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 ”Omdannelse i dansesektoren  	  
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INNLEDNING:  

 

I likhet med det øvrige norske samfunn står også danse-Norge i et post-petroleum perspektiv 

foran mulige økonomiske omveltninger i en omdannelses-fase i de nærmeste 10 årene 

fremover, fra et velstands- og overskudds-samfunn i stor grad tuftet på verdier i form av et 

stadig økende olje-fond, til en mer ressurskrevende arbeidsvirkelighet som sådan. 

 

Nylig ser man at kunstnerisk ansatte ved Den norske opera og ballett, av Kulturdepartementet 

får tilbud om 3 års etterlønn som erstatning for pensjonsmidler, grunnet at DNO&B nå i 2016  

(2015) går med minus hele 4 000 000 000 i negativ egenkapital, økte billettintekter til tross. 

 

I følge nyere arbeidslivsforskning er det den veien det går med store deler av arbeidslivet; det 

foretas en reforhandling av pensjonsavtaler, og 3 års fallskjerm ansees i forsknings-kretser 

som en eventyrlig avtale, sett i deres helhetlige samfunns-perspektiv. En argumentasjon 

understøttet av det private næringsliv, men fagforeningene er selvsagt mot denne utviklingen. 

 

 

Profesjonelt frilansende og ansatte kunstnere samles 

Går utviklingen den veien, med hensyn til besparelser og reduksjon av pensjonsutgifter, vil 

arbeidsvirkeligheten til en fast ansatt kunstner ved en statsinstitusjon begynne å nærme seg en 

profesjonell frilans kunstners arbeidsutfordringer. 

 

Fagforeningene kan dermed være tjent med å ta hensyn til sysselsatte men ikke vesentlig 

inntekts-havende frilans kunstneres hverdag, i tillegg til den tradisjonelle arbeidslinjen. 

 

Kan de to sidene av det profesjonelle dansekunstfeltet møtes? Kan man få en lik tilgang til 

rettigheter, med begrunnelse i at man som profesjonelt ytende i verdensklasse utfører samme 

type arbeid, på ulike vilkår? 

 

I motsatt fall kan man risikere å få et todelt arbeidsliv, et klassisk arbeidsliv, og et skygge-

arbeidsliv også innen kunsten. Det kan med høy grad av sannsynlighet vise seg at vi som 

samfunn ikke er tjent med denne todelingen av det profesjonelle kunst-segmentet. I stedet kan 

det tilrettelegges for at man ved å utvikle tilgjengelige økonomisk verktøy, søker og utjevne 

eventuelle klasseforskjeller, mens velstandssamfunnet vårt ennå tillater det. 
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Alternativ? 

For å unngå en tilstand av et prekariat – i Storbritannia sies det at ca. 15% tihører prekariatet, 

nær alle lavtlønte kulturarbeidere tilhører dette sjiktet, ut fra en måling utført av BBC i 2013, 

http://www.bbc.com/news/magazine-220009733 

 

Et lignende situasjonsbilde er det relevant å mene kan være utviklingen i norsk arbeidsliv. 

I norske kretser er begrepet ´prekariat´ennå et tabu-ord, til tross for at høyreidealisten Elin 

Ørjaseters bokforlag har utgitt bok om emnet, og den myte-omspundne Bildeberg-

konferensen har det som et av sine hovedtema for 2016.  

 

I følge undertegnede med tilstedeværelse på Fritt Ord konferensen i 2014, for frilans 

tekstarbeidere - som egnet til å dokumentere argumentasjonen for at prekariatet allerede er en 

etablert tilstand også innen norsk arbeidsliv, dessverre. 

http://kritikerlaget.no/saker/frilanskonferansen-vekket-engasjement 

 

Fritt Ord- konferensen viste til at det er Schibsted-konsernet og andre medie-magnater som er 

pådriver for ”prekær-vikariatet”, deltids-sysselsetting eller frilans-økningen innen den 

intellektuelle klassen, som kultur-redaktør Åsa Linderborg i svenske Aftonbladet formulerte 

det i sitt innlegg der,  uten at det eksisterer annet enn foreløpig statistiske anslag for norske 

forhold. 

 

Med dette som utgangspunkt og bakteppe nasjonalt og globalt, ønsker jeg å se nærmere på 

tilstandene for økt velstand inn mot vårt eget fagområde, det norske dansefeltet i fremtiden. 

 

Også i et Brexit-perspektiv er dette studiet relevant, hvilken retning vil videre et norsk 

kunstfelt ta, i ly av en diskusjon om utviklingen i et øvrig Europa, og Norden mer spesifikt, 

som vår nære kontekst. 

 

Det norske dansefeltet kan selvsagt ikke sees isolert fra et nordisk og internasjonalt segment. 
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Eksempel på den britiske undersøkelsen om klasseinndeling, kilde BBC 2013:  

 
 

 

Litteratur, innledning:  

http://orjas.no/2015/07/prekariatet-de-nye-losarbeiderne/ 

http://www.manifesttidsskrift.no/til-kamp-mot-ulikheten/ 

http://www.hn.se/n%C3%B6je/scen/kritikerhyllad-pj%C3%A4s-om-prekariatet-1.1866914 

http://www.dagbladet.no/nyheter/disse-er-norges-bidrag-til-verdenselitens-topphemmelige-

mote/60232690 
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PROSJEKTSKISSE:  

   

Tittel:   

”OM-STILLING i dansesektoren   

        Kunstnerens plass i et post olje-samfunn - Et feministisk prosjekt?   

 

Kapittel 1” 

   

FINAL EXAM Dans 3004 Vår 2016  

  

Kandidat nr.: 10001 

   

Med oppgaven ønsker jeg å sammenligne en offentlig diskurs omkring dansens vilkår i 

Norge, med utgangspunkt i hovedsakelig:  

  

1. Rapporten: Kleppe, Bård; Mangset, Per; Røyseng, Sigrid, Kunstnere i byråkratisk jernbur? 

Kunstnerisk arbeid i utøvende kunstinstitusjoner, Telemarksforkning, 2010.   

 

2. Et case study som omfatter en mulig skisse over fremtidens arbeidsmuligheter. Jeg vil delta 

på arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sin årskonferense med  tittelen: “Tenke det, ønske det, 

ville det med, men gjøre det?”, som finner sted på Nationaltheatret nå i vår, 12.4.16 

 

3. Videre vil jeg diskutere danserens vilkår, med utgangspunkt innen det mer rent 

dansevitenskapelige , med boken Fraleigh, Sondra Horton, Dancing into darkness, Pittsburgh 

University Press, 1999 

 

Jeg ønsker i oppgaven å undersøke om danserens fremtid i et Norge i et post-petroleum 

scenario fremdeles vil ha livets rett, med argumentasjon pro et contra. 

  

Oppklaring mht tittel, denne tittel vil jeg føre videre til MA-oppgaven høst 2016 m.v., da med 

flere kapittel. Denne oppgaven rommer de første kapittel, i tråd med veiledning. 

 

(Se videre tilhørende kapittel: Referanselitteratur) 
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SPØRRESKJEMA 

 

Respondent: Anonym /  Navn:                          posisjon: 

 

 

 

I kunst- og underholdningsbransjen er det skapt et inntrykk av at etter olje-krisen som inntraff 

i 2014, kan publikumstallene nå i 2016 vise seg å variere/ reduseres noe, vist ved enkelt-

tendenser innen billett-salg i det norske musikal-markedet i våren 2016.  

 

Også event-oppdrag for den enkelte danser kan vise seg å bli færre, som følge av en 

svingning i markedet. 

 

Det er for tidlig å danne et statistisk grunnlag over dette, men det ønskes å foregripe en 

eventuell tendens i å etablere seg,  av forebyggende hensyn.  

 

Enten ved  foreslå kompensering med sponsor- eller stasttøtte, økt billettpris, eller ved å tenke 

færre forestillinger, lavere produksjonsutgifter, mindre lokaler eller andre nødvendige spare- 

og akkommoderingstiltak for kunst- og kulturbedriftene. 
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SPØRSMÅL: 

 

1. 

Tror du at årsaken til reduserte publikumstall relatert til nedgangen i det olje-relaterte 

finansmarkedet, eller er det en tilfeldighet?   

 

Sett kryss:         JA /      NEI       / VET IKKE 

 

 

1.2. Underspørsmål til punkt 1: Mener du at kulturstøtten er å regne som konstant, eller er det 

rimelig å anta at bidrag etter hvert vil følge konjukturene i finansmarkedet? 

 

Sett kryss:         JA /      NEI       / VET IKKE 

 

 

2.  

Opplever du at DNO&B har færre sponsor-publikum blant det ordinære publikum, ser du en 

forskjell fra 2008 til 2016? 

 

Sett kryss:         JA /      NEI     / VET IKKE 

 

 

3. 

Er det færre eller andre sponsorer i kunst- og kulturmarkedet nå enn i det beste året siden 

2008? 

 

Sett kryss:         JA /      NEI        Utdyp her: 

 

 

4.  

Opplever du som kunstner / danser (stryk det som ikke passer)  å få færre tilbud, nå etter 

nedgangen i olje-markedet siden 2014? 

 

Sett kryss:         JA /      NEI        Utdyp her: 
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5. 

Opplever du som sponsor-publikum at forestillingene du tilbys fra arbeidsgiver er færre? 

 

Sett kryss:         JA /      NEI        Utdyp her: 

 

 

6. 

Opplever du som representerer en kultur-sponsor at du vil prioritere og støtte  kunst-

samarbeid fremover?  

 

Sett kryss:         JA /      NEI        Utdyp her: 

 

 

Eventuelle kommentarer til spørreskjema: 

Svar sendes i retur til avsender snarest, til email: monihers@stud.ntnu.no  

 

Spørreskjema er sendt til sponsorene: STATOIL, Det norske Oljeselskap, DNB, og 

kulturinstitusjonene: Festspillene i Bergen, Operaen, Det norske teateret, Olavsfestdagene, og 

til individuelle aktører i kulturfeltet som enkeltdansere, og billedkunstnere.  
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STATISTISK GRUNNLAG 

Respondent, 

Sponsorer 

 Svar 

Spørsmål 1 

Svar 

Spørsmål 2 

Svar 

Spørsmål 3 

Svar 

Spørsmål 4 

Svar 

Spørsmål 5 

1. Telenor       

2. Statoil       

3. DNO       

4. dnb       

Respondent, 

Dansere 

      

A Jazz       

B Klassisk       

C Samtid       

D Koreograf       

Respondent, 

Institusjoner 

      

DNO&B       

Det norske 

teateret 

      

Olavsdagene       

FiB       
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GRAF 

Eksempel på modell for fremtidig GRAF for Kunst-sektoren i et post-petroleum perspektiv, 

verdiene her er fiktive, og vil utvikles i takt med at besvarelsene på spørreundersøkelsen 

kommer inn, se spørsmål-skjema og eksempel på kommende svar-tabell forrige avsnitt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

Kategori	  1 Kategori	  2 Kategori	  3 Kategori	  4

Kunst-‐sektoren	  i	  et	  post-‐petroleum	  perspektiv

Serie	  1 Serie	  2 Serie	  3



	   12	  

1.  

Rapporten: Kleppe, Bård; Mangset, Per; Røyseng, Sigrid, Kunstnere i byråkratisk jernbur? 

Kunstnerisk arbeid i utøvende kunstinstitusjoner, Telemarksforkning, 2010.   

 

”Mange unge rekrutter til kunstneryrkene ser imidlertid ut til å finne trøst og lindring fra den 

kunstneriske karrierens prøvelser i en særskilt individualistisk og karismatisk tro på at de selv 

er utvalgt og forutbestemt til nettopp denne typen arbeid (Kris/Kurz 1979, Mangset 2004): 

Selv om de vet at mange av dem etter hvert vil få vansker med å etable- re seg og finne et 

stabilt levebrød som profesjonelle kunstnere, er de tilbøyelige til å tro at nettopp de er blant 

de få som er utvalgt til nettopp disse yrkene.  

Mange ser ut til å gjøre en ”sannsynlighetsmessig feilkalkyle” (”a probabilistic 

miscalculation”) når det gjelder egne karrieremuligheter (Menger 2006). Dette bidrar også til 

en konstant over-rekruttering til kunstneryrkene; kunstnernes arbeidsmarkeder lider av en 

”excess supply disease” (samme sted). ”    - Sitat rapporten, s.9 punkt 1.1. 
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2. Et case study som omfatter en mulig skisse over fremtidens arbeidsmuligheter. Jeg vil delta 

på arbeidsgiverorganisasjonen Spekter sin årskonferense med  tittelen: “Tenke det, ønske det, 

ville det med, men gjøre det?”, som finner sted på Nationaltheatret nå i vår. 

 

 

 

NOTATER MED ENkELTE PLANSJER FRA SPEKTER-KONFERENSEN 2016:   

Nationaltheatret, tittel  ”Tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det? 12.4.16 

 

 ” OLJE-ROMANTIKKENS TID ER FORBI. Velkommen til en ny realisme.” 

 

I følge åpningstalen til administrerende direktør Anne-Kari Bratten. 

 

Det var særlig statsviter og leder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Kåre 

Hagens innlegg som utpekte seg i rekken av foredragsholdere, med hensyn til denne 

oppgavens tema. 

 

Han talte om en nødvnedig omstilling i offentlig sektor, og omdannelsen, som Gahr Støre 

sier, er omdannelsen et virkemiddel for AP, men selve målet for Frp. 

 

Videodokumenterte foredrag på spekter.no kan stadfeste disse uttalelsene fra konferensen. 

http://spekter.no/Spekterkonferansen-2016/ 

 

Hva er kunnskapens rolle i samfunnsomdannelser? Spør Kåre Hagen. 

Han mener vi som land har gjort vellykkede omstillinger mer enn noen annen, og dermed 

bygget på tidligere innsikt, besørge at også fremtidens omsdannelser blir enda klokere. 

 

NOU-rapporten En bedre organisert stat,fra 1989,  ble av Morgenbladet i 2010 gitt æren av å 

kalles den beste norske utredningen noensinne. 

 

Omdannelsesbehovet var like stort i et 1980-tallets Norge, som nå i dag. Agendaen den gang 

var EU, kinesernes inntog i verdensmarkedet, velferdsmarkedets krise, etc. 

Ordet ´globalisering´ ble skapt. 

En ny marsjordre satt. 
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Innsikt 1 

Budskapet: opprydning i samtiden, utredning er en opprydning i hva staten og det offentlige 

skal drive med 

Fra Napoleons tider har vi arvet demokratiet, monarkiet, forvaltningsmodellen, 

industrialiseringsprosess, tatt den statlige organisasjonsformen for gitt. 

Den moderne samfunnsutviklingen som vokser frem og blir til velferdsstat, hvor staten 

plutselig driver med en hel masse ting 

 

Rapporten sa vi trenger en opprydning i hva en stat skal gjøre, i møte med den fremtiden vi 

skal møte vellykket. 

Samfunnsmessig hensyn tilstede, innen utdanning, trygd, sosial sikring, hvor staten har 

ansvar for en tjeneste. 

Staten forvalter også en butikklignende praksis, og konkurrerer med private aktører, spesielt 

sett i forhold til utviklingen av et indre marked i EU 

500 pålegg som forskningsrådet i dag skal administrere, Rafsø-utvalget i dag rydde opp i.. til 

sammenligning med rapporten fra 1989.. 

 

Først opprydning, deretter sortering 

Organiseres etter en grunnleggende idé, jo mer markedsorientert, jo mer kompleks og 

krevende omgivelser en virksomhet har, jo mer må du desentralisere makt og ansvar. 

Organisering er ikke et mål, det er et virkemiddel. 

 

Reformbølgen 1990 – 2003: 

.Utskillelse av fristilte foretak 

.Opprettelse og reorganisering av tilsyn 

.Styring med mer indirekte virkemidler 

 

Nyinstitusjonalisme 

 

Det som var verk og vesen, ble til moderne organisasjoner. 

 

Reformen var såkalt vellykket, det ble levert bedre og flere tjenester til befolkningen, mer 

effektivt. 
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I ettertid: Det var mye støy, men førte da til suksess. 

NPM… 

Skjellsord.. 

 

Vellykkede reformers paradoks, de virker gjennom fravær av problemer. (NPM..) 

Bak all støyen var det et felles verdifelleskap i Norge, vi var stort sett enige om 

samfunnshensynene, og vi var pragmatiske i valg av organisasjonsform. 

Gode analyser, grep og virkninger. 

 

 

 

 

Virkeligheten nå: 2016, REFORMER PÅ VENT: 

 

2005 – 2016: Fra Oljeamnesti til Produktivitetskommisjon 

Rattsøutvalget: ”Pengerikeligheten gjør at reformer har vært utsatt”.. 

 

Poenget er: Det begynner å vokse frem en samtidsdiagnose, om at noe bør gjøres. 

Omstilling til hva 

Økologisk, demografisk, og økonomisk bærekraft 

Hva er lærdommene fra forrige omstilling 

En kardinalfeil man ikke må gjøre 

Noen råd det kan være klokt å følge 

 

Det er klart det er lurt å motivere til en retorikk om et vendepunkt: 

Vi lutheranere elsker det, for når vi skal motivere til handling, da snakker vi ned samtiden. 

Blir veldig bekymret for hvordan vi skal få til en Økologisk, demografiske og økonomisk 

bærekraft 

Mekanismene 
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Resonnementene står i den klassiske NOU´en, Når en organisasjon har et samfunnsoppdrag, 

må den ha noen mekanismer som sikrer at den modellen holder fast ved samfunnsoppdraget. 

Inkludert de ansatte. 

Man eksponerer organisasjonene for deres formål.  

I stedet for at hver enkelt blir opptatt av sin egen navle, blir de oppttt av sitt samfunnsmessige 

oppdrag. 

 

Oljeromantikkens tid er på hell.. http://spekter.no/Nyheter/Nyheter-2016/-Oljeromantikkens-

tid-er-pa-hell/ 
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Fra direktør i Spekter, Brattens åpningstale ”Oljeromantikkens tid er på hell”: ”det vil være 

en trussel mot den norske ledelsesmodellen dersom lederne blir mer opptatt av å rapportere, 

dokumentere og unngå å gjøre feil, enn å ivareta ansvaret de har for å tilrettelegge og 

inspirere til selvstendig oppgaveløsning, innovasjon, kreativitet og nytenkning, sa Bratten. 

 

I en forskningsrapport blant topplederne i statlig eide selskaper som Tom Colbjørnsen ved 

Handelshøyskolen BI har utført for Spekter, sier halvparten at Riksrevisjonen har 

utilstrekkelig kunnskap om selskapene når de går i gang med 

forvaltningsrevisjon.  Inkluderer vi de som synes at dette stemmer «litt», øker tallet til nesten 

85 prosent. 

- Kontrollørene må ha tilstrekkelig kompetanse om det de skal undersøke. Og de bør lytte til 

begge parter, også arbeidsgiver, som sitter med helhetsansvaret og som har mest kunnskap 

om virksomheten.” 

 

Verdifellesskap 

Pragmatismen, virkemiddel 

Resonnementene 
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Mekanismer holder fast ved samfunnsoppdraget 

 

Infrastruktur til samfunnet 

Utsette og eksponere organisasjonene for deres eget formål 

Slik gi dem økonomisk egetansvar for inntjeningen 

Mer husholdende med ressursbruk, mer nøye 

Blir mer nysgjerrige og villige til å se om det er tjenlig å flytte ressursbruken fra et formal til 

et annet 

 

Gudmund Hærnes:Kontrakter i markedet ble viktigere enn kontakter I forvaltningen 

Opptatt av formålet man skal betjene, ikke nødvendigvis for å tenke business 

 

Sterkere egeninteresser I kostnadskontroll 

 

(NPM av kunstsektoren? Se til andre land som Frankrike, etc. Hva kan vi forvente oss her 

fremover?) 

 

Vi tviholder på å være oppdragsforsknings-finansiert 

Vi sier nei til større grunnbevilgning 

 

Jobber med fusjonering av akademia. 

 

Prøver å trekke lærdom fra vellykkede omstillingsprosesser, at hvis du er avhengig av å få 

forskningsbevilgningene dine fra Forskningsrådet, og fra EU, og depratementer så blir 

forskerne mer interessert i omgivelser 

Sterkere egeninteresser i kostnads-kontroll og foretakskalkyler bak egne langsiktige 

investeringer 

 

Det er et paradox at hvis du studerer utviklingen til de fristilte foretakene. Så blir de mer 

langsiktig tenkende i 

 

Bratten: “Hun viste til Produktivitetskommisjonen, som fastslår behovet for innovasjon og 

produktivitetsvekst, og blant annet oppfordrer til å fjerne for strenge eller utdaterte 

reguleringer. 
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- Også partene i arbeidslivet må ta sin del av denne oppgaven ved tariffrevisjonen. Både 

sentralt og lokalt må vi lete etter reguleringer som er utdaterte, hindrer produktivitet og ikke 

er tilpasset dagens driftsituasjon, samfunn og arbeidsliv, oppfordret Bratten. 

Hun minnet om at det er viktig at tariffavtalene ikke hugges i stein, men at de må kunne 

endres og tilpasses når virksomhetens behov ender seg. Det er ikke minst avgjørende for at å 

sikre oppslutning om et organisert arbeidsliv. 

(…)det vil være en trussel mot den norske ledelsesmodellen dersom lederne blir mer opptatt 

av å rapportere, dokumentere og unngå å gjøre feil, enn å ivareta ansvaret de har for å 

tilrettelegge og inspirere til selvstendig oppgaveløsning, innovasjon, kreativitet og 

nytenkning, sa Bratten. 

 

I en forskningsrapport blant topplederne i statlig eide selskaper som Tom Colbjørnsen ved 

Handelshøyskolen BI har utført for Spekter, sier halvparten at Riksrevisjonen har 

utilstrekkelig kunnskap om selskapene når de går i gang med 

forvaltningsrevisjon.  Inkluderer vi de som synes at dette stemmer «litt», øker tallet til nesten 

85 prosent. 

- Kontrollørene må ha tilstrekkelig kompetanse om det de skal undersøke. Og de bør lytte til 

begge parter, også arbeidsgiver, som sitter med helhetsansvaret og som har mest kunnskap 

om virksomheten” 

 

Tenker mer langsiktig enn den gangen de var direkte med i statsforvaltningen. 

Barnelærdom at hvis du skal planlegge noe skal du bruke stat, og hvis du ikke skal planlegge 

noe skal du bruke marked.. 

Den er egenltig helt feil, for markedsaktører de er opptatt av: å overleve på lang sikt. 
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Norden 

 

Nordisk krafttak..lutheransk.. preg 

Se på finland og island hvor kort tid de brukte p å komme seg igjen.. 

Danmark, som på 70-tallet mente det gikk til helvete på første klasse, se på deres innovative 

økonomi i dag.. 

Se de trauste svenskene.. Saab går konkurs, men de reiser seg igjen.. 

Vi har noe unikt, det har ikke med gener å gjøre, men handler om hvordan økonomi, politick 

og kultur er skrudd sammen. 

Forskere er egentlig svake på å forklare suksess, liker bedre kriser, dommedagsscenario og 

fattigdom, at alt går nedenom og hjem, og denslags..når noe går bra får man litt problemer.. 

 

Men forskerne begynner å bli flinkere til å forstå hvordan noen land har stor omstillingsevne, 

og de nordiske landene hard et 

 

 

 

 

 



	   22	  

Fordi økonomiske og sosial likhet 

Det uttrykker et tillitsnivå 

Såkalt sosial kapital som gjør at samarbeid går lettere og begge to er sikre på at gevinstene 

ved omstilling vil bli fordelt rett, rimelig og rettferdig. 

Det andre er at sentraliserte korporative inntektsdannelser, høye minstelønninger og 

investeringsorienterte kapitalister, er en del av denne kontrakten. 

 

Rattsøkommisjonen sier at – ikke så pk, men: den sotre innvandringen av billig arbeidskraft 

som vi har hatt bak oss nå, de siste 15 årene, at det kanskje har senket produktiviteten 

For det har gjort det billigere å bruke polakker, enn å investere i ny teknologi.. 

 

Arbeidsforskning 

 

Det siste mht sosial veferd,  

 

Økonomisk omstilling betyr at jobbene blir utrygge 

Men så lenge vi kan beholde den universelle velferdsstaten vår, slik at v beholder tryggheten, 

selv om man bytter jobb 

 

Det er en fantsastisk gunstig mekanisme 

Som fremmer omstilling 

 

Disse nordiske mekanismene som ble utviklet av helt andre historiske grunner, men som har 

vist seg å fungere på denne måten, det må vi være varsomme med ikke å ødelegge 

 

Innovative, nød lærer naken kvinne å spinne.. 

Om å innovere.. 

Hvis du tar klærne av en kvinne, slik at hun begynner å fryse, skap nød så får du velstand… 

(En grusom floskel spør du meg) 

 

Det er Luther ikke sant..? 

 

Men det er en forestilling som er veldig utbredt. 
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Men ordtaket er en lutheransk feiloversettelse av Platon! 

Necessity is the mother of invention 

Innovér! 

(Men hvem er faren?) 

 

 
 

… 

 

 

Det er tvingende omstendigheter som stimulerer en søken etter løsninger 

 

(Næringsliv han rederen tidl. NHO? 

 sier også la dem blø..) 
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Hvordan blir organisasjoner med samfunnsoppdrag mer innovative? 

Mye samfunnsforskning.. 

Under hvilke betingelser fryser en organisasjon i hjel? 

Og under hvilke betingelser gror de/ utvikler den seg. 

Til en vital og nyskapende organisme. 

Kontroll og kostnadskutt, og stadige oppfordringer til at ting må gjøres på billigere måter gjør 

at alle de flinke folka forsvinner. 

Fra den organisasjonen. 

 

Derimot når han eller hun fostrer en organisasjon med kultur for mange ideer, men det må 

ikke være slik at en hver idé er like god.. 

 

Organisasjonen må være festet på et formål utenfor seg selv, i et samfunnsoppdrag, og det må 

være hvor god man er til å ivareta det samfunnsoppdraget som på være det interne kriteriet, 

for hvilke ideer man skal jobbe videre med. 

 

Og hvilke man skal si at den var god, men duger ikke her. 

 

Det er omgivelsene rundt (samfunnsoppdraget)som teller og organisasjonen må kobles på.. 

 

Den sikreste måte å drepe all innovativ kraft, er å håndheve nullfeilskultur. 

 

Oppbyggingen av tilsynene, har ledet til en litt for stor utbredelse av nullfeilskultur. 

 

F. eks disputtene mellom navdirektør og riksrevisjon.. 

 

:::::::: 

 

Fagfolk vil ikke tilpasse seg til nullfeilskultur. 

 

Det oppfatter de som tyranni. 

 

Det oppfatter de som rapporteringsmas. 
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”Straff aldri den som feiler i forsøket på å gjøre noe riktig.”  

Platon 

 

 

Summen av dette:  

Det må skapes en forståelse av at vi er i en situasjon som påkaller handling, som påkaller 

endring. 

 

80% av en vellykket omstilling/ reform er en omforent situasjonsforståelse. 

 

(Berører kunstfeltet gjennom akademia, arbeidsinkludering/ tiltak, og velferd:? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



	   26	  

En samfunnssektor, hvor man kan bruke noen av erfaringene fra en vellykket omstilling, er 

for eksempel arbeidsinkluderingsindustrien, hele 25 MRD NOK, tiltak, attføring etc. 

Ingen kurve opp for jobb-ønske, kun for å bruke penger uten resultat, case for opprydning.. 

 

Sortering, hvem bør gjøre hva, hvilken organisering er mest hensiktsmessig 

 

Universitets- og høgskolesektoren, den burde vært med i fristillingen. 

Burde vært omdannet til en mer selvstendig organisering. 

Mer avhengig av å levere kunnskap som etterspørres.. 

Hvor er universitets- og høgskolemiljøene i sitt samarbeid med det samfunnet som skal 

omstille? 

Grunnen til at den ikke er fristilt er at det er knyttet en del goder til å være innenfor den 

hierarkiske statlige modellen. 

 

Det var godt å komme til en statlig høgskole, etter BI 

BI opptatt av å få studenter, statlig opptatt av at 2% overskudd er budsjettavvik på statlig 

høgskole….. 

 

Statlig: Spiller det noen rolle om det er et overskudd eller underskudd, nei, avvik er avvik… 

 

Den kulturen er ikke i stand til å levere det samfunnsoppdraget som nå etterspørres 

 

:::::::: 

 

 

En helt annen ende:  

En velferdsteknologisk revolusjon, i muligheten til å bruke teknologien til det vi ønsker. 

Gjøre at flere mennekser kan være mer selvhjulpne.. 

Lenger i eget hjem. 

Det er en situasjone som minner om da strømmen kom. 

Brukte flere tiår i Norge på å bestemme om det skulle være statlig eller privat organisert. 

Nå kommunalt ansvar, kanskje en feil ved å bruke for lite organisering.. 

 

Kan bli en veldig viktig driver for løsningene fremover, mht effektivitet og produktivitet. 



	   27	  

Staten er ikke ansvarlig, som statlig organ, men jammen har vi gjort dem det, kalles bare et 

direktorat for e-helse. 

Som en ryggmarksrefleks, her skjer det veldig mye, da må staten ta ansvaret og gjøre alt 

selv.. 

 

Hvor er søkenen etter en god, fristilt modell? 

 

Kanskje vi kunne bruke apotekene, en faghandelmodell for å utfordre ESA? 
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(Kulturrådet?) 
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Når kommer egenltig fremtiden? 

 

Jo, den kommer i 2026. 

 
Dette da de store etterkrigskullene i 2026  blir storforbrukere av pleietjenester, og oppdager 

arbeidermangel. 

 

Det kommer bratt men ikke brått, det minst usikre vi vet om fremtiden vår. 

 

Vi har i Norge gode politisk økonomiske velferdsorienterte institusjoner, som lager svært 

gode forutsetninger for en reform-agenda, med et litt lutheransk-protestantisk krafttak. 

 

Vi har i vår nære fortid gode historiske erfaringer med å bruke organisasjonsform, og 

organisasjonsdesign, for organisasjoner med samfunnsoppdrag, for vi bruker litt stat, og en 

passe dose marked. 

Den nye realismen, 10 år til å forberede oss.. 

Dette kan bli veldig spennende. 

 

Slutt. 

 

:::::::: 
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Oppsummering av BRATTENs foredrag: 

Oljeromantisk periode 

Sammenlignbar med nasjonalromantikken 

Ekstravagante løsninger for samfunnet 

Helt eventyrlig høy lønnsvekst for de fleste offentlig ansatt som lønnstakere. 

Den private velstanden har økt veldig. 

Vi er nå på vei inn i en ny realisme. 

Vi har lenge visst at velferdsstaten slik den er organisert i dag ike kommer til å være 

bærekraftig i tiden fremover. 

Utfordringene vi trodde lå en del fremover, de er her allerede nå. 

Toppen av oljepengebruk er snart nådd, mens utgifter knyttet til demografi øker. 

På slutten av 2016 kommer Norge til å ha en større arbeisledighet enn Tyskland og USA: 

Samtidig skal Norge omstille seg til å bli et lavutslipssamfunn. 

Vi skal møte den 4. Industrielle revolusjon og vi skal ta i mot flere flyktninger. 

8 av 10 vil ha velferd som i dag eller høyere, forventningene til Velferdsstaten øker 

Samtidig vil de som ønsker økt velferd, ikke jobbe mer, ikke betale mer skatt, de vil redusere 

arbeidsinnvandringen.. og de vil helst ha fri fredager. 

 

 

PRODUKTIVITETSKOMMISJONEN 

Realitetsorienteringen har hatt kummerlige kår i Norge de senere år. 

Norge må gå fra særstilling til omstilling 

Hva er potensialet for prouktivitetsvekst i Norge? 

1996 – 2005: 3% 

2006 – 2014: 0,8% 

Hvis vi klarer å gjeninnføre 3% vil det gi en økning ifastlands-bnp på 85% 

Hvis vi derimot fastholder 0,8%, vil det kun gi økt fastlands bnp på 17% 

Øk produktivitet, hvis ikke: quick fix øk fra 37% i dag til 64% skatt… 

Offentlig, ikke bare priva må øke produktivitet 
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Kunnskapssamfunnet krever sterkere satsning på undervisning høgskoler og akademia, som 

klarer å kombinere akademia og næring. 

Vår fremtidige kunnskapsøkonomi, krever sterkere utdannings- og forskningsmiljøer  

 

Når produktivitetskommisjonen OECD, og andre diskuterer kompetanse-utfordringene i 

norsk arbeidsliv, så høører de fleste tiltakene til på utdanningssiden på nasjonalt nivå. 

Virksomhetsbasert utviklingsarbeid står sterkt i Norge. 

Fordrer utvikling både av arbeids- og kompetanseformene. 

Dersom vi skal møte disse produktivitetsutfordringene på nasjonalt nivå,  

må vi samtidig se på disse behovene hos  private virksomheter. 

De kompentasne-driverne vi ser i virksomhetene nå,  

Spekter mener at kompetanseutvikling kan skje p åden enkelte arbeidsplass, og ikke bare i 

undervisnignssammenheng på høgskoler og universitet.. 

Nye medarbeidere må få dette innpodet, det er fint med e ngrunnutdanning, men 

kompetansen må endres over tid.. 

 

Det er i bedriftene i oppgaveløsningen at den største kompetanse-økningen sker. 

Koble makro og mikro-nivå.. i mye sterkere grad. 

 

Lønnsdannelsen 

Eventyrlig reallønnsvekst 

Ikke det samme som økt produktivitet 

Holden III utvalget fra 2013 

Viser differensen mellom produktivitet og lønnskostander 

Det å bruke samfunnets ressurser mer effektivt, er den viktigste kilden til økt velstand 

Naturlig forhold mellom lønnsdannelsen, tariffavtalene og verdiskapningen 

Gjenspeiler den tradisjonelle måten vi har tatt ut lønnstilegg p åi Norge 

Hvordan man har fordelt verdiskapningen 
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Er kunstlivet skjermet sektor? 

Privat, skjermet og offentlig.. 

Fremover må det kreves myes større produktivitet i offentlig sektor, for å forsvare 

lønnsnivået. 

 

Tydelig frontfag i lønnsveksten, Holden –utvalget,  

Den norske modellen på sitt beste 
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Årets ramme p å2,4% er den laveste siden 1935. 

 

 
Private bedrifter vil nok utvikle mer prestasjonsrettede ytelsesavtaler, i stedet for 

tariffavtaler? 

 

Tariffavtaler må endre seg i tråd med markedet.. 

 

Ellers kan mange la være å organisere seg, det er synd sidn man behøver et organisert 

arbeidsliv fremover. 

 

Arbeidsreguleringer innrettet mot industrien må endres og tilpasses den digitale utviklingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   34	  

Overtid dersom applausen fra publikum trekker ut i tid.. 

 

Tariff for minimum 2t tid til egenrefleksjon,, 

 

Hm. 

 

(Carte Blanche er medlem av Spekter.) 

 

 

 
 

Det holder ikke å se dette i makro, vi må se dette i bedriftsperspektiv også, i mikro-

tankegang. 

 

Dette kan ikke overlates til kommende generasjoner. 

 

Direkte link til Røysengs rapport som beskriver tilstanden i norks kunstliv, primært et 

institusjonalisert sådan. 
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Kan ramme alders-grensene ved operaen, for både sangere (52) og dansere (42). 

 

Særaldersgrensene må øke.. 

 

Ulike system for pensjon i offentlig vs privat sektpr, hindrer mobilitet mellom systemene.. 

De må tilpasses hverandre. 
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Heltid som virkemiddel 

 

:::::::: 

 

Ledelsen må ha handlingsrom,  

 

Men det blir forstyrret av avviksfokus og  
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Vi kan ikke ha det slik at vi her i landet har flere som passer på, enn de som finner på. 

 

Da gjør det innovasjon og fremdrift, produktivitet vanskelig. 

 

Avviksfokus hindrer produktivitet 
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Slik bærer det feil av sted 

 

Omstillingen kommer til å gå bra med omstillingsdyktige organisasjoner og ansatte 

 

Styrking av arbeidslinjen, kontinuerlig forbedringsarbeid som noen kaller innovasjon, og økt 

produktivietsvekst 

 

Spekter tror dette er det som skal til for å ta Norge inn i den nye tid, slutte med Solveigske 

svermerier og realitetsorientere seg.. 

 

Det siste Norge behøver nå er redusert arbeidstid til 6-t dag, nå er det heltid 

(Fagforbundet) 
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TAK:  

Ikke valgfri tirsdag plukke blomster, eller foreldre velge foreldrepermisjon, eller ungdom 

velge fritt hip-hop og urban spiritualisme 

 

Ikke valgfritt 

Ei heller BA i låtskriving ved Uni i Agder..tak, tak, tak.. 

 

Det er helt galt om man ikke styrer ungdommens utdanningsvalg.. 

 

Til nå har vi hatt økonomi og muligheter i Norge til å gå utenom,  

Vi har svermet og kontrollert oss rundt ting, nå må vi lære oss å møte Bøygen.. på en mer 

offensiv måte. 

 

Tenke det, kunne det, ville det med, men gjøre det? 

 

(NB, kommentarer til danse- og kunst-feltet er kandidaten, undertegnedes egne). 

 

http://spekter.no/Spekterkonferansen-2016/ 
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ESSAY 

Individuelt prosjekt 

 

 

Innledning 

Jeg har valgt å fokusere på et feltarbeid som jeg finner både relevant og prioriteringsverdig i 

en tid som preges av en post-petroleums atmosfære, reelt, politisk og finansielt. 

 

Som kunst-aktør, er jeg spesielt opptatt av hvordan dette klima vil prege kunsten og 

kunstsektoren på sikt. 

 

På Spekter-konferensen som jeg deltok på nylig, som et case-studie, antas det konklusivt at 

”fremtiden kommer i 2026”, når de store etterkrigsgenerasjonene blir storforbrukere av 

velferd, og det oppdages at det ikke finnes nok arbeidskraft. 

 

Det er fristende å spørre om det da er tidspunktet for at samfunnet spørrende vender seg mot 

kunsten, og alle kunstnerne blir forsøkt henledet til å begynne i hjemmepleien, den dyre 

kunstutdannelsen til tross, ja for mens en vanlig studieplass koster om lag i underkant av kr. 

200 000 per hode, teller en kunstutdannelse oppunder millionen, en kostbar hjemmepleie med 

andre ord. 

 

 

Norsk kulturarv 

Hvordan kan man ivareta norsk kulturarv, og samtidig bevisstgjøre og og videreføre de 

grunnleggende verdier som kunst- og kulturlivet byr på, uten at det går i splid med norsk 

arbeidsliv for øvrig? 
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Kvalitativ metode 

I dette prosjektet har jeg fått øve meg på å samle inn materiale gjennom spørreskjema som 

jeg har utformet, jeg har forsøkt å ringe til store sponsorer og institusjoner, og å sende skjema 

til kolleger i dansebransjen. Dette som et grunnleggende arbeide for videre forskning i selve 

masteroppgaven, med samme og dertil et utvidet tema. 

 

Den 8.6. ble jeg spurt av Nasjonalt Kompetansesenter for Dans Region Vest om å presentere 

undersøkelsen på deres og PROSCENs SLIPP-konferense på Cornerteaterets 

Sommerevenement den 16.6.16, det viser at problemstillingen har relevans utenfor forskerens 

egen interesse for situasjonen alene. 

 

Foredraget er nå programmert på konferensen med tittelen: ”Dans og fremtiden i et post-

petroleum scenario”, med tilhørende linker:  

http://bergen-dansesenter.no/profesjonell-dansekunst/dansekunstnermote/  

Linker samlet her, på undertegnedes egen blog: 

https://kunstbevegelsen.wordpress.com/2016/06/19/foredrag-om-dansens-fremtidige-kar/ 

 

 

Temaets aktualitet 

Det oppleves som spennende og et viktig signal om at spørre-undersøkelsen og oppgaven er 

svært relevant, ved å motta en slik umiddelbar invitasjon til avgjørende fag-fora, som 

tilbakemelding på spørreundersøkelsens utsendelse til ulike respondenter.   

 

Foredraget er nå video-dokumentert, det samme er diskusjonen i etterkant, med fortsettelse i 

sosiale fora.  

 

Begeistringen viser behovet for at man tar tak i tema, i en av de geografiske regionene i 

Norge som umiddelbart kan synes hardest rammet, sett i et post-olje scenario perspektiv. 

 

”Dansen og fremtiden - i et post-petroleum perspektiv” er tittelen på foredraget, som fant sted 

til akklamasjon og oppløftende diskusjon i etterkant, noe som viser at NTNU-initiativet er 

særdeles velkomment her. 
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Dokumentasjon 

 
Monica Herstad under foredraget i Bergen 16.6.16 
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Videodokumentert foredrag om undersøkelsen: 
https://www.youtube.com/watch?v=L63iQ9zkgbw 

 

 

Selve foredraget i power-point pdf: 

https://kunstbevegelsen.files.wordpress.com/2016/06/dance-and-future-in-norway.pdf 

 

 

Om seminaret: 

https://kunstbevegelsen.wordpress.com/2016/06/17/slipp-seminar-i-bergen/ 

 

 

Funn 

Det har ikke vært uten videre lett å få kolleger, sponsorer og institusjoner til å besvare 

spørreskjemaet. Det virker som om bare tanken på ideen om en finanstørke grunnet en 

omdannelse av oljefondets disposisjoner, er svært avskrekkende for et kunstnerisk fagmiljø, 

og man har absolutt ingen Plan B i forhold til et endret olje-samfunn, enda. 

 

Det virker naturlig at jeg fortsetter fremover med arbeidet med å sanke inn informasjon om 

forholdet, slik at det kan danne grunnlag for en adekvat statistikk i form av tabell og graf, 

som opptegnet til komplett utformelse , foreløpig tom, naturligvis grunnet manglende 

forsknings-data, dette handler jo om fremtiden. 

 

I løpet av sommer, tidlig høst 2016, er det å forvente at respondentene får reflektert og agert i 

den forstand at de føler seg komfortable med å sende inn skjema.  
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Hele kunstsektoren omfattes av kartleggingen? 

På foredraget i Bergen ble det foreslått at ikke bare danse-feltet, men hele scenekunst-feltet 

også mottar skjema, i alle tilfelle i Bergen og Vestlandet, for Nasjonalt Kompetansesenter for 

Dans Region Vest og PROSCENs nedlsagsfelt og medlemsmasser. 

Også billedkunstnere var tilstede og lot seg begeistre av presentasjonen, kanskje hele 

kunstfagfeltet kan omfattes av undersøkelsen? 

 

 

Fremtidens økonomi 

Økonomiske tema som berøres i spørreundersøkelsen er å anta som også emosjonelt 

tangerende, det formodes at det for den enkelte kan ta tid å samle seg til å svare på spørsmål 

som kan vise seg å berøre hele respondentens dansemessige fremtidskarriere, den tiden vil 

gjerne undertegende gi dem, foreløpig frem til masteroppgaven leveres høsten 2016, og kan 

hende videre inn i en PhD, da dette er et meget omfattende arbeid. 

 

 

Videre funn av betydning 

Oppsiktsvekkende nok, Spekter-konferensen på sin side understreker at det vil anbefales for 

fremtiden at man som arbeidsgiver ikke setter av tid til hverken arbeidstakers egenrefleksjon, 

eller tilpasset arbeidstid og andre goder, slik at vi kan komme til å oppleve som dansemiljø, 

siden NTO og Carte Blanche er medlemmer av Spekter, at tiden og ressursene publikum 

tidligere har satt av til kunstopplevelser endres. Hvilket indirekte vil kunne avgi 

konsekvenser for både danserens og feltets økonomi, indirekte og helt direkte. 
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Referanselitteratur 

Rapporten: Kleppe, Bård; Mangset, Per; Røyseng, Sigrid, Kunstnere i byråkratisk jernbur? 

Kunstnerisk arbeid i utøvende kunstinstitusjoner, Telemarksforkning, 2010, har vært til stor 

hjelp i forbindelse med forståelsen av vårt eget felt, kunstsektoren, i arbeidet med å samle inn 

data, og hvilken vinkling det er relevant å velge, for denne oppgaven. 

 

Det er også funnet glede i å minnes butoh, den mørøke sjels dans, egnet og opprinnelig 

utviklet som kunstuttrykk for krisetider. Butoh oppsto i Japan i et post-krigs-scenario WWII, 

da man lette etter et uttrykk som kunne beskrive de lidelser som utspilte seg etter tragedien i 

Hiroshima og Nagasaki, i sin tid. 

 

Nå er det slik at det eksisterer mange ulike former for kriser, et post-petroleum scenario må ei 

forveksles med, og er ikke på noen måte ekvivalent med et post-krigs-traume, og de 

utfordringer Norge som samfunn nå står overfor, er i følge en nyere arbeidslivs-analyse av 

den nordiske modellen, fullt ut løsbare, også i følge Spekter-konferensens perspektiver. 

 

En egenskap kalt ”Det nordiske krafttak” er visst et fenomen sett som oppstått i flere 

naboland, og omhandler etter sigende ikke en genetisk vinkling, men evne og vilje til å stå 

sammen, og løse situasjoner ved fellesskapets omstilling og ”dugnad”. Det virker i 

sammenhengen som et oppløftende argument i diskusjonen om hvordan dette post-olje 

stigmaet kan behandles. 

 

 

Somatisk dans 

Rent kunstnerisk kan det like fullt være forsvarlig å tillate seg å velge en litt mørkere dans, i 

krisetider, selv om krisen er liten i verdensmålestokk, kan presset føles stort for mange. 

 

Butoh og referansen Fraleigh, Sondra Horton, Dancing into darkness, Pittsburgh University 

Press, 1999, har dermed en naturlig plass i referanselitteraturen, vel anvendt. 
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Nye tider 

På en arbeidslivs-konferanse som case-studiet her, hvor det diskuteres og opptegnes nye 

endringer for fremtiden, er det spørsmål om noen av disse tankene er overførbare til 

kunstfagfeltet.  

 

 

Medie-fremstilt eksponering av en fremtids-kunstner 

I nyere medie-promotering av ulike kunstnere, er kunstneren per se som rolle, forsøkt 

forbundet med såkalt nytteverdi. Ofte forsøkt fremstilt i media som både skuespiller, men 

legeutdannet, eller modell, men under arkitektutdannelse. 

 

Er den nye vellykkede kunstnermodellen en to-yrket sådan? Innebærer dette at man har to 

utdannelser, eller tar man den ene hoved-utdannelsen, og lar seg velge på lykke og fromme 

inn i den andre? Holder tesen om at uten flere parallelle yrker kan man ikke overleve med 

suksess i et fremtids-Norge? 

 

Modellen gjenkjennes fra strengt hierarkiske, og klassisk tredje verdens-samfunn som India, 

har trenden nå også etablert seg her i Norge? Se som eksempel lanseringen av skuespiller og 

lege Anders Danielsen Lie i Cannes nylig, som uttaler i mediene at han er fornøyd med også 

ha et ”skikkelig yrke”, i 2016. 

 

Etter oljen, oppfordres folk til å få seg et yrke de ”kan leve av”, blir det løsningen, fremfor 

offentlig statsstøttet scenekunst?  

 

Er Danielsen Lies holdning, som eksempel, å lese eller anse som en undergravelse av 

kunstens egenverdi, eller er det å inneha en adekvat realitetsfornemmelse?  

 

Kan hans uttalelser her, som foregangsfigur, simpelthen - da han ikke er skuespiller, men 

lege-utdannet rent formelt, dreie seg om en beskjedenhet i forhold til formaliteter som 

utdannelsesløp og mangelfullt passerte auditions for teaterhøgskolen, i sin tid? 
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Tidenes skift 

I statsministerens åpningstale under FIB 2016, understreket hun, under det mest 

internasjonalt prestisjetunge kulturarrangmentet i byen som festspillåpningen ofte har vært, at 

Bergen først og fremst er en handelsby. Med andre ord, kunst må også lønne seg, ellers er 

kanskje ikke kunsten noe verdt, er det betimelig å spørre om man kan fortolke utsagnet som. 

 

For å ha selvtillit til å komme med en slik uttalelse for et internasjonalt kunst- og 

kulturinteressert publikum skal en selvsagt ha guts, for å hevde dette i Bergen, som ved 

millenium-skiftet i år 2000 hadde status som en europeisk kulturby. Men det virket som om 

folk synes det var grei tale. 

 

Må kunsten i et post-petroleum-scenario tenke mer næringsrettet fremover? 

 

Oljeromantikkens tid er forbi, sies det, i klar tale under Spekter-konferensens åpningstale. 

 

 

Konjukturavhengig kunstliv? 

Som eksempel på konjukturavhengig kultursponsing er Mercedes Benz´ mangeårige og 

solide støtte til Pina Bausch, som avtok etter den famøse finanskrisen i 2008. 

 

Til sammenligning, norske Wilhelmsen rederier var nettopp de som fraktet Mercedes-biler og 

-deler i Asia, de kan stadfeste, dokumentert i 2011, at denne nedgangen ville ha direkte 

implikasjoner også på deres kunst- og kulturbidragsytende i Norge, slik fungerer 

kultursponsingens kretsløp, det er verdt å merke seg i disse globale tider. 
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Konklusjon 

Det oppfattes som at mine initiativ til skjema, graf og tabell, er gode idéer, men 

respondentene svarte jo ikke til tilmålt tidsfrist, eller nøler, på problematikken. 

 

Det er nok fordi denne tematikken er i forkant av målbar statistikk. Situasjonen er for ny,  

Kunstlivet henger kanskje litt etter norsk arbeidsliv for øvrig i denne prosessen, når det 

gjelder å gardere seg, ved å informere og engasjere seg, men denne tiden er det nok verdt og 

helt nødvendig å gi kunst- og kulturlivet, også av forskningsmessige hensyn. 

En del av et arbeids-Norge speiler ønske om innføring av en 6-timers arbeidsdag, en annen 

fløy full produktivitetsøkning opp til nivået mellom 1993 – 2005, nå er det kun på 0,8 % sett  

i forhold. 

 

 

Fremtidig stats-støtte og sponsor-virksomhet 

Enkelte bedrifter og dets ledere har forstått sitt samfunnsansvar når det dreier seg om 

ekstensivt å støtte kunsten og kunstnerne, det innbyr til gjensidig glede. 

 

Blant annet er Det norske oljeselskaps kunstsamling, i Føniks-bygget i Trondheim, et bevis 

på et vellykket sponsor-samarbeid, de uttaler: «Da vi bestemte oss for et ambisiøst 

kunstprogram, var det naturlig å ta utgangspunkt i det vakre og spennende som er rundt oss i 

hverdagen. Det er byen vi holder til i, geologi og seismikk som vi arbeider med til daglig, og 

teknologien som gjør at vår felles naturressurs blir til verdiskaping og velferd.»  

– Sitat, Det norske 

http://www.detnor.no/samfunnsansvar/kunst/#! 

At DNO nå har ekspandert til oppkjøp av BP på norsk sokkel gjør deres samfunnsansvar i 

kunstøyemed ikke mindre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	   49	  

Samfunnsansvar 

Hvordan det går med kunsten og kunstnerne fremover i det norske samfunnet som helhet 

gjenstår å se.  

 

Videre, ved at det stemmer, opplysninger fra tema som ble belyst ved Spekter-konferansen;  

at produktiviteten må opp og lønnsveksten bremses, tilsier det nedgang i både tilpasset 

arbeidstid, og ingen 6-timers dag i sikte, ei heller vil det avsettes tid til egen-refleksjon, dette  

- iverksatt i praksis, vil gå ut over kunstlivet mildest talt.  

 

Det er nå om å gjøre for kunst- og kulturlivet og orientere og gardere seg inn mot disse tema, 

og ta del i diskusjonen om velstandens fremtidsfordeling og –prioritering i et samfunns-

gavnlig perspektiv. 

 

 

Et feministisk aspekt 

´Nød lærer naken kvinne og spinne´, er et norsk gammelt ordtak den ene mannlige 

arbeidslivsforskeren dveler ved som et stadig tilbakevendende tema, til det nær uutholdelige, 

i sitt foredrag på konferensen 12.april 2016, på Nationaltheatret. 

 

Ordtaket spesielt valgt for anledningen er sagt med tydelighet, og forbundet med et lett 

ubehag, det er som om en forsøksvis mannlig distansetaken til krisen per se, en metaforisk 

omskriving, som en ansvarsfraskrivelse fra det som påkaller en fornemmelse av en lite 

bekvem situasjon for en kvinne på sitt mest sårbare.  

 

Umiddelbart fremkaller ordtaket repetert, et bilde av en kvinne i prekær nød, med akutt behov 

for beskyttelse.  Det gjør det pinlig å se til siden som tilskuer, for en kvinne, mot en mann.  

 

Ved nærmere ettertanke, ordtaket kunne kun vært anvendt av en mann som her, dersom den 

kvinnelige direktøren for SPEKTER hadde åpnet konferensen med setningen ville det vært 

betegnet som direkte useriøst, og man kunne blitt beskyldt for et henspill seksuelt betont. 

  

Uttalelsen etterlater seg faktisk lenge etter et goldt tomrom, man ser stadig for seg en naken 

kvinne som ror eller spinner, naken, i vill fart, som under trussel dertil bidrar til økt arbeids-

produktivitet, i hysterisk redsel for å unngå det ukjente som nå møter henne, som i et slaveri.  
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Uttalelsen som er nær ondskapsfullt konstruert i sin opprinnelse, insinuerer videre i måten 

den nå ble formidlet på, for anledningen ikledd en lett gjennomskuelig ironisk latter, i en ikke 

mindre foraktelig tone, at kvinnens situasjon uten tvil kan være forårsaket av en selvforskyldt 

krise, da i egenskap av å være kvinne? Hvorfor ellers så uttalt gjøre forskjell på kvinnen og 

mannens rolle her. I så tilfelle en intet mindre enn oppsiktsvekkende påstand. 

 

Metaforanvendelsen er dessverre slik konstruert, i utstrakt forstand dertil egnet å gi kvinnen 

hovedansvaret for en økt konsumerisme, et overforbruk av natur- og samfunnsressurser, og 

hun står nå etterlatt og alene foran en klar instramning. Det formidles her videre et inntrykk 

av at det er kvinnen som nå må ta hovedbyrden fremover med å bøte på, spinne som en gal,  

og bidra til en grønn og fornybar virkelighet, da formodentlig i selvvevde klær, på flatbrød og 

torv-diett. Er det tilfeldig? Det er uansett et meget uheldig signal å formidle fra forskerhold. 

 

I disse flyktninge-krise tider er metaforbruken og harselasen her over den skadeskutte 

kvinnen høyst ukledelig, den er direkte umoderne og kan sågar uten tvil oppfattes sexistisk. 

En naken mann i nød, til sammenligning, spiller.. ball? Spinner, en bil? Brum, brum, ikke like 

slagkraftig. Her savnes det i stedet en seriøs redegjørelse over en felles virkelighet, langsiktig 

bærekraftige virkemiddel og en fremtids-epistemologi ispedd optimisme, og da ikke minst et 

balansert mannlig protagonistisk motstykke i fortellingen om en truet norsk velstandsmodell. 

 

Situasjons-bildet her virker som en korreks og en oppfordring til teoretisk funderte forskere 

som ikke direkte til vanlig jobber med å beskrive kroppslig erfaring, og dermed kan sies å ha 

en mer begrenset forståelse for kropp som verktøy for erkjennelse, og reaksjoner som avgis.  

 

At det ene kulturelle bakteppet lettere skulle avføde en harselas på det andres bekostning, om 

sårbare tema som ´nakenhet´ og ´beskyttelsesbehov´ - i en global tid hvor mer enn 21,3 

mennesker i følge FNs Flyktningeråd er på flukt, enn en mer somatisk humanistisk orientert 

forskning skulle tilsi, kan være en forklaring, men ingen unskyldning for et så risikabelt valg 

av metafor i de krisetider som en ikke bare norsk men også globalisert verden nå står overfor. 
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Refleksjoner over immaterielt arbeid og feminisme 

lest i et post-Fordistisk/ -strukturalistisk perspektiv, sett i lys av post-modernismen - og det 

som kommer etter.., meta-modernismen? (Nytt avsnitt om dette leveres til MA oppaven i 

november 2016). 

 

 

Relevant betydning 

Det var så langt jeg foreløpig har kommet med mitt feltarbeid om dette tema. Dokumentar-

video og annet materiell av presentasjonen til undertegnede ved PROSCEN og Nasjonalt 

Kompetansesenter for Dans Region Vests SLIPP-konferense under Cornerteaterets 

Sommerevenement 16.6.16 vil selvsagt trans-skriberes, med der tilhørende oppløftende 

diskusjoner i etterkant, som også er video-dokumentert og lagret. 

 

Jeg ønsker å fortsette og utvikle denne undersøkelsen og hele oppgaven fremover, da arbeidet 

i aller høyeste grad oppleves som relevant innen en diskursiv praksis jeg gjenkjenner som 

min egen, og utenfor min egen komfortsone, inn i den akademiske forskningens landskap. 

 

Gjennom kvalitativ forskning avdekkes funn jeg som forsker ikke var forberedt på, hvilket er 

naturlig og velkomment.  

 

Blant annet mottok foredraget av undertegnede den respons som at ”dette setter en viktig 

programpolitisk agenda før valget i 2017”, og tilhørerne som i stor grad tilhører 

scenekunstens skapende og utøvende interesseorganisasjoner som helhet, gav uttrykk for at 

de ønsker at foredraget fremover skal inn i en videre distribusjonssyklus, for et større 

kunstfaglig publikum og ulike politikere, da fortrinnsvis før valget i 2017. 

 

Læringskurven er bratt, det er mange nye utfordringer et samfunn i omdannelse står foran. 

	  

	  

::::::::	  
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