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FORM møter Håvard Grjotheim 

 

 
 
 
nr 3 - 2001 

 

Han er cand. phil. fra Universitetet i Oslo. Han har arbeidet innen utdannings- 

sektoren. De siste 14 årene har hans virke vært innen norsk og europeisk næringsliv. 

Årene i næringslivet har hele tiden vært knyttet til forretningsområder  innenfor grafisk 

informasjonsforvaltning  og publisering. Nå er han administrerende  direktør i 

GAN GRUPPEN som består av GAN Grafisk, GAN Media og GAN Forlag. I nordisk 

sammenheng fremstår GAN som en av de ledende aktørene når det gjelder utvikling 

av moderne publiseringsløsninger  og design. 

 
Hadde jeg vært ung i dag så hadde jeg utdannet meg innenfor mediaområdet! 

 
Slik avsluttet Håvard Grjotheim foredraget han holdt på designkonferansen 

i regi av LFS den 4.mai. FORM ber han utdype dette: 

Veldig mange mennesker er ikke klar over hvilken betydning hele 

informasjons- og mediasektoren  har for samfunnsutviklingen  idag. 

Mediasektoren  har ikke bare en betydelig innflydelse, men er i ferd med å 

bli en av de største næringene i Norge. Tradisjonell industri forsvinner ut 

av landet, mens media/informasjon  og tjenesteyting blir de nye 

vekstområdene.  En stadig større del av verdiskapningen  i Norge, uansett 

bransje, er i dag knyttet til informasjonsforvaltning  og mediedesign. Dette 

er knyttet til både gamle og nye arbeidsmåter og teknikker. Det gjelder 

alt fra idé, design, konstruksjon, databasepublisering,  grafisk produksjon 

og distribusjon. Informasjon er i økende grad en kritisk faktor for 

utvikling av alle typer virksomheter både i privat og offentlig regi. 

Dette er Håvard Grjotheims bakgrunn for sin store interesse for 

utdanningsspørsmål,  utover det å arbeide forretningsmessig. 

 
- en stor del av verdiskapningen  blir i økende grad knyttet til 

informasjonshåndtering. Studieretningen "Media og kommunikasjon" 

er en spennende utfordring for den videregående skolen. 

 
- utviklingen vil medføre at en stor 

del av befolkningen vil bli sysselsatt med 

aktiviteter som er knyttet til mediasektoren 

både i arbeid og fritid 

 

 

 
 
 

Områder for 

fremtidige 

yrker innen 

informasjonshåndtering. 
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Håvard Grjotheim kan fortelle at det til høsten vil bli i overkant av 60 grunnkurs i Media og 

kommunikasjon  på landsbasis. (FORM har fått opplysninger om at det bare på Elvebakken 

skole i Oslo til høsten opprettes 4 grunnkurs i studieretningen). 

-Denne store søkningen understreker det vi som har arbeidet for studieretningen hele tiden har 

sagt: Dette blir et arbeids- og utdanningsfelt som har mulighet til å vokse veldig kraftig. Det 

var derfor uhyre viktig at studieretningen ble etablert. I tråd med denne utviklingen ser vi at 

høgskoler både i Norge og Europa forøvrig utvikler tilbud som i økende grad vil være tilpasset 

det nye rekrutteringsgrunnlaget  fra den videregående skolen, avslutter Håvard Grjotheim. 

 
FORM viser til nr. 1 - 2001 hvor vi besøkte Brundalen videregående skole i Trondheim som 

en av de første 17 skolene som startet opp tilbudet høsten 2000. De har fått til et godt 

grunnkurs i Media og kommunikasjon. 

 

 
 


