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1. Inriktningen är till för dig som

 studerar följande huvudämnen
– Kulturanalys, filosofi, historia, konstvetenskap, 

genusvetenskap, litteraturvetenskap, 
musikvetenskap, etnologi, folkloristik, 
religionsvetenskap eller svenska 

 Max 20 studenter per år
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Inriktningen är till för dig som

 Vill utveckla sådana färdigheter som behövs idag inom
kultursektorn

 Ger kunskaper som behövs för att: 
– driva ett konstgalleri el annat företag

– arrangera en festival/musikserie

– arbeta inom olika organisationer

– jobba inom musei- och arkivsektorn

– Förbättra sin anställningsbarhet

 Hjälp för dig som
– är aktiv inom en förening
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Inriktningen

 Ger de studerande insikter och färdigheter i ämnen som inte 
ges vid HF men som är viktiga i arbetslivet och som är 
välbehövliga om man börjar arbeta inom kultursektorn.
– bl.a. juridik och ekonomi. 

 Erbjuder tvärvetenskapliga kurser och kurser som är mera 
arbetslivsorienterade än andra traditionella kurser vid 
fakulteten. 

 samarbete mellan flera fakulteter och Öppna universitetet vid 
ÅA. 

 bildar en bro mellan humaniora och kulturfältet, dvs. 
arbetslivet. 
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Inriktning Kulturledning

 För dem som väljer denna inriktning är följande 
obligatoriskt:

– biämnet Kulturledning (25 sp) 
– Kursen Introduktion till kulturledning 5 sp

 I övrigt studerar du ditt huvudämne och väljer biämne 
på normalt sätt
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Val av inriktning

 sker en gång per år, på hösten. 
– Första årets studerande har företräde.
– Rangordning av sökande sker utgående från resultat i 

urvalsprovet resp. från studieframgång för redan inskrivna. 

 Ansökan görs på en e-blankett  
 senast 28.9 kl. 15.00. 
 https://survey.abo.fi/lomakkeet/12706/lomake.html
 Hittas i studieorienteringsprogrammet 

– Se viktiga datum

https://survey.abo.fi/lomakkeet/12706/lomake.html


2. Kulturledning som biämne

 Kan också tas som ett biämne ( 25 sp)
– Kandidatnivå
– Magisternivå

 Kräver ingen speciell anmälan/ansökan

 Även enskilda kurser

 Bra komplement till studier i humaniora/kulturämnen
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3. Enskilda kurser

 Kursutbudet i år
– Varierar från år till år
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Kulturmarknadsföring, 5 sp 
(116731.1)

 Tidpunkt: to 22.10, to 12.11, ons 25.11 och ons
16.12.2020. Kl 17-19 och 17-20. via Zoom.

 Lärare: ED Joachim Ramström

 Anmälan: i Peppi eller senast 15.10.2020 via ÖPUs
anmälning på webben: 
https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/
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 Målsättningar och innehåll: Kursen fokuserar på att
förstå betydelsen och nyttan av marknadsföring och vad
det innebär att marknadsföra en kulturinstitution eller en 
kulturprodukt.  Kunskap om köpbeteende, segmentering, 
utveckling och upprätthållande av kundrelationer samt
om sponsorering o.a. samarbete.

 Arbetsformer & examination: workshop, 
observationsuppgift, läsecirkel, utvecklingsarbete

 Kurslitteratur: Enligt examinators anvisningar
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Audiovisuella berättelser, 5 
sp (101104.0)
 Tidpunkt: Nya datum: 15-16.1, 5-6.2 och 26-

27.2.2020. Fredagar kl 16-10 och lördagar kl 9-14. 
 OBS! Viktigt att delta i närstudiepassen!

 Lärare: Jenny Wiik, illustratör och grafisk designer
 Kursen riktar sig till kulturaktörer, konstnärer och

studeranden i kulturämnen
 Anmälan: i Peppi eller senast 8.1.2021 via ÖPUs

anmälning på webben: 
https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/
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 Under kursens gång gör varje deltagare en egen
audiovisuell berättelse som presenterar verksamheten
eller personerna bakom verksamheten. 
– Målet är att skapa visuellt och innehållsmässigt intressanta

helheter i videoform, som kan fungera som
marknadsföring eller presentation

 Kursen består av 6 närstudiedagar (27 h) 
– skriva ett manuskript
– skapa en storyboard och audiovisuellt innehåll

– På grund av kursens tekniska natur, ryms endast 20 
deltagare med på kursen.
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Kulturledarpraktik, 5 sp 101103.0

 Kursens syfte är att ge studerande en möjlighet att delta 
i ett kulturprojekt genom att utföra praktik på fältet

 Praktiken ska bestå av minst 100 timmar arbete. 
 Efter slutförd praktik inlämnas en skriftlig rapport (inkl. 

ett arbetsintyg) på 3-5 sidor
 Rapporterna kan lämnas in den 21.9. 2020, 7.12. 2020 

och 12.4. 2021 till lmarande@abo.fi
 Ansvarig lärare: Lena Marander-Eklund
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Litteraturkurs i 
kulturledning, 5 sp KL00BC99
 Självstudiekurs under hela läsåret

– Du kan själv välja tidpunkt

 Fokus på ett eller flera delområden
– Allmänt om kulturledning och finländsk kulturpolitik
– Evenemangsproduktion och -ledning 
– Kulturarv och museer 
– Musikevenemang 
– Upplevelser och marknadsföring
– Popularisering
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Litteraturkurs

 Välj från litteraturlistan enligt egen preferens (700 till 
1000 sidor). 
– A) referera den litteratur du valt 
– B) skriva en essä kring en specifik frågeställning. 
– Skriv ca 15 sidor 

 Litteraturlistan får du av Lena, lmarande@abo.fi
 Ansvarig lärare:  Lena Marander-Eklund
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Museologi: 
Utställningskunskap, 5 sp 
 Tidpunkt: 11.1 och 1.2.2021 kl 9.00-11.30,13.15-

15.45 och 22.2.2021 kl 13.15-15.45
 Lärare/handledare: FM Johanna Finne 
 Gästföreläsare: utställningsproducent Amanda 

Creutzer
 Anmälan: i Peppi eller till senast 4.1.2021 via ÖPUs

anmälning på webben: 
https://web.abo.fi/fc/anmalningsdb/
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 TRÄFF 1 Introduktion: Vad är en utställning?
– Bakgrund, orientering: museiutställningens utveckling
– Utställningsfältet idag. Teoretiska perspektiv på museer & 

utställningar
– Att göra utställningar
– Utställningsproduktion. Från idé till genomförande. 

 TRÄFF 2 besök på två olika museer
– Från idé till genomförande.

 TRÄFF 3 Eget case 
– Presentation av eget utställningscase med återkoppling och

diskussion

18



Introduktion till 
kulturledning, 5 sp (101100.0)
 Tidpunkt: 10.3-9.5.2021
 Lärare/handledare: FM Johanna Slotte-Dufva

 Närstudieträffar: 
 Ons 10.3.2021 kl 17-20: Introduktion till kursen. FM 

Johanna Slotte
 Ons 17.3.2021 kl 17-19: NN
 Ons 24.3.2021 kl 17-19: NN
 Ons 31.3.2021 kl 17-19: NN
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 Arbetsformer: föreläsningar, övningar, diskussion, 
case-studies och kursdagbok.  

 Examination: 
 Modul 1. Föreläsningsdagbok, litteraturrapport
 Modul 2. intervju med någon som gjort ett 

kulturprojekt.
 Modul 3. presentation av ett case i grupp

– Planera ett fiktivt men genomförbart kulturprojekt) 
samt värdering av andra gruppers case.
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Kurser som ingår i Kulturledning

 116218.0 Storytelling i företag och turism, 5 sp
– Ansvarig lärare: Lena Marander-Eklund
– Kan tas som hemtentamen

 16737.1 Kulturarv i teori och praktik, 5 sp
– Ansvarig lärare: Lena Marander-Eklund, 
– Går inte läsåret 2020–2021 

 103510.0 Vetenskaps- och kulturjournalistikens
genrer, 5 sp
– Ansvarig lärare: Marie-Sofie Lundström
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 301009.0 Grundkurs i organisation och ledning, 
5 sp
– Ansvarig lärare: Stefan Lång 

 305001.0 Introduktion till marknadsföring, 5 sp
– Ansvarig lärare: Karl-Jacob Mickelsson

 310002.0 Ekonomistyrningens grunder, 5 sp
– Ansvarig lärare: Åsa Jakas

 310001.0 Grundkurs i redovisning
– Ansvarig lärare: Åsa Jakas

 OF00BD85 Kulturpolitik och -förvaltning, 5 sp
– Ansvarig lärare:  Siv Sandberg
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Åsikter om kulturledning
 Sarah Hagström: 

 ”Som studerande blir man lätt 
i en bubbla där man inte är 
riktigt säker på vad man kan. 
Kulturledningen kändes som 
ett steg ut i "verkligheten", 
om man kan kalla det så. 
Kurserna innehöll många 
projekt, och genom intervjuer 
med kulturaktörer fick man 
se hur saker fungerar.” 
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