gör olika saker. Att du 
inte bara kanske har läst och fått VG i allt och bara varit fokuserad på 
det så att du inte har hunnit med någonting annat.”  
 Men man ska samtidigt inte ha varit på för många ställen och inte 
heller studerat för många terminer vid högskolor och universitet. Ar-
betsgivare F pekar på att även om ”arbetslivserfarenhet i alla former är 
bra” så blir han misstänksam eller ”nervös” om den arbetssökande 
”har varit ett halvår på varje ställe”. Han blir också ”nervös, som det 
inte sällan ser ut idag, när folk har tio års högskolestudier bakom sig, 
det är inte ovanligt bland folk som söker till oss. Då tänker man hur 
har de tänkt sig sina liv?” 
 En tredje egenskap troligen generell över tid och rum är att arbets-
givarna efterfrågar generationsspecifika kompetenser. En eftersökt 
egenskap hos arbetssökanden är att denne ska ha kompetenser som 
arbetsgivarna, många gånger en eller två generationer äldre än den 
nyligen utexaminerade kulturledaren, saknar eller inte fullt ut behärs-
kar. Framförallt rör det digital teknik och moderna layoutprogram, 
kunskaper i konstruktion av hemsidor samt digitala ljud.  
 En röd tråd i arbetsgivarnas berättelser om den anställningsbara 
personen är social kompetens. Arbetsgivare A menar att de arbeten 
som en kulturledare kan få är arbeten som kräver samarbete med 
andra, ”det handlar om att göra allting mer eller mindre tillsammans”. 
Samarbetsförmåga värderas högt och är en egenskap som referensper-
soner blir tillfrågade om. För arbetsgivare D/E är samarbetsförmåga 
en ”sak man kollar. Hur de funkar med kollegor, rent socialt. Om de 
är inblandade i mycket konflikter”. Troligen är behovet av socialt 
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kompetenta medarbetare ett uttryck för de krav som följer med ar-
betsmarknadens mellanpositioner, det vill säga vikten av att kunna 
samspela med personalkategorier på olika nivåer (både uppåt och ned-
åt) i en organisationsstruktur.  

Programmet för kulturledare, akademisk utbildning och betyg  
De arbetsgivare jag intervjuar är ense om att det är viktigt att de per-
soner de anställer på positioner som kulturledare konkurrerar om har 
en akademisk utbildning. Men vilken utbildning är mindre viktigt. 
Däremot om en ekonom- eller juristtjänst ska tillsättas är matchande 
utbildningar en självklarhet. 
 Arbetsgivare B säger att för henne räcker det med att personen som 
söker ett arbete hos henne har … 
 
… en utbildning som känns något så när relevant. Om man säger att jag söker en 
kulturledare till exempel, det behöver inte vara exakt den utbildningen som vi pratar 
om – kulturledare. Det kan vara en statsvetare eller en historiker, men som på något 
sätt känns som att den kan funka här.  
 
Arbetsgivare C som har god kunskap om Programmet för kulturledare 
och dess kunskapsstoff säger att han ska ”vara ärlig” vad gäller pro-
grammets betydelse för de kompetenser den kulturledare han anställt 
har och säger: ”Den har ju inte så väldigt stor betydelse.” Han fortsät-
ter ”Alltså, den har stor betydelse” i ”sekundär [mening] … den gjor-
de så att hon är där hon är nu. Så att på det sättet så har det ju haft 
betydelse. Men själva utbildningsinnehållet i sig kanske inte hade så 
stor betydelse”. 
 Enligt arbetsgivarna ska en akademisk utbildning ge generella kun-
skaper. Studenterna ska utveckla social sensitivitet, det vill säga ideo-
logiska och språkliga färdigheter som gör att de kan fungera i mötet 
med olika sociala världar. En bra yrkesutbildning för kultursektorn 
ska enligt arbetsgivare F ge studenten: 
 
Teoretiska och framförallt ideologiska och språkliga bitar som krånglar till det: ’Vad 
är det vi gör? För vem gör vi det? Hur ser språket ut? Vems språk är det? Vems 
bilder? Vilken roll har vi i samhället?’ 
För F är det centrala frågor: ”För det är grunden för att man ska kunna 
kommunicera.” För honom måste kulturledaren ha ”sociokulturella” 
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kunskaper. Det betyder att de ”hela tiden” behöver ifrågasätta sin 
”kulturella bas” för att åstadkomma ”en bred kommunikation” med 
det omgivande samhället. Det har betydelse i relation till publiken 
men också för att få till stånd samarbeten mellan olika intressenter i 
till exempel ett och samma kulturprojekt. De arbetsgivare jag har sam-
talat med för till exempel på tal att kulturledaren bör känna till att oli-
ka yrkesgrupper kan ha skilda åsikter om ett och samma kulturprojekt 
och att en del av yrkeskompetensen är att hantera möten mellan yr-
kesgrupper som ska samarbeta. Politiker, tjänstemän och konstnärer 
ska kanske mötas och komma överens om dagordningen för ett konst-
projekt och det kan vara kulturledarens arbetsuppgift att hantera detta 
samarbete och se till att allting fungerar och att en publik känner sig 
vidtalad och inbjuden. 
 Arbetsgivarna hoppas att akademisk examen kan förstärka perso-
ners förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift samt hålla deadlines. 
När arbetsgivare D/E ringer referenspersoner brukar han fråga:  
 
Om de sköter sina uppgifter. Skriver de sina rapporter? Får de ur sig det här? Kan de 
strukturera jobbet? Eller stockar det sig och tiden bara försvinner iväg och man är 
inte riktigt strukturerad? 
 
Akademisk utbildning kan liknas vid ett projekt. Att föra en akade-
misk utbildning i hamn kan vara en positiv merit för den projektkultur 
de färdigutbildade kommer ut i, trots att det finns fall där kulturledar-
studenter fått adekvata anställningar i förhållande till sin utbildning 
utan att vara klara med alla examinationsuppgifter på programmet. 
 Akademisk utbildning kan också, i min tolkning, utveckla en be-
redskap inför arbetsgivarnas förväntningar om att personer i kultur-
verksamheter ska vara inställda på livslångt lärande. Kultursektorn är, 
i hög grad, uppbyggd kring olika projekt som avlöser varandra. Varje 
projekt fordrar en hållning där genomförda projekt utvärderas och nya 
kunskaper utvinns. 
 Tidigare i studien citerade jag studenter med medelklassbakgrund, 
med dubbla kapital med sig in i utbildningen, som hade måttliga be-
hov av höga betyg. De tillskrev inte betygen så stor betydelse vid en 
tänkt anställningssituation. Det ligger, som jag tidigare noterat, något i 
det men det är inte hela sanningen.  
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 Arbetsgivarna i den här studien menar att goda betyg definitivt 
spelar roll, särskilt om tjänster ska tillsättas som främst ska arbeta med 
ekonomi eller juridik. Men högsta betyg i alla ämnen kan också tolkas 
negativt. Arbetsgivare B menar att toppbetyg kan vara ett tecken på att 
den arbetssökande kan vara ”ego” och … 
 
… inte kan fungera i ett socialt sammanhang. På något sätt måste man hitta någon 
balans som känns som att det här är en rimligt vettig människa. Man får gärna ha bra 
betyg, men man måste inte ha VG i allt. För det känns på något sätt som att då är 
man så fruktansvärt prestationsinriktad att då fungerar man inte i en värld där saker 
och ting kastas fram och tillbaka. Du måste kunna släppa saker som är 80 procent 
bra, du måste inte vara 100 procent bra på allting, för då kommer du bli utbränd 
inom en ganska kort tid. 
 
Arbetsgivare F har omvärderat vikten av goda betyg. I början av sin 
chefskarriär fäste han inte så stort avseende vid de sökandes betyg. 
Men med ett par misslyckade anställningar bakom sig har betygen 
blivit viktigare. Han säger att han ”chansade mycket mer förr” men att 
han ”tittar lite på betyg numera”. F resonerar:  
 
Alltså har de dåliga betyg och har valt en utbildning frivilligt, då kan man ju tycka 
att de kanske inte har ansträngt sig. Alltså jag kan acceptera dåliga betyg till och 
med i gymnasiet, men om man väljer en projektledarutbildning så bör man kunna ha 
rätt hyggliga betyg. 
  
Goda betyg blir en indikator på att studenten har gjort ett yrkesval 
som är genomreflekterat. Samtidigt finns det lägre krav på att en kul-
turledare, ett mellanpositionsyrke med en förväntan på mångsidig 
kompetens, ska ha toppbetyg än en ekonom eller jurist som ska ha en 
specifik spetskompetens.  

Kontextuell faktor 
Ideal förknippade med kultursektorns kultur samt konventionella vär-
den kan inte fullt ut förklara vem som är anställningsbar, i alla fall inte 
på en arbetsmarknad utanför storstäderna. Det finns en kontextuell 
faktor. Även om innehållet i programmet inte har varit det viktigaste 
vid arbetsgivarnas anställning av kulturledare har programmet en sär-
skild regional betydelse. 
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 Arbetsgivare A menar att det är viktigt att de personer han anställer 
har en lokal anknytning. Särskilt betydelsefullt är det i arbetet med 
konstprojekt i landsändar där konstintresse är föga utbrett, menar han. 
Att vara lokalt förankrad och som A säger ”kunna snacka med folk” 
beskriver han som ”ovärderliga” kvalifikationer. Han pekar på att 
Programmet för kulturledare i Växjö är viktigt för att lokalanknyta 
konkreta kulturprojekt i Småland med omnejd. Eftersom studenterna 
rekryteras lokalt har de en lokalkännedom och redan upparbetade so-
ciala nätverk. Det kan handla om unika nätverk som deras chefer inte 
har eftersom de kan vara rekryterade från helt andra platser i landet 
eller utanför Sveriges gränser. 
 Arbetsgivare A, som har i uppdrag att bygga upp ett design- och 
konstcentra i ett mindre småländskt samhälle, beskriver den kvinna 
han anställt, med examen från Programmet för kulturledare, som en 
bra person bland annat för att hon är lokalt förankrad.  
 
Jag insåg när jag kom dit att det behövdes någon som bodde där och som fanns där, 
eftersom jag inte skulle vara där. Hade jag flyttat till [orten X] så kanske det hade 
varit andra krav så att säga, man hade ställt på medarbetaren. Den lokala förankring-
en hade kanske inte varit lika viktig då. 
 
Hans erfarenhet är att projekt som handlar om ”någonting ganska 
okänt och kanske lite obegripligt” kräver annan lokal anknytning jäm-
fört med om ”vi skulle ha tillverkat pinnstolar eller något sådant då 
hade alla förstått vad vi skulle göra, men vi ska skapa ett centrum för 
samtidskonst och design. Och det är någonting som hela tiden ska 
förklaras” eftersom:  
 
Det är inte så givet. Därför tror jag att det är väldigt viktigt att den personen man 
rekryterar, naturligtvis också har en förmåga att formulera sig och en förmåga att 
föra ett budskap vidare. Men som också har en sorts förankring i regionen som gör 
att de då på något sätt pratar människors språk. För jag tror inga av de här projekten 
jag har sysslat med hade lyckats om det inte hade blivit en lokal förankring där de 
människor som sedan ska bruka det här stället kände någon slags regional stolthet: 
’Det här är vårt projekt. Det är vi.’ Det ägandeskapet är otroligt viktigt. [---] Så då är 
det ytterligare viktigt att den personen, i det här fallet med [kulturledare A], är en 
person som folk…: ’Okej, hon är från [orten X], det kan man nog lita på.’ Det ger en 
viss trygghet på något sätt. Det går att känna igen. Hon ser inte så konstig ut, då är 
kanske inte projektet heller så konstigt.  
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Arbetsgivare F lyfter fram en annan poäng med den lokalt rekryterade 
studenten. Hans erfarenhet är att de kulturledare/producenter som inte 
kommer från regionen har en tendens att efter en tid flytta tillbaka till 
sin ursprungskommun. Ett skäl till att han anställde en specifik person 
var: 
 
Hon var från Småland vilket gör det lättare att behålla arbetskraften, för det är evigt 
problem. De kommer, jobbar ett år i ett projekt sedan ska de åka till sin pojkvän i 
Stockholm. Vilket jag har varit med om många gånger och det är efter ett år som de 
börjar få stil på sig. 
 
Citatet ovan antyder två saker. För det första att smålänningar stannar 
oftare i Småland jämfört med personer som kommer från andra delar 
av Sverige. För det andra att kulturledaren får arbetsuppgifter som inte 
fullt ut matchar utbildningen och en viss inlärning sker därför på plats. 
Ifall personen väljer att flytta går arbetsplatsen miste om ett år av den 
utbildning de ger.  
 Konstens regler (tanken om oskapad skapare, omvänd ekonomi och 
kultur som livsstil), liksom högre utbildning, tidigare arbetslivserfa-
renheter och generationsspecifika kunskaper påverkar arbetsgivarnas 
bedömning av de kulturledare som sökt arbete hos dem. Utöver dessa 
aspekter på anställningsbarhet kan lokal förankring vara en viktig 
egenskap, till kulturledarnas fördel. Programmet för kulturledare pro-
ducerar lokal arbetskraft för en lokal kultursektor. Arbetsgivarna upp-
skattar arbetssökanden som är lokalt förankrade. Här spelar Program-
met för kulturledare en särskild roll eftersom de studerande vid pro-
grammet ofta kommer från södra Sveriges små eller medelstora sam-
hällen och detta visar sig vara konkurrenskraftigt i tjänstetillsättningar. 
Jag tror att denna lokala förankring också kan handla om att förstå en 
lokal kulturell värld. Det betyder att den lokala förankringen kan 
handla om en klassmässig känslighet som innebär att en kulturledare 
uppvuxen i Småland skulle kunna fungera lika bra, med sin regionalt 
förvärvade kompetens, i Dalarna som i sin hemregion. Likväl som jag 
talar om ett föreningskapital kan det finnas anledning att tala om ett 
regionalt, men inte nödvändigtvis regionspecifikt, kapital som är gil-
tigt i södra Sveriges mindre och medelstora orter men också på lik-
nande orter i andra delar av landet.  
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 I nästa avsnitt skildrar jag kulturledarnas uppfattningar om hur en 
kulturledare bör vara för att kunna förväntas bli anställd. Delar arbets-
givare och kulturledare samma förväntningar och ideal om vad som 
kännetecknar den anställningsbara kulturledaren? 
 
Kulturledare om bra kulturledare 
Mångsidighet i uppgiftstidens ordning  
En bra kulturledare ska kunna arbeta med allt mellan ”högt och lågt” 
menar kulturledare A. Det inkluderar att en bra kulturledare ska kunna 
uttrycka sig väl i tal och skrift samt ha god organisationsförmåga. Ar-
betsuppgifterna ska utföras engagerat utan krav på hög lön. De inter-
vjuade kulturledarnas löner befinner sig mellan 20 000 och 21 000 
kronor per månad. Kulturledare C beskriver kulturledarens vardag 
med följande ord: ”Villig att arbeta mycket för lite pengar.” Kulturle-
dare G illustrerar: 
  
Man får ju inte vara rädd för att jobba, man kan ju inte förvänta sig att man ska job-
ba 8 till 4 eller 9 till 5. Det kan man ju inte göra. Så man får ju vara ganska flexibel. 
Enligt min erfarenhet i alla fall. Utan det har varit lite helger ibland, lite kvällar och 
lite hipp som happ och lite övertid och lite kompveckor och sådant. 
 
De kulturledare jag talat med tillhör en särskild administrativ mellan-
position där det är uppgiftstidens ordning och mer sällan klocktidens 
ordning som råder (jämför Olofsson 2006). Det är de uppgifter som 
ska genomföras som påverkar vilken tid det är dags att gå hem. Detta 
innebär att det är konstnärernas tidsregim som råder. Uppgiftstidens 
ordning leder ofta till att mer arbetstid läggs på arbetsuppgifter, inte 
minst för att uppgiftstiden kan skapa en känsla av frihet (om det finns 
ett spelrum för hur, var eller när uppgifter ska genomföras). Detta bi-
drar till att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Det finns dock 
andra typer av administrativa mellanpositioner inom kultursektorn, till 
exempel kommunala tjänstemän, som arbetar efter klocktidens ord-
ning, det vill säga en fast arbetstid bestämd av klocktid styr arbetsda-
gen.  
 Det finns sålunda olika tidsregimer för kultursektorns mellanposi-
tionsyrken. Där stödpersonal som arbetar efter uppgiftstidens ordning 
i högre grad bidrar till att stödja konstnärers självständiga livsformer 
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eftersom de får, genom att gränsen mellan arbete och fritid är utsud-
dad, ökad förståelse för denna livsform. 

Initiativrik, socialt smidig och engagerad 
En bra kulturledare ska också vara initiativrik och driva projekt fram-
åt. Social kompetens, i termer av att kunna knyta och upprätthålla 
kontakter, har betonats av arbetsgivarna och lyfts också fram av kul-
turledarna sjäva. ”Inte bara inom kulturbranschen utan det är närings-
livet och kommunen, allt möjligt” berättar kulturledare A. Och fram-
förallt ska en bra kulturledare vara intresserad av arbetsuppgifterna. 
”Intresset är jätte, jätteviktigt”, menar kulturledare A. Kulturledare F 
håller med och säger att det är viktigt att ”vara engagerad”. Hon säger: 
”Man måste tro på det man gör annars går det inte.” Just vikten av rätt 
intresse och tron på att ett arbete inom kultursektorn är det rätta yr-
kesvalet uttrycks. Arbetet som kulturledare är en livsstil. Kulturledare 
B får illustrera: 
 
Jag tycker det är intressant och jag finner ingen anledning till att bli någonting annat. 
Jag vill jobba med någonting som är en glädje för mig. Någonting som är roligt. Och 
inte någonting som bara ger pengar. Man får hålla på med sitt intresse på arbetstid. 
 
Kulturledare G betonar också vikten av att ha ett arbete som ”är en del 
av vardagen, eller en del av livet”. Kulturledare D med erfarenhet av 
industriarbete säger att han i den miljön kände sig …  
 
… instängd från sju till fyra varje dag. Stämpelklocka, tråkiga arbetsuppgifter, tråki-
ga arbetskamrater som bara var intresserade av jakt och fiske. Och det är på något 
sätt motsatsen, så vill jag absolut inte ha det. Jag vill ha ett utvecklande jobb, ett fritt 
jobb. Ja, just inom den kulturella sektorn. Sedan är det inte jätteviktigt, det är klart 
man vill ha pengar för det man gör, men det måste inte vara jättebra betalt. Hellre att 
det är ett roligt arbete.  
 
Ingen kulturledare i denna studie ångrar sitt yrkesval, även om några i 
efterhand skulle kunna ha valt en annan högskoleutbildning eller vida-
reutbildning rör sig dessa funderingar inom kulturens sfär. F är till 
exempel medveten om att hon troligen ger upp ett ekonomiskt lönsamt 
arbetsliv när hon väljer att arbeta inom kultursektorn. Hade hon åter 
valt yrke hade hon ändå satsat på kulturens värld. Hon förklarar: ”Det 
är ändå det som ligger mig varmast om hjärtat.”   
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 Det finns ett slags arbetsmarknadskontrakt mellan arbetsgivare och 
kulturledare i form av ömsesidiga förväntningar och ideal. Det skild-
ras i uppfattningar om behovet av mångsidig kunskap, vikten av social 
smidighet och kanske framförallt i en förväntan om en lust att arbeta 
mycket och oregelbundet inom en sektor där pekuniära värden är un-
derordnade. Arbetet med konst och kultur är i stor utsträckning en 
livsstil och en integrerad del av ens vardagsliv för både arbetsgivare 
och kulturledare. Arbetsgivare och kulturledare erkänner och omfam-
nar den omvända ekonomin.  
 En anledning till att kulturledarnas syn på sin yrkesroll väl över-
ensstämmer med arbetsgivarnas önskningar kan grunda sig i mitt ur-
valskriterium: att intervjua kulturledare med adekvata anställningar i 
förhållande till Programmet för kulturledare. Och dessa kulturledares 
inställning till yrkets krav kan antingen vara en strategisk anpassning 
till arbetsmarknaden eller inlärd, till exempel via hemmiljö eller ide-
ellt arbete.  
 Nästa kapitel handlar om hur arbetsgivarna finner sina medarbetare 
och hur kulturledarna har gått tillväga för att få anställning inom kul-
tursektorn. 
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5. Att erbjuda och erhålla arbete 
 
Rekryteringsstrategier 
Arbetsgivarnas arbete med att finna lämpliga kandidater till tjänster 
som till exempel kulturledare kan söka handlar om en tilltro till andra 
i branschen och de rekommendationer (eller avrådanden) som de ger. 
Att arbetsgivarna själva har en förstahandskunskap om de sökande, 
exempelvis genom tidigare samarbete, är också viktigt.  
 Arbetsgivare A, ny på sin arbetsplats, rekommenderades av nära 
medarbetare som redan hade arbetat med kulturledare A i andra pro-
jekt att anställa henne. Arbetsgivare B, C och D/G hade personligen 
träffat och arbetat med kulturledarna de anställde.  
 Arbetsgivare C berättar först att han använder sig av annonser i 
media när han söker efter personal. För att anställa en musikproducent 
söker han ”via specialtidskrifter” som fackföreningen DIK:s tidning 
”men” säger han ”vi satsar nog ännu mer krut på rena fackmusiktid-
ningar, Lira till exempel” tillsammans med ”rena musikertidningar. 
Tidningen Musik, Jazzmusikern med flera”. Jag följer upp arbetsgiva-
re C:s beskrivning av sitt sätt att utlysa tjänster med frågan: ”Innebär 
det att många av de du anställer är personer du aldrig har träffat för-
ut?” och får ett rakt svar: ”Nej.” Under det senaste året har arbetsgiva-
re C anställt tre personer, han säger: ”Samtliga tre personer har jag 
haft något förhållande till tidigare.” Detta svar antyder vikten för ny-
utbildade kulturledare att ha sociala nätverk i kultursfären. C förtydli-
gar sin rekryteringsstrategi:  
 
Jag inser väl krasst att det är väl så att man kanske i första hand anställer sådana som 
man har någon slags uppfattning om, och har någon relation till helt enkelt.  
 
Detta betyder att arbetsgivare C å ena sidan talar om annonseringska-
naler när han beskriver hur facktidskrifterna används. Å andra sidan 
talar han om rekryteringsstrategier när han beskriver hur han i prakti-
ken går till väga för att anställa en person. Annonseringskanalerna och 
rekryteringsstrategierna kan vara två olika saker. Sålunda visar det sig 
att förstahandskontakt med potentiella medarbetare är centralt för att 
kultursektorns arbetsgivare ska öppna dörrarna för intresserade kultur-
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ledare. Anställningsbarhet kan handla om att vara känd för arbetsgiva-
ren. 
 I denna studie finner jag att kulturledarna har kunnat använda tre 
olika sätt att bli anställningsbara på, i termer av att skapa ett intresse 
hos potentiella arbetsgivare.  
 
De arbetssökandes strategier 
En särskilt intressant arbetsplats 
För kulturledare A, B och E var det ett stort intresse för en arbetsplats 
med särskilt innehåll som ledde fram till en anställning. Kulturledare 
A får illustrera. Under utbildningens andra år kände hon att hon sak-
nade kontakten med konstvärlden. Hon berättar att hon tänkte:  
 
Man kanske ska göra något åt det själv. Så gick jag till [en regional konstinstitution i 
hemkommunen] och pratade med intendenten och frågade om hon kanske behövde 
lite hjälp. Med hängningar eller, om det var någon speciell vernissage eller så. Det 
ville hon. Det började med att jag gick hit. Och de första gångerna var inte så jätte-
givande, jag stod och diskade, satt och bläddrade i någon tidning, och sedan någon 
gång hände någonting. Och på det sättet kom jag in i [det projekt som A senare 
anställdes i], de skulle ha sin första workshop, ett samarbete med designutbildning-
arna. Det var under två dagar och de behövde en massa hjälp. Och då var jag här 
från tidig morgon till sen kväll. Och på den vägen var det. 
 
Under utbildningstiden kom A att ha fortlöpande kontakt med den 
arbetsplats där hon numera är anställd. När personal vid arbetsplatsen 
behövde hjälp ringde de A, som utan ersättning ställde upp. Även om 
A var kluven inför praktiken, i fråga om var hon skulle förlägga den, 
eftersom hon anade att den kunde ha betydelse för möjligheterna att 
senare få arbete valde hon i samråd med personalen vid sin nuvarande 
arbetsplats att placera den där. Vilket var under en period då en stor 
utställning skulle ta plats i lokalerna. Efter fem veckor, det vill säga 
halva praktikperioden, blev en av de anställda sjukskriven. Detta in-
nebar att A fick, ”köra jätte, jättemycket själv. Och det var ju jätte-
bra”. Det innebar arbetsuppgifter som hade med utställningsadminist-
ration att göra.  
 
Tryckmaterial skulle fram. Broschyrer, transporter, försäkringar, allt det här som rör 
en utställning. Sedan hade de en utställningsteckning från Danmark och en arkitekt 
som kom hit och byggde upp allt. Så det behövde jag inte göra, men det var allt runt 
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omkring. Alla texterna var ju på danska, det skulle ju översättas. Göra namnskyltar 
till allting. 
 
Anna Lund: Du hade en späckad praktikperiod. 
 
Ja, det var det. Där på slutet, det var ju hur mycket som helst. Och jag fick ju till och 
med en förlängd projektanställning, på typ tre veckor eller någonting. För min prak-
tik hann ta slut och vernissagen var ju tre veckor senare. 
 
När en ny tjänst skulle tillsättas på den arbetsplats där hon praktisera-
de under sin utbildningstid uppmanade personalen henne att söka. 
Hon följde detta råd och fick tjänsten. 

Programmet för kulturledare som dörröppnare 
För kulturledare C och D har uppgifter som ansvariga för Programmet 
för kulturledare gett studenterna fungerat som dörröppnare. För C 
rörde det insamling av material till en kandidatuppsats och för D var 
det praktikperioden som gjorde att medarbetare vid en särskild arbets-
plats lärde känna honom. C och D har projektanställningar vid dessa 
arbetsplatser i dag. D berättar att han … 
 
… hade jättesvårt att komma på någon idealisk praktikplats. Det första som jag 
tänkte var nog ändå att jag skulle bli kultursekreterare. För det kändes på något sätt 
som om utbildningen pekade ditåt. Men sedan är jag väldigt intresserad av arkitektur 
och stadsbyggnad. 
 
D tog kontakt med ansvarig personal vid ett museum och fick göra sin 
praktik där. D hade inga självklara arbetsuppgifter på praktikplatsen. 
Han berättar ”Man kan säga att jag hittade på praktikuppgifterna själv. 
Jag hittade på ett eget projekt att göra.” Han forskade om en arkitekt 
… 
 
… här i stan som verkade första halvan av 1900-talet. Han ritade upp ganska många 
fina hus, framförallt villor. Och jag vet att det finns ett arkiv där ute på [praktikplat-
sen] i deras magasinsavdelning. […] Jag hittade på att jag skulle skriva om honom, 
göra någon slags rapport om honom som kyrkrestaurerare. Han gjorde en otrolig 
mängd kyrkorestaureringar på 20-30-talet. Så jag började gå igenom den delen av 
arkivet.  
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En rapport om arkitekten färdigställdes under praktikperioden. Den 
finns nu på det museum som idag är hans arbetsplats. Efter praktikpe-
rioden erbjöd arbetsgivaren en projektanställning till kulturledare D .   

Föreningskapital som dörröppnare 
För F och G har deras erfarenheter av ideellt arbete haft betydelse för 
arbetsgivarnas bedömning av deras anställningsbarhet.  
 Kulturledare F sökte arbete via annons. Arbetsgivare F menar att 
det var två förhållanden som var viktiga vid anställning av kulturleda-
re F. Det ena hade med hennes lokala anknytning att göra och det 
andra med hennes erfarenheter av ideellt arbete. Arbetsgivare F för-
klarar: ”Hon hade varit föreningsaktiv, och det är ett stort problem att 
inga unga idag har varit föreningsaktiva eller politiskt aktiva. De har 
missat hela den biten.” Han beskriver delar av sin egen generation 
som mycket föreningsaktiv.  
 
De som hade en viss bakgrund de har alla varit aktiva och normalt sett i vänsteror-
ganisationer till vänster om socialdemokratin vilket innebär att de har gjort exakt de 
grejerna som man behöver göra för att bli en duktig kulturnisse. De hade gjort tid-
ning, de hade stencilerat på natten, de hade organiserat demonstrationståg, skolstrej-
ker, resor till Stockholm etcetera. 
  
Hos dagens kulturelit är egna erfarenheter av ideellt arbete, ofta i 
vänsterpolitiska sammanhang, kanske vanligt (jämför Göransson 
2006, s. 451-452). Ideellt arbete på meritlistan är möjligen viktigare 
för dagens chefer än morgondagens. Även om det inte går att bortse 
från att dagens dörrvakter för kultursektorns arbetsmarknadsdörr san-
nolikt reproducerar bedömningen av anställningsbarhet.  
  Under tiden G studerade var hon med i en stor kulturförening i 
Växjö. Hon arbetade också för Studiefrämjandet och var aktiv i en 
studentdriven konstförening. Därtill var hon med och startade en 
scenkonstförening för studenter. Kombinationen av ideellt arbete och 
studier fungerade för henne. Hon berättar: ”Jag är van vid att göra så. 
Jag gjorde ju så en del i gymnasiet också.” Hennes erfarenheter av 
ideellt arbete har, enligt hennes egen bedömning, värderats högt av 
arbetsgivare. ”Att jag har varit ideellt engagerad har varit väldigt nyt-
tigt för mig när jag har sökt jobb.” Hon menar, att föreningsarbetet har 
varit ”jätteviktigt” för hennes arbetsmarknadsinträde. Hon säger att 



55 
 

det ger en ”koppling till verkligheten”. På sin meritförteckning anger 
hon … 
 
… alltid att jag har varit med i föreningar. Och för alla jobb jag har sökt så har de 
[arbetsgivarna] ringt till ordförande [i den större kulturföreningen]. De har alltid 
pratat med honom. Även om jag har haft [en teaterchef] som referens, men de har 
ändå valt att först ringa till [ordförande i kulturföreningen] som ändå är en ideell 
kraft.  
 
Engagemang i kulturföreningar har varit viktigt för hennes anställ-
ningsbarhet. Detta kan förstås i förhållande till de uppgifter hon utför-
de i föreningarna. Dessa påminner om de arbetsuppgifter som kultur-
ledare kan förväntas ha kunskaper om. G berättar att hon fick syssla 
med i stort sett allt kring olika konsertarrangemang: ”Vi ringer och 
bokar, vi betalar, vi sätter upp ljus, vi hyr en ljudkille och vi mark-
nadsför allting.”  
 Arbetsgivarens förstahandskontakt med kulturledare har i de två 
första exemplen varit av avgörande betydelse, de kände (till) den ar-
betssökande. Men F och G har blivit anställda på andra premisser. 
Erfarenheter av ideellt arbete kan sålunda överskrida förstahandskon-
takt samt avsaknad av examen från programmet (det senare gäller kul-
turledare G).  
 Föreningskapitalet är ett kapital som, i min tolkning, framstår som 
särskilt viktigt för kultursektorns arbetsmarknad. Anställningsbarhet 
blir därmed en fråga som går utöver social bakgrund och en särskild 
universitetsutbildnings placering och innehåll. Personers erfarenheter 
av ideellt arbete behöver också vägas in när anställningsbarhet, i alla 
fall för kultursektorns mellanpositioner, ska analyseras.  
 Ett balanserat mått på studenters symboliska och materiella kapital 
bör, skriver Broady och Palme (1992, s. 5), ta hänsyn till ekonomiskt 
kapital, utbildningskapital, organisationskapital liksom mer specifika 
kapitalformer som konstnärlig eller teknisk kompetens. Ett före-
ningsskapital inom kulturområdet inkluderar personers know how-
kunskaper i praktisk och abstrakt mening. Kulturledare med före-
ningskapital känner i praktiken till kulturens spelregler liksom sina 
egna begränsningar. Vad de själva kan göra, ofta i teknisk bemärkelse, 
till exempel rikta ljus, byta säkringar och skriva pressmeddelanden. 
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Och när de inte klarar av det vet de vem/vilka som kan kontaktas för 
att uppgiften ska uträttas (jämför Bourdieu 1995, s. 194-195).  
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6. Svårrekryterat och programmets  
utveckling 
 
 
I samtal med arbetsgivare om vilka kompetenser de i dagsläget finner 
svårrekryterade, i förhållande till de positioner som kulturledare kon-
kurrerar om, finns fyra teman. De är: (1) balanserad relation till konst-
närer, (2) realistisk bild av yrket, (3) relationen ekonomisk vinning 
och omvänd ekonomi samt (4) social sensitivitet.  

Balanserad relation till konstnärer 
Arbetsgivare A menar att utbildningarna som utbildar personal till 
administrativa kulturtjänster är ”skyddade verkstäder”. Han menar att 
de odlar 
 
… en attityd till konstnärerna eller till de kreativa människorna de ska jobba med, 
som antingen är väldigt underdånig. Att konstnären alltid har rätt och konstnären ska 
man bara följa, tassa lite efter geniet och så ska man se till så att han eller hon mår 
så bra som möjligt. [---] Sedan finns det den andra [attityden] som är väldigt karri-
ärmedveten och egentligen tycker att konstnärerna bara är ett slags medel för sin 
egen karriär. Någonstans där mitt emellan vill man ju gärna att folk ska ha en egen 
attityd till varför de vill göra det här jobbet och så vidare. Och tyvärr är utbildning-
arna skyddade verkstäder. De får väldigt lite erfarenhet av vad det egentligen är att 
vara ute på en institution. 
 
Att tala om att utbildningar är ”skyddade verkstäder” kan vara en van-
lig arbetsgivarjargong i många branscher. Men arbetsgivare A är mer 
substantiell då han efterfrågar en balanserad relation mellan kulturle-
dare och konstnärer. Kulturledaren ska inte underordna sig men inte 
heller använda konstnären för sin egen karriärs skull. Troligen är det 
ett vardagligt dilemma för kultursektorns mellanpositionsyrken, det 
vill säga att vara stödpersonal men inte bara stödja konstnärens agen-
da utan också ha en egen. Intressant med citatet ovan är också att dyr-
kan av den oskapade skaparen inte är helt oproblematisk. Den omvän-
da ekonomin har acceptans medan konstnärens autonomi och status 
problematiseras i större utsträckning som en position som deltagarna i 
kultursektorn är med och upprätthåller. 
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Realistisk bild av yrket 
Om arbetsgivare A skulle vara ansvarig för Programmet för kulturle-
dare skulle han … 
 
… börja med att säga till dem [studenterna] att det här är ett skitjobb. Så tro inte att 
man ska ut och glassa i samhället. […] Man ska nog skrämma dem lite i början, att 
säga: ’Det här ska vi göra, det här ska vi göra, och det är jättetrist’. Och kanske kan 
man spela upp en scen med hur det är att ha ett styrelsemöte. Men bara göra det av 
den enkla anledningen att de ska förstå att man inte ska fastna i det heller, men det 
är en förutsättning för att du ska få ha de där 10 procenten då du har jättekul på ditt 
jobb, så måste du göra de här 90 procenten som är dödtrist. Om du inte tycker att det 
är kul också. Och jag har ju faktiskt med tiden lärt mig att det faktiskt är ganska kul. 
Det är kul med budget. Budget är ett redskap, det är inte någonting man ska slava 
ihop och det aldrig räcker till så att säga. För det gör det ju aldrig. Utan det är ett 
redskap och det är i den du gör prioriteringarna: ’Nu vill vi satsa på det, nu kan vi 
göra det.’   
 
Arbetsgivare A betonar vikten av en realistisk ingång i yrket.  

Relationen ekonomisk logik och omvänd ekonomi 
Enligt arbetsgivare B saknas personer på arbetsmarknaden som kan 
tänka sig att kombinera kunskaper i att sälja (ekonomisk logik) och i 
att inte sälja (omvänd ekonomi) kultur och konst. Hon relaterar denna 
avsaknad av en anställningsbar kvalitet till den verksamhet hon leder: 
 
Vi är en kombination av turistbesöksmål och kulturanläggning. Och då behöver vi 
ha någon som förstår båda världarna. Och de är inte lätta att hitta. För att antingen 
förstår man kulturvärlden och är då museolog eller kulturvetare, eller har du den 
turistiska servicebakgrunden och förstår det här med produkter och försäljning och 
hur man paketerar för att få en kund att komma.  
 
För B är det ett dilemma att finna personer med dessa dubbla kompe-
tenser och berättar: 
 
Den som är i turistvärlden kan vara för kommersiell och inte förstå det vårdande 
värdet av anläggningen. Att vi är ett byggnadsminne. De kanske har varit vana att 
jobba på Astrid Lindgrens värld eller någon turistanläggning, Tosselilla sommar-
land. Då är du ju inriktad på den, då är det inte så lätt att titta in i en kulturvärld och 
se: ’Vad är det som är användbart här? Var går gränserna för vad vi kan göra?’ 
 



59 
 

Denna kombination kommer att, som B säger, ”behövas”. Hon beskri-
ver ”rekryteringsbasen” som ”jätteliten. Det är väldigt få som har båda 
benen”. Erfarenheten är att de ”ofta skaffat sig det själva på något 
sätt” och att det i dagsläget inte finns någon utbildning som ger kun-
skaper som är användbara i förhållande till båda världarnas ideal. Att 
det handlar om en kombination av kunskaper som framtidens kultur-
arbetare kommer att behöva lyfts även i en rapport från Kulturverk-
stan (Stenmar 2009). 

Det socialt sensitiva 
När arbetsgivare F utannonserade en tjänst som producent för ett spe-
cifikt konstprojekt som handlade om ”kultur i arbetslivet” kom fyrtio 
ansökningar in. Enligt honom ”var det inte en som jag hade vågat 
släppa ut på golvet”. Deras personliga brev visade, enligt F, att det 
inte kände till samhällelig arbetsdelning och klassamhällets struktur. 
”De hade inget begrepp om hur Sverige ser ut som klassamhälle.”  
 Arbetsgivare F tycker att en medveten kulturledare bör känna till 
”vilka ord som folk förstår men som är klassmarkörer och vilka ord 
folk inte förstår”. Hans erfarenhet är att publiktilltalet är oerhört vik-
tigt, särskilt för konstnärlig verksamhet utanför storstaden. Fel ord på 
en affisch kan leda till att publiken tänker: ”’Inte för mig.’” Anställ-
ningsbara personer som stärker arbetsgivare F:s verksamhet är ”käns-
liga” för samhälleliga hierarkier och dess konsekvenser för konst- och 
publikmötet. F menar till och med att ”annars ska de nog inte vara här. 
Då fungerar de inte”. En möjlig slutsats är att en konsthall belägen i 
periferin, i förhållande till konstvärlden i övrigt, behöver vara tydlig i 
sin rekrytering i termer av kultursociologisk kompetens och finger-
toppskänsla för att verksamheten ska fungera. När premisserna för 
vem konsten är till för utmanas, ställs även rekryteringsunderlaget 
inför utmaningar.  
 Att vara socialt sensitiv är enligt arbetsgivarna en viktig egenskap. 
Att hantera vitt skilda situationer och skapa möten mellan människor 
med olika professionella ideal och smaker är önskvärda egenskaper.  
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Om vi var programansvariga … 
 
Om arbetsgivarna skulle vara programansvariga skulle de arbeta med 
att studenterna skulle bli duktiga på: 
 

• Att formulera sig i tal och skrift 
• Att leda projekt (inklusive projektekonomi och vara kulturpoli-

tiskt pålästa) 
• Att hantera juridiska frågor, arbetsrätt med mera 
• Att göra layout, hemsidor, pressmeddelanden med sammanfat-

tande ”knorrar” 
• Att veta vem som ska kontaktas och hur i medie- och kultur-

landskapet 
• Att praktiskt bemästra sensitiv arbetslivskunskap – hur de ska 

arbeta med att olika världar möts 
• Att erhålla en realistisk ingång i yrket där budget och politik är 

redskap i kulturens tjänst 
 
Om kulturledarna skulle vara programansvariga skulle de arbeta med 
att studenterna skulle bli duktiga på: 
 

• Att hantera ledarskapsfrågor (inklusive projektledning) i teori 
och praktik, som en av kulturledarna uttryckte det: ”Det kom 
bara till ’kultur’ [i programbeteckningen] sedan tog det slut.” 

• Att kunna mer om de ämnen som i dag har få (7,5) högskole-
poäng  

• Att arbeta med anpassad ekonomi (till exempel projektansök-
ningar och projektekonomi) och juridik 

• Att använda praktikperioden som arbetsmarknadskunskap och 
dörröppnare för arbetsmarknadsinträde 

• Att skapa möjligheter till erfarenhet av ideellt arbete  
 
Dessa punkter stämmer överens med Henrixons (2007) resultat. När 
hon ställde frågan: ”Har du under året kommit i kontakt med företeel-
ser som du skulle behövt lära dig mer om under utbildningen?” ut-
trycktes därtill önskemål om karriärvägledning. Den arbetssökande 
kulturledaren vill bli bättre på att formulera vad hon är bra på och på 
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vilket sätt hennes kunskaper skulle gagna en arbetsplats. Särskilt vik-
tigt kan denna karriärkunskap vara för de studenter som inte har fing-
ertoppskänsla för kulturbranschen.  
 Högskoleverket (2005) har uppmärksammat att inom musik- och 
scenkonst saknas högskoleutbildningar som kombinerar specifik 
branschkunskap med högskolekompetens i ekonomi, marknadsföring 
och juridik. Programmet för kulturledare gör dock det och detta är 
också något som programledningen arbetar med att utveckla. Tydligt 
är dock att de första kullarna kulturledare, i efterhand, önskar ett för-
djupat kunnande i det.  
 Utbildnings- och arbetsinnehåll överensstämmer, enligt min me-
ning, inte fullt ut med varandra. Kulturledarna arbetar ofta som pro-
jektledare eller projektsamordnare, men deras fördjupade studier finns 
i humanistiska ämnen. Samtidigt är det kanske orsaken till att kultur-
ledarens projektledning ändå fungerar eftersom en betydelsefull del av 
vad som utmärker en anställningsbar kulturledare handlar om att hon 
ska vara förberedd på att verka efter uppgiftstid snarare än klocktid. 
Fördjupade studier i musik-, film-, eller konst- och bildvetenskap för-
stärker sannolikt en livsstil där gränsen mellan arbete och fritid är fly-
tande, ett införlivande av det kulturella fältets ideal sker. Det var ock-
så ett kulturintresse som i hög grad bidrog till att studenterna sökte 
programmet (Larsson 2005).   
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7. Att utbildas för kultur 
 
Jag har undersökt ett mellanpositionsyrke. Kulturledaren ser jag som 
stödpersonal för kultursektorns konstnärligt producerande personer. 
Men medan kulturledaren utbildas i Växjö, utbildas konstnärligt pro-
ducerande personer på fackhögskolor eller universitet med hög status. 
Kulturledaren har sålunda inte bara en mellanposition på arbetsmark-
naden utan också i det högre utbildningssystemet. Trots den arbetsde-
lade verkligheten hålls kultursektorns yrkesgrupper samman av ett 
slags arbetsmarknadskontrakt mellan arbetsgivare och kulturledare i 
form av ömsesidiga förväntningar och ideal som i hög grad kan förstås 
mot bakgrund av Pierre Bourdieus analys av kulturfältets ideal (främst 
omvänd ekonomi och kultur som livsstil). Utöver det visar sig också 
den svenska kulturpolitikens demokratiserande mål ha en indirekt 
inverkan. Det målet tycks ha inneburit att det behövs stödpersonal 
med regionalt kapital som har en social sensibilitet och en lokalkän-
nedom om konstens roll och position i mindre och medelstora samhäl-
len.  
 Studiens syfte var att beskriva och analysera relationen mellan aka-
demisk yrkesutbildning av kulturledare och arbeten inom kultursek-
torn i termer av anställningsbarhet. För att kunna förklara vad före-
ställningar om anställningsbarhet vilar på, den implicita och explicita 
pedagogikens betydelse, har jag undersökt kulturledares och arbetsgi-
vares syn på anställningsbarhet, tagit hänsyn till studenternas sociala 
bakgrund och den betydelse som arbetsgivarna tillskriver Programmet 
för kulturledare. I detta kapitel flätar jag samman mina resultat med en 
utbildnings- och kultursociologisk analys.  
 Arbetsgivare och kulturledare är i stort sett överens om de ideal 
som råder på kultursektorns arbetsmarknad. Kulturledarens habitus 
överensstämmer med arbetsgivarens och dennes förväntningar, till 
exempel i termer av att vara en mångsidig och socialt kompetent ”slit-
varg” som arbetar i uppgiftstidens ordning snarare än klocktidens och 
den omvända ekonomin erkänns. Att arbeta i kultursfären bär i sig på 
ett värde. De båda parterna resonerar sålunda på liknande sätt om den 
omvända ekonomin och om kultur som livsstil och passion. En indika-
tor på att kultur är viktigt, att mångsidighet och social kompetens vär-
deras samt att den omvända ekonomin erkänns är arbetsgivarnas posi-
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tiva bedömning av ideellt arbete. Ideellt engagemang liknar jag vid ett 
föreningskapital som kan bytas in mot ekonomiskt kapital, det vill 
säga anställning inom kultursektorn.  
 
Arbetsgivarnas önskan 
Arbetsgivarna lyfter även fram kulturledarnas lokala förankring som 
en aspekt av anställningsbarhet. Jag har valt att förstå det i termer av 
ett regionalt kapital som också kan bytas in mot ekonomiskt kapital. 
Inom ramen för ett regionalt kulturliv, och kulturpolitiska mål om 
konstens demokratisering, är det en konkurrensfördel att komma från 
den region eller ort där arbetstillfället är beläget. Arbetsgivare i kul-
tursveriges periferier är intresserade av att anställa personer som har 
en klassmässig känslighet för det mindre eller medelstora samhällets 
publik. Erfarenheten är att ett regionalt kapital hos någon eller några 
av de anställda är betydelsefullt för mötet mellan konst och publik. Ett 
regionalt kapital innebär också att arbetsgivarna i större utsträckning 
får behålla sina medarbetare. Sannolikheten för att de ska lämna en 
arbetsplats på en liten ort för en större anges vara mindre om kulturle-
daren är uppväxt i regionen.  
 De kapitalformer som är viktiga för att vara anställningsbar på den 
regionala arbetsmarknaden för kulturledare är kulturellt kapital, före-
ningskapital och regionalt kapital. Ytterligare en kapitalform som är 
central är det sociala kapitalet. Arbetsgivarna värdesätter en första-
handskunskap av den sökande. En lyckad strategi hos kulturledarna är 
att under en period av utbildningen arbeta vid en och samma arbets-
plats. Ett socialt kapital, användbara nätverk av kontakter, skapas som 
därigenom kan leda till anställning. Mitt material har dock visat att 
föreningskapital kan överskrida det sociala kapitalet i betydelse. 
 
Programmets betydelse 
Akademisk utbildning har ett värde för arbetsgivarna. Vilken utbild-
ning det är kan däremot vara av mindre betydelse, i alla fall för de 
arbetstillfällen som kulturledare konkurrerar om. Goda betyg kan an-
vändas som en indikator på att valet att arbeta med kultur är ett seriöst 
val. Samtidigt kan toppbetyg värderas negativt, goda betyg är bra men 
mycket goda betyg kan vara en belastning i och med att en arbetsgiva-
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re kan tolka det i termer av att personen är en egocentrisk karriärist 
och inte intresserad av arbetsplatsens bästa. 
 Praktikperioden och materialinsamling under uppsatskurser har gett 
möjlighet för studenter att lära känna arbetsplatser och för arbetsgiva-
re att lära känna studenter. Det bidrar till att ett socialt kapital skapas 
som kan leda till anställning adekvat för den utbildning de studerat. 
Men sociala nätverk är också exkluderande. Att en personlig kontakt 
varit viktig för anställningen säger något om att meritokratiska princi-
per inte alltid har prioriterats. Social kompetens, värderad genom för-
stahandskontakt med den sökande är viktigt. Kanske särskilt i ett mel-
lanpositionsyrke där den anställde ska vara flexibel och samtidigt mål-
inriktad både uppåt och nedåt i en organisationshierarki.  
 En tolkning jag gör av programmets arbete med fördjupade studier 
i humanistiska ämnen som musikvetenskap, filmvetenskap och konst- 
och bildvetenskap är att en viss livsstil där uppgiftstidens tidsordning 
känns naturlig och rätt förstärks. Ett habitus bekräftas eller omformas 
utifrån det kulturella fältets logik vilket ökar anställningsbarheten. 
Programmet ger kulturellt kapital även i termer av fördjupade ämnes-
kunskaper, förbättrad formuleringsförmåga i tal och skrift med mera. 
 Programmets ledning uppmuntrar även studenterna att engagera sig 
ideellt. Aktivitet i studentföreningar kan bidra med förstärkt före-
ningskapital, det vill säga den kapitalform som kan överskrida bety-
delsen av socialt kapital. 
 Programmet för kulturledare ökar förutsättningarna för arbetsgi-
varna att finna lämpliga kandidater som har lokal förankring i regio-
nen. I och med att den högre utbildningen i Växjö rekryterar studenter 
lokalt ökar också möjligheten att finna personer att anställa som kan 
förväntas ha en klassmässig sensibilitet i relation till lokalbefolkning-
en. Studenters möjlighet att erhålla ett regionalt kapital är till en viss 
grad avhängig en närvaro i regionen av ett program som utbildar för 
kultursektorn. 
 Sammanfattningsvis har programmet betydelse för studenternas 
möjligheter att bli anställningsbara, i och med att det på olika sätt ökar 
de kapital som det finns en marknad för, inte minst på den lokala eller 
regionala kulturarbetsmarknaden. Programmets betydelse för anställ-
ningsbarhet är direkt (ökade kunskaper i till exempel formulerings-
förmåga och kunskap om konst, film och musik men också kulturso-
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ciologi och ekonomi) men också indirekt (det är ett program som kan 
utbilda för en regional kultursektor). Samtidigt ska inte programmets 
betydelse överskattas. Det finns arbetsgivare som menar att vad den 
arbetssökande har gått för program eller läst för kurser spelar mindre 
roll i förhållande till de mellanpositioner som kulturledare konkurrerar 
om i jämförelse med anställningar av ekonomer och jurister.  
 Studenternas bakgrund och relationen mellan primärt och sekundärt 
habitus har också betydelse – för undervisnings- och arbetsmarknads-
kontraktet. 
 
Studenternas studier och deras bakgrund 
En kulturledare som söker arbete bör helst känna till spelets regler 
inom ramen för kultursektorns ideal utan att någon informerar om 
dessa regler. Det betyder också att det som står i en anställningsan-
nons inte fullt ut behöver överensstämma med det som värderas i mö-
tet med kultursektorns arbetsgivare. Här kan kunskaper i att kakla 
kakelugnar ses som spännande och ge förtur liksom erfarenheter av att 
ha arbetat i ideella föreningar. Och på arbetsplatsen ska kulturledaren 
vara beredd att arbeta mycket och länge och med varierande arbets-
uppgifter. För att vara anställningsbar är det sålunda inte säkert att det 
räcker med en utbildning anpassad till kultursektorns mellanpositio-
ner. Universitetsutbildning räcker inte till för samtliga de aspekter 
som har med kultursektorns spelregler att göra, till exempel att ha 
unika erfarenheter eller ideella engagemang i ett CV. De arbetssökan-
des institutionella framgång beror delvis på hur väl de känner spelets 
regler – det vill säga hur nära förknippat deras primära habitus är med 
kultursektorns ideal. Att utbildas för kultur handlar därmed om att nå 
en förtrogenhetskunskap om de outtalade förväntningar som verkar 
med stark kraft.  
 De studiemotiverade studenterna med ett avstånd mellan primärt 
och sekundärt habitus gjorde betydande investeringar i undervisnings-
kontraktet under sin studietid för att känna sig socialt bekväma i kons-
tens värld. Med det följde att de var mer kritiska till det utbildningen 
erbjöd i jämförelse med de studenter som var måttligt studiemotivera-
de. De senare har ett habitus där avståndet mellan primärt och se-
kundärt habitus är mindre vilket troligen har bidragit till att de kunde 
klara av sina studier på ett godtagbart sätt utan ambitiös inläsning och 
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att de trots det har etablerat sig på arbetsmarknaden. Det har således 
varit ett mer ansträngande arbete för de studiemotiverade att etablera 
och hantera ett utbildnings- och arbetsmarknadskontrakt med universi-
tetsutbildning och med kultursektorn än för de måttligt studiemotive-
rade.  
 Ett utbildningsprogram och dess kringaktiviteter innebär inte bara 
inkluderingsprocesser som underlättar anställningsbarhet. Exklude-
ringsprocesser från kulturlivet kan starta redan med den jordmån som 
finns under uppväxten och kan förstärkas med små steg även i en ut-
bildning (jämför Flisbäck 2006, s. 107-133). Kulturledare B, med ett 
avstånd mellan primärt och sekundärt habitus, kände sig utesluten från 
den informella studentkulturen. Eftersom hon inte bodde på campus 
och inte var en del av studentnöjeskulturen blev hon ”den andre” för 
sina kurskamrater. Att inte självklart vara del av detta informella nät-
verk ledde också till att hon inte kände sig inbjuden till det mer for-
mella nätverk som den studentdrivna konstföreningen Artemis kunde 
erbjuda. Det skulle kunna få långtgående konsekvenser eftersom ide-
ellt arbete värderas som ett kapital på kultursektorns arbetsmarknad. 
En dörr kan öppnas om en arbetssökande har erfarenhet av ideell 
verksamhet. Informella och formella nätverk samspelar och kan för-
stärka såväl inkluderings- som exkluderingsprocesser, i detta fall till 
konstens värld. 
 Om de redan föreningsaktiva driver föreningar på campus och de 
som saknar erfarenheter av föreningsaktivitet inte känner sig fullt ut 
bekväma att ta plats i dessa sammanhang innebär det att de resursstar-
ka blir resursstarkare och de resurssvaga blir resurssvagare. Detta trots 
att programledningens syfte med att uppmuntra till ideellt arbete är att 
öka samtliga studenters anställningsbarhet. I så fall finns det en ut-
bildningens dolda läroplan (Broady 1981/1995) där utbildningar i 
större utsträckning kan ge, som Flisbäck uttrycker det, ”kulturella ka-
pital åt dem som redan har resurser” (2006, s. 108). 
 
Undervisningskontraktet och arbetsmarknads-
kontraktet 
Studenter med ett primärt habitus som överensstämmer med kultur-
sektorns ideal kännetecknas av att de vuxit upp i kulturellt aktiva me-
delklassfamiljer med erfarenhet av högre utbildning, de bär på ett 
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dubbelt kapital. För dem är det inte viktigt med höga betyg och de gör 
inte verbaliserade bedömningar av kulturledarprogrammets kvalité. 
Eftersom deras habitus bekräftas av utbildningen och kultursektorn 
har de inte behövt göra stora investeringar i utbildningen för att skapa 
goda framtidsutsikter på arbetsmarknaden, vilket leder till en avslapp-
nad inställning till studierna. De mycket studiemotiverade kulturledar-
studenterna har vuxit upp med föräldrar utan universitetsutbildning 
eller där intresset för kultur har varit mindre utbrett och inte kopplat 
till ett professionellt arbetsliv. För den medelklasstudent som ingår var 
högre utbildning ingen självklarhet. Min tolkning av deras studieen-
gagemang är att deras primära habitus inte fullt ut var i överensstäm-
melse med kultursektorns ideal. Det innebär att för studenten blev det 
viktigt att uppfylla undervisningskontraktet – att vara en god student.  
 Denna studie visar att undervisningskontraktet och arbetsmark-
nadskontraktet inte behöver stå i samklang med varandra. Det finns 
kulturledare med mycket goda studieresultat som haft svårt att etable-
ra sig på arbetsmarknaden. Det kan bero på att de saknar det dubbla 
kapitalets kulturledarhabitus. Det finns till och med studenter som 
prioriterade studierna lågt och som enkelt och smidigt förankrat sig 
inom kultursektorn. Ett för framgångsrikt undervisningskontrakt kan 
till och med leda till ett negativt arbetsmarknadskontrakt. Det beror på 
att arbetsgivare kan värdera medelbra betyg högre än topprestationer.  
 De kulturledare som enkelt har fått arbete delar bilden om vad en 
bra kulturledare är med vad arbetsgivarna uttrycker, det gäller även de 
förväntningar som är förbundna med kultursektorns dolda eller outta-
lade spelregler. Dessa spelregler är inte del av de explicita lärandemå-
len på Programmet för kulturledare. Programmet för kulturledare har 
underlättat för de kulturledare jag träffat att få arbete men framförallt 
har programmet gett de redan resursstarka ännu bättre resurser, genom 
uppmuntran till ideellt arbete och en akademisk yrkesexamen. Här 
överensstämmer den implicita och den explicita pedagogiken med 
varandra, ett redan befintligt habitus hos kulturledarstudenten bekräf-
tas eller förstärks.  
 Men studiemotiverade med en bakgrund där det primära habituset 
skiljer sig från det sekundära lyckas också med att få arbete. An-
strängningarna kan dock, i relation till undervisningskontraktet, vara 
större. Men studievana kan också leda till en ökad frihet på arbets-
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marknaden, det kan till exempel vara enkelt att läsa utbildningar inom 
andra områden. Studievana och topprestationer under utbildningen är 
också en fördel för forskarutbildningsstudier. Relationen mellan ut-
bildnings- och arbetsmarknadskontrakt är en intressant fråga. I vissa 
sammanhang skulle de mycket väl också kunna vara så att det är en 
fördel att tillhöra en minoritet högpresterande på ett program som do-
mineras av en lågprestationskultur för det kan göra att dessa studenter 
kan få arbete trots avsaknad av dubbla kapital.  
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Bilaga 1. Intervjuguide kulturledare 
 
Dåtid                               Nutid   
   
Tiden på Vxu (positivt/negativt) Arbete   
Om ny chans, samma val (ja/nej) Boendesituation   
Hur resonerade du då Familjesituation   
Synen på framtiden då (jobb/familj) Grad av nöjdhet med situationen   
Synen på framtiden 2005 (ibid.) Överensstämmelse förv. dåtid-nutid   
Förväntningar Synen på dåtiden nu   
Senaste två åren Synen på 2005 nu   
Tiden på Vxu: påverkan Synen på yrket i dag (förändringar)   
Ångrar/gjort annorlunda Eventuella yrkesrollsförändringar   
- - - Vad utmärker en bra…   
Kompisar Upplevelse av arbetsmarknaden   
Betyg Vad är viktigt med jobbet i dag? 
Val (program etc) Nytta av i det vardagliga arbetslivet   
Trivsel Förändrade förväntningar 
”Typ”: Aktiv/passiv, punk/plugg Karriärplaner 
Andras förväntningar (ex. studera) Arbetsinsats vs lön i dag? 
Geografisk härkomst Offentlig sektor vs privat? 
Land/stad – social struktur Stort vs litet företag? 
Trivdes/vantrivdes Vad utmärker en bra arbetsplats? 
Flyttning/migration Har utbildningen påverkan på jobbet, d.v.s. krävs  
  det utbildning för jobb? 
Bostadssituation Vilar yrket på vetenskaplig grund? 
Uppväxttiden Synpunkter på legitimationsyrken 
Social bakgrund Vilar yrket på vetenskaplig grund? 
Kulturellt kapital Forskande/analyserande arbetssätt/metod? 
Vad hade dina föräldrar för mål Vad är den specifika kompetensen? 
 och drömmar för dig? Självständighet/autonomt – hur självständigt är yr-

ket/yrkesutövandet? 
  Styrning/kontroll – vem kontrollerar/styr? 
Studietiden Kollegial/byråkratisk/politisk styrning?  
Varför valde du din utbildning? Vad är tabu?  
Varför valde du Växjö universitet? Fackligt engagemang?  
Varför fördröjning? (Utlandsstudier, Läser bredvid jobb? 
jobb etc?) Aktiviteter bredvid jobb? 
Ångrar du dig? Önskan om att bli arbetsledare? 
Trivsel? 
Vilka umgås du med, vänner, kursare etc? 
Utvecklas du? Hur? 
Boende? 
Är du engagerad i studiesocialt/studiepolitiskt sammanhang? 
Ambitioner och ambitionsnivå? Vad var syftet med ditt pluggande? 
Vinster med att vara ambitiös/inte så ambitiös? 
Vad är svårt/jobbigt 
Något speciellt som var extra svårt/roligt? Ex särskild del av utbildning? 
Någonsin funderat på att byta lärosäte/utbildning? 
Vad tycker du om Växjö universitet? 
Campusområdet? 
Försörjning: CSN, extrajobb etc? 
Några direkt negativa upplevelser? 
Övergripande intryck; om du tänker tillbaka, vad tänker du främst på? 
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Specifika frågor  
Etnicitet (exempelvis etnisk diskriminering)  
Sexualitet (exempelvis sexuell diskriminering, exkludering etc) 
Funktionshinder 
Barn under studietiden 
Ålder 

 
  
Framtiden 
 
Någonsin funderat på att byta lärosäte/utbildning? 
Vad tycker du om Växjö universitet? 
Campusområdet? 
Försörjning: CSN, extrajobb etc? 
Några direkt negativa upplevelser? 
Övergripande intryck; om du tänker tillbaka, vad tänker du främst på? 
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Bilaga 2. Intervjuguide arbetsgivare 
 
Tema 1.  
Typ av arbetsplats 

Tema 2.  
Anställningsstrategi 

- Huvudsakligt ”uppdrag” 
- Huvudmän – stat, landsting, 
kommun, privat? 
- Vilka arbetsuppgifter finns 
här? 
- Organisation: ledningsfunk-
tioner, jämställdhetsfrågor, 
anställdas möjligheter till 
inflytande över arbetsplatsen 
- Arbetsuppgifter som försvun-
nit eller kommit till under de 
senaste åren? 

  

- Antal anställda? 
- Utbildningsbakgrunder 
- Tidigare arbetslivserfarenheter bland de 
anställda? 
- Vilka behov har arbetsplatsen? 
- Vilka sökkanaler använder ni för att finna 
nya medarbetare? 
- Vad utmärker en bra medarbetare? 
- Hur vet man om en person blir en bra 
medarbetare? 
- Hur kommer det sig att kulturledare X 
började arbeta här? (utbildning, praktik, 
kontakter, personlighet) 
- X:s arbetsuppgifter? 
- X:s anställningsform? 
- Har arbetsplatsen förändrats på något sätt 
sedan X började här? 
- X:s framtid här? 
- en bra cv? 
- referenser? 

 
Tema 3. Utbildningens bety-
delse 

Tema 4. Arbetsplatsens framtid 

- Känner du till kulturledarut-
bildningen i Växjö? 
- Hur kom du i kontakt med 
den? 
- Vad vet du om den? 
- Vilken betydelse hade X:s 
utbildning för anställningen? 
- Hur märks X:s kulturledarut-
bildning i det dagliga arbetet? 
- Har X något behov av vidare-
utbildning? 
- Om du var ansvarig för 
kulturledarprogrammet vad 
skulle du då tänka på? 

- Har arbetsplatsen någon särskild utveck-
lingsplan?  
- Hur ser den ut? 
- Vad vill ni bli bättre på? 
- Är ert uppdrag förbunden med några sär-
skilda risker (politik, huvudmän, användare 
etc)? 
- Om alla resurser i världen fanns hur skulle 
då denna arbetsplats se ut om 10 år? 
- Vad skulle du själv vilja göra om fem – tio 
år? 
 

 
 
Bakgrundsfrågor:  
Utbildning, arbetslivserfarenhet, år på arbetsplatsen 
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