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1 Projektinformation 

 

Projektnamn 

Turismutbildning 2.0 
 

Projektledare 

Sandra Wall-Reinius (from 10 september 2012), inledningsvis Bo Svensson 
 

Projektstart och slutdatum 

April 2012 – December 2013 

 
Projektmål  

- Projektet ska resultera i en kvalitetssäkrad modell för att driva en tydligt arbetslivsanknuten 

utbildning.  

- Modellen ska öka studenternas anställningsbarhet, utbildningens attraktivitet och stärka oss i 

den nationella konkurrensen.  

 

Projektet syftar till att stärka utbildningens inslag av arbetslivsanknytning och hitta en modell för 

arbetslivsanknytning. Ytterst syftar projektet till att erbjuda en attraktiv utbildning av hög kvalitet 

som svarar mot arbetsmarknadens behov.  

 

 

Projektet har haft 3 övergripande aktiviteter: 

 

Aktivitet 1 syftade till att undersöka framgångsrika exempel på arbetslivsanknytning (best practice) 

och analysera konkurrenssituation med hänsyn till utbud och efterfrågan. En utredare anställdes i 

projektet (Lars Nyberg, tidigare anställd vid TUG på Miun) för att undersöka a) utbudet av 

turismutbildningar i Sverige b) prognoser gällande studentunderlag och arbetsmarknad c) 

gymnasieungdomars efterfrågan på högre utbildning och framtida arbeten, med särskilt fokus på 

efterfrågan på turismrelaterade yrken d) ge förslag på framtida fokus för turismutbildningen vid 

Miun. En rapport som sammanfattar aktivitet 1 återfinns i bilaga 1. 

 

Aktivitet 2 handlade om att skapa utökade kontakter med näringslivet och bilda ett samverkansråd 

(branschråd). Under projektets första hälft identifierades kompetenser, företag, organisationer och 

myndigheter till rådet. Efter intervjuer med externa aktörer inleddes möten från 2014. Branschrådet 

sammankallas 3-4 gånger årligen. Branschrådets möten handlar om arbetsmarknad och 

kompetensbehov inom turismnäringen samt de externa aktörernas synpunkter på programmets 

utformning. Till utbildningen finns också ett kompetenskontrakt där samarbetspartners på olika sätt 

väljer att knyta sig till utbildningen, se bilaga 2. 

 

Aktivitet 3 bestod av att designa ett nytt utbildningsprogram. Projektgruppen har under 

projektperioden haft regelbundna avstämningar och möten. Utifrån utredarens rapport, insamlat 

material, föreläsningar och studiebesök samt diskussioner med näringen har programmets innehåll 

och utformning tagits fram. Projektgruppen arbetade fram en illustrativ övergripande modell för 

arbetslivsanknytning och analyserade lämplig pedagogik baserat på flexibla arbetsformer. Ny 

utbildningsplan och kursplaner arbetades fram. Nytt program erbjuds med start HT14. 

 

Utöver dessa aktiviteter har projektgruppen fördjupat sig i problembaserat lärande och 

treterminssystem. Vidare har projektgruppen arbetat med en kommunikationsplan med hjälp av 
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Miun kommunikationsavdelning, se bilaga 3. Kommunikationsplanen har tagits fram gemensamt i 

personalgruppen och genom fokusgruppintervjuer med studenter. Detta är ett levande dokument 

som revideras årligen. Projektet har tillsammans med Miun samverkansavdelning haft dialog kring 

”Entreprenörskap i utbildningen” och det nya programmet innehåller en röd tråd kring 

entreprenörskap. Vid flera tillfällen (ca 1-2 gånger per år) kommer studenterna att genomföra 

aktiviteter i samarbete med Miun samverkansavdelning. Även ett traineeprogram i samarbete med 

regionala aktörer är på gång, men på grund av personalbyte hos extern samarbetspartner har arbetet 

avstannat under 2014. Projektet har också deltagit i samtal kring Miuns Mentorsprogram. 

Turismstudenter prioriteras i mentorsprogrammet och alla studenter vid programmet erbjuds en 

mentor någon gång under sin studietid. Syftet med mentorprogrammet är studenten ska utöka sitt 

kontaktnät och på så sätt knytas närmare arbetsmarknaden samt öka sina möjligheter till att få jobb.  

 

 
Resursanvändning och projektbudget 

Projektgruppen av bestått av följande personer vid TUG: 

 

Sandra Wall-Reinius, Fil dr., lektor i kulturgeografi  

Kristina Zampoukos, Fil dr., lektor i kulturgeografi 

Rosemarie Ankre, Tek lic., adjunkt i kulturgeografi 

Maria Lexhagen, Ek dr., lektor i turismvetenskap 

Christine Lundberg, Ek dr., lektor i turismvetenskap 

Bosse Bodén, Fil dr. lektor i turismvetenskap 

Anna Gudmundsson, Fil kand., adjunkt i turismvetenskap 

Projektassistent (-er) vid behov 

 

Projektgruppen har haft regelbundna möten i form av avstämning och uppföljning inom gruppen. 

Vid flera tillfällen har hela personalgruppen vid avdelningen deltagit i arbetet (exempelvis vid 

kursutveckling och vid kommunikationsplanen) och vid fortbildning/kompetensutveckling 

(problembaserat lärande och projektledning). Projektledaren har regelbundet informerat vid 

personalmöten och ämneskollegium. Vid ett tillfälle träffade projektledaren alla turismstudenter vid 

ett s.k. Mixtur för att presentera arbetet och för att få in synpunkter.  

 

Projektet har bekostat löner, resor, föreläsare, lokaler och material. Under sista delen av projektet 

har resurser avsatts för branschrådsmöten och arbetslivsanknytning genom studiebesök och 

gästföreläsare.  

 

Kostnadspost Ursprunglig budget 

Personalkostnader för projektdeltagare som 

debiteras 

491 820 

Köpta tjänster 180 000 

Materialkostnader  20 000 

Rese- och logikostnader (ej resor mellan campus) 50 000 

Övriga kostnader 10 000 

Lokalkostnader 31 860 

OH 240 008 

Totalsumma 1 023 688 
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2 Lärdomar och inspiration från andra (aktivitet 1)  

Här nedan listas de inspirationskällor, material, studiebesök och seminarier som legat till grund för 

att skapa det nya programmet Turism och Destinationsutveckling.
1
 

 Omvärldsanalys, text av Lars Nyberg, skriven 2012, se bilaga 1. 

 

 Bolognaseminarium om internationalisering och arbetslivsanknytning (Handels, Stockholm, 

oktober 2012) 

- Attraktiva program har både spets och bredd och valbarhet bland kurser och inriktningar 

- Praktikplatsen och kvalitetssäkrade samarbetspartners är nyckelfaktorn 

- Projektbaserad utbildning 

- Problembaserad utbildning 

- Internationell erfarenhet är viktigt vid anställningar (generellt), det visar på självständighet, 

språkkunskaper, sociala färdigheter mm (minst 3 månader) 

 

 Erfarenheter från seminarium om ”Arbetsintegrerat lärande” (oktober 2012) 

- verksamhetslära och processinriktat med fokus på aktivt deltagande där dialog och 

reflektion är viktiga komponenter för lärande 

 

 Erfarenheter från webinarium ”Öppet lärande” och OER = Open Educational Resources 

(2012) 

 

 Seminarium på KTH om distansutbildningar: Webinarium om ” Pedagogik som främjar 

lärandet på distans” (maj 2013) 

- goda erfarenheter av feedback, kamratgranskning, sambedömning och självvärderingar i 

lärandet 

 

 Nationella turismutbildningar – nationell konferens arrangerat av Tillväxtverket och 

Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism samt turismvetenskapsämnet vid Södertörns 

högskola, (Stockholm, november 2012). 

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?id=1882 

- Under konferensen presenterades resultaten av den senaste kartläggningen av 

turismutbildningar, genomförd av Tillväxtverket (2012). Den senaste genomfördes 2008 

(Turismutbildningar 2008) med perspektiv på utbud och efterfrågan. Därefter hölls föredrag 

om pedagogiska frågor och framtida utbildningsstrategier av svenska myndigheter (HSV, 

YH-myndigheten och gymnasieskolan) samt aktuella ämnesteman som hållbar 

besöksnäring.  

- Under hösten 2012 har en utredning för Tillväxtverket om utbildningsläget inom turism på 

högskola, yrkeshögskola och gymnasium i Sverige genomförts. Kartläggningen visar 

framförallt förutsättningar för att implementera hållbar utveckling inom turismutbildningar 

och därmed förbättra kvalitén på besöksnäringen enligt intresse från både studenter och 

företag. I kartläggningen har företag tillfrågats vilken fort- och vidareutbildning de anser 

vara viktiga där projektledning, affärsutveckling, produktutveckling, entreprenörskap, 

omvärldskunskap och marknadskunskap kan noteras. 

- Utbildningarna går mot ökad anpassning till yrkesroller, men det är problematiskt med 

tydlighet gällande vad man blir utbildad till. Kartläggningens resultat visar att antalet 

                                                 
1
 I vissa fall har vi valt att sammanfatta lärdomar och inspiration, i andra fall har vi valt att hänvisa till bilaga eller text 

som återkommer längre fram i rapporten. 

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?id=1882
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turismutbildningar på kandidatnivå har minskat i Sverige men att fler 2-åriga program med 

turisminriktning har startat samt att turismutbildningar på magister/masternivå har ökat.  

- Ytterligare så betonade Magnus Johansson (Yrkeshögskolan) att högskolan måste bli mycket 

bättre på att marknadsföra studenterna och att informera arbetsmarknaden, företag mm om 

vad en student som gått en teoretisk utbildning har för kunskaper. Om inte företag själva har 

akademisk utbildning, är det svårt att förstå vad en person med en sådan utbildning kan 

tillföra.  

- Sammanfattningsvis kan följande punkter urskiljas: 

o Implementera hållbar utveckling i turismutbildning betonas från myndighetshåll, 

men även från studenter och företag 

o Projektledning, affärsutveckling, produktutveckling, entreprenörskap, 

omvärldskunskap och marknadskunskap är kunskapsbehov hos företag 

o Högskoleutbildning och YH ska inte behöva konkurrera med varandra 

o Minskat antal turismprogram på kandidatnivå 

o Stärkt koppling mellan högskoleutbildning och arbetsliv behövs samt tydliggörande 

av nyttan för varandra 

o Regional kompetensplattform (med bla trainee-program) för att stärka samarbete 

mellan högskoleutbildning och olika aktörer 

 

 

 Seminarium på Clarion med regionala aktörer i turismens verksamhetsområden (januari 

2013) Jämtland-Härjedalen Turism, Östersunds kommun, Vinnova, Naturvårdsverket, 

Destination Östersund, Swedavia, Regionförbundet, Campus Åre, varav två representanter 

även är alumner från turismprogrammet. 

- Viktigt för en akademisk utbildning i turism är: Analytisk förmåga, 

problemlösningsförmåga, generella kunskaper (tex ledarskap, projektledning), bred 

utbildning, självständighet 

- Detta är arbetsmarknadens kompetensbehov: de inbjudna aktörerna hade svårt att 

definiera arbetsmarknaden och dess behov (mellannivå), svårt för näringen att definiera 

vad de har för behov, utbildningens uppgift är att sätta ner foten och definiera behoven, 

identifiera yrken på olika nivåer. Visa att utbildningen är unik med forskningskoppling, 

internationalisering, konferenser, fältresor/studieresor. 

- Syn på praktik/arbetsplatsförlagd utbildning: Aktörerna var positiva till praktik, men 

roller och ansvarsfördelning, omfattning och tidpunkt måste vara tydliga. Branschrådet 

och strategiska samarbetspartners kan ta ansvar för praktik/erbjuda praktikplatser, 

långsiktiga avtal med praktikplatser, tydlighet och struktur. Ha mycket stort fokus på att 

hitta bra praktikplatser – skapa dialog med företag. Praktikplats i grupp. Sälja in 

praktikplatser och vad kan praktiken innebära, bli positivt för företagen att ta emot 

praktikant (samhällsansvar, varumärkesbyggande, vinster för företagen). 

- Betona olika typer av arbetslivsanknytning, utöver praktik, och olika metoder för 

samverkan: Mentorsprogram, övningar och uppgifter, uppsatser.  

- påbörjade diskussioner om ett nytt namn på programmet 

 

 Kontakt med Miun-program med erfarenhet av praktik (SOA, januari 2013) 

- Praktiklärare/koordinator ska förbereda studenterna noga genom seminarier och 

individuella samtal, samt noga gå igenom examinationsuppgifter. Praktiklärare träffar 

praktikplatserna och gör praktikplatsbesök. Efter praktikperioden sker 

uppföljningsseminarium. ca 3 heltidstjänster då ca 160 studenter är ute på praktik. 

- ett råd är att verkligen ta tillvara på studenternas erfarenheter när de återkommer från 

praktiken och integrerar praktikerfarenheterna i de fortsatta teoretiska kurserna 
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- ett annat råd är att arbeta upp ett bra samarbete med ett antal praktikverksamheter som 

återkommande tar emot praktikanter. 

 

 Studiebesök och Erasmusutbyte med Stenden University (Nederländerna, november 2012):  

- 7 månader praktik för att företagen vill ha det och verkligen få ut något av studenterna. 

Studenterna kan rotera/byta praktikplatser. OBS de kan tillgodoräkna sig tidigare 

arbetslivserfarenhet. Även 10 mån praktik förekommer.  

- Problembaserat lärande (PBL) genom hela utbildningen (PBL är profil för hela universitet) 

- Erasmusutbyte (Östersund, maj 2013) där en lärare från Stenden bland annat genomförde 

workshop om PBL tillsammans med lärare på TUG. 

 

 Studiebesök till Bournemouth (Storbritannien, mars 2013) 

- besöket gav särskilt inspiration till hur programmet kan beskrivas i text (katalog och web) 

samt bra tips på marknadsföring av program.  

 

 Oxford Brook University (Storbritannien, mailkonversation 2013) 

- bra tips om pedagogik 

 

 Leeds University (Storbritannien, Miun lärare i Leeds under 2014) 

- tydlighet i röd tråd och progression 

- en lärare har ansvar för en årskurs (programansvarig har övergripande ansvar, medan 

årskursansvarig lärare har mer kontakt med studenter) 

- använder plattform (Moodle) för all inlämning och rättning. Använder gemensam kodmall 

/symboler vid rätting. 

- vid uppsatser och större arbeten, träffas alla handledare och examinatorer för 

sambedömning. Diskuterar brister och styrkor samt betyg. 

- Upplägg på tema och PBL med workhop: 

- Kursansvarig lärare föreläser i 1 timme. 

- Studenter läser litteraturen samt ”Ask an expert” – intervjuar en expert inom det 

aktuella temat/promblemställningen 

- Lärare/assistent håller i workshop och övningar 

- avstämning/nuläge 

- diskuterar artikel på temat 

- diskuterar ”ask an expert”, eller har en gästföreläsare från branschen 

- redovisar case studies  

- går igenom frågor och cases till nästa gång 

- vilka källor behövs till nästa tema? 

- förberedelser till nästa gång 

 

 

 Erfarenheter från TUR mässan 2014, se bilaga 4. 

 

 Miuns egna studentundersökningar visar att det är positivt med distansutbildning, att det 

finns unika program och att det finns universitetet i regionen (nära hemorten). 

 

 Egna programvärderingar med turismstudenter:  

- Positivt är närhet till Åre, kombinationen turism- ekonomi, närhet till Etour, bred utbildning, 

turismprogrammets 30-åriga erfarenhet, gästföreläsningar, fältresor. Studenter har inte 

framfört kritik mot programmet som helhet. 
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- Enligt egna studenter på turismprogrammet 2010-2012 vill de efter avslutat utbildning: i) 

arbeta med projektledning inom turismprojekt och som destinationsutvecklare, ii) arbeta 

inom kommunen (näringsliv)/länsstyrelsen, iii) inneha chefsposter inom turismnäringen och 

andra högre positioner inom branschorganisation, iv) arbeta som egen företagare, v) arbeta 

med marknadsföring, vi) arbeta som eventproducent. 

 

 Ändring av programmet namn för att markera förändring och fokus på utbildningen. 

Tillsammans med regionala turismaktörer och befintliga studenter har olika förslag på 

programnamn tagits fram och diskuterats. Projektgruppen beslutade om tillägget 

”destinationsutveckling”. Programmets nya namn blev Turism och Destinationsutveckling.  

 

 

3 Det nya turismprogrammet och arbetsmarknaden (aktivitet 2) 
 

Det nya turismprogrammet ska ha en tydlig arbetslivsanknytning och hur denna ser ut beskrivs 

under rubriken ”Modell för arbetslivsanknytning”.  Programmet ska förutom att öka studenternas 

anställningsbarhet efter avslutad utbildning även attrahera fler sökande. En väl fungerande 

arbetsplatsanknuten utbildning ses som en stor konkurrensfördel när nya studenter ska rekryteras. 

Programmet ska knytas närmare Miun samverkansavdelning och vi kan i vår egen marknadsföring 

visa upp de aktiviteter, funktioner och service som samverkansavdelningen erbjuder - blir också ett 

sätt att attrahera sökanden. Vidare, tror vi att förnyad struktur av programmet och förändrad 

pedagogik samt mer flexibla arbetsformer är ytterligare en väg att gå för att göra utbildningen mer 

attraktiv. Samtidigt ska vi betona att det är en akademisk utbildning där ett kritiskt förhållningssätt, 

analytiskt tänkande och reflektion är grunden och att utbildningen ges i nära samarbete med 

forskare vid Etour. Undervisningen ska bygga på högkvalitativa och inspirerande föreläsningar av 

spets, som kompletteras med ett projekt- och problembaserat lärande vilket ökar studenternas 

förberedelser inför arbetslivet då de arbetar med verkliga fall. Ytterligare ett sätt att öka 

attraktiviteten är att kombinera campusstudier med möjlighet till distansstudier. Programmets första 

hälft (3 terminer) läses på Campus Östersund, medan termin 4 är både på campus och distans (sk 

inneveckor, open university approach). Programmets 2 sista terminer (termin 5 och 6) är på distans 

med några fysiska träffar i Östersund.  

 

 

Utbildningens inriktning: Vad utbildar vi och vilket kompetensbehov har arbetsmarknaden?  

Ambitionen är att profilera programmet och öka möjligheter för studenterna att aktivt välja 

fördjupningsområden och öka graden av arbetslivsanknytning. Sammantaget motsvarar 

arbetsförlagd utbildning en termin och till detta tillkommer andra former av arbetslivsanknytning. 

Utbildningen fokuserar kring: marknad, entreprenörskap och företagande, ledarskap och 

projektledning, destinationsutveckling och planering. Det nya programmet kommer innehålla fler 

moment inom affärsutveckling, företagande och marknadsföring än dagens turismprogram. I stora 

drag kan två inriktningar ses i det nya programmet: privat sektor med företagande och marknad i 

centrum, respektive offentlig sektor med samhällsplanering i centrum. Studenternas valmöjligheter 

ökar under programmets andra och tredje år. Programmets röda tråd är hållbar samhälls- och 

destinationsutveckling, projektledning och entreprenörskap. 

 

Programmet Turism och Destinationsutveckling avser att förbereda studenterna för kvalificerade 

yrken inom den privata och offentliga sektorn där strategiska arbetsuppgifter som rör resande, 

turism och friluftsliv är centrala. Efter avslutande studier kan studenterna arbeta inom exempelvis 

samhällsplanering och destinationsutveckling. Den nya utbildningen strävar efter att rikta sig till en 

arbetsmarknad där analytisk förmåga och projektledning är centralt och att förbereda för 
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möjligheter till yrken inom stora företag, organisationer, myndigheter och offentlig sektor. 

Utbildningen riktar sig till en nationell och internationell arbetsmarknad och därmed tonas den 

regionala arbetsmarknadens behov ner. 

 

Exempel på yrken: 

 Turism och reseanalytiker på myndigheter och organisationer 

 Marknadsförare och affärsutvecklare 

 Samhällsplanerare 

 Kommunal eller regional turismplanerare/-samordnare 

 Destinationsutvecklare 

 Event planerare, Eventsamordnare 

 Egen företagare  

 Akademisk karriär 

 

 
Branschrådet – så gick det till 

Arbetet med att skapa ett branschråd inleddes med att vi ställde oss ett antal frågor: Vad är ett 

branschråd? Vad finns för erfarenheter vid Miun av att arbeta med branschråd? Vad vill vi på 

avdelningen ha ut av ett branschråd? Vilka företag och organisationer vill vi ha med i ett branschråd 

kopplat till det nya programmet? 

 

I ett första skede kontaktades Jan Eriksson, universitetsadjunkt i Rehabiliteringsvetenskap, 

angående Programrådet för Hälsa och rehabilitering i arbetslivet för att höra om hans erfarenheter. 

Utifrån det samtalet kunde vi konstatera att programrådet utgjorde ett informellt, icke-

beslutsfattande men reflekterande organ, där ordförandeskapet låg hos universitetet. Programrådet 

för Hälsa och rehabilitering i arbetslivet arbetade med regionalt förankrade, men nationellt 

verksamma aktörer. På så vis garanteras arbetsgivarnas storlek, räckvidd och närvaro, samtidigt 

som kostnaderna för resor, boende etc. hålls nere. En annan poäng som lyftes fram av Jan Eriksson 

var att börja smått och kvalitativt för att i ett senare skede växa: Hellre något färre, men bra och 

engagerade aktörer, än många halvengagerade. Det som, av Jan Eriksson, framhölls som särskilt 

viktigt för att skapa ett uthålligt programråd/branschråd var att få till stånd en ömsesidig 

lärandeprocess och ett kunskapsutbyte där samtliga aktörer får ut något av att delta. 

 

I nästa skede påbörjades en analys av vad avdelningen för Turismvetenskap och Geografi ville ha ut 

av ett branschråd.  Vi kom fram till att branschrådet naturligtvis bör representera 

arbetsgivarperspektivet och komma med inspel på utbildningens upplägg och innehåll som gör att 

utbildningen kan utvecklas i samklang med arbetsmarknadens behov på lite längre sikt. 

Branschrådet och partners kan följa och påverka utbildningen och den framtida arbetskraften genom 

att på olika nivåer under utbildningen 1) gästföreläsa och ta emot studiebesök, 2) i samarbete med 

ansvarig lärare utforma case/projekt samt ta emot och handleda praktikanter, 3) i samarbete med 

ansvarig(a) lärare/forskare utforma lämpliga uppsatsämnen, samt 4) ansvara för och bekosta 

traineeplatser/stipendier och liknande. I övrigt bör påverkan ske i form av kunskapsutbyte mellan 

lärare/forskare samt arbetsgivarrepresentanter. 

 

Branschrådet bör ha regelbundna möten, 1-2 gång/termin med förberedd agenda där strategiska 

frågor med relevans för turismen som näring och/eller som samhällsfenomen står i fokus, och där 

branschrepresentanterna kan ges tillfälle att komma med ”trendspaningar”, reflektioner etc. 

Ordföranden (programansvarig) har det yttersta ansvaret för agenda, kallelse etc. 
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I samband med detta började vi även fundera på hur vi skulle lägga fram deltagandet i ett 

branschråd för de aktörer som vi ville ha med oss. De främsta ”säljargumenten” bestod i:  

 Möjligheten att synliggöra sig som potentiell arbetsgivare. 

 Möjlighet att följa och påverka utbildningens form och innehåll och att därigenom utgöra en 

part i formandet av den framtida arbetskraften.  

 Närmare samarbete mellan arbetsgivare och akademi. Branschrådet kan fungera som forum 

för ömsesidigt lärande. 

 Varumärkesbyggande och goodwill för företaget/organisationen. 

 

I detta läge identifierade vi även ett antal risker då det gällde arbetsgivarnas påverkan på 

utbildningen: Hur mycket vill vi att branschrådet ska få påverka utbildningens form och innehåll? 

Branschen präglas av mycket kortsiktiga, nyttofokuserade behov som ska tillfredsställas omgående 

– hur förenar vi detta med akademins tradition av tänkande, reflektion och lärandeprocesser? En 

annan fråga gällde hur vi skulle hantera branschens spretighet (besöksnäringen består av ett antal 

delbranscher, exempelvis transport, hotell- och restaurang, upplevelse- och aktivitet) samt 

småskalighet. Vi var eniga om att branschrådet borde spegla branschens sammansättning så långt 

som möjligt. Samtidigt krävdes vissa strategiska val då vi ville försäkra oss om att de organisationer 

och företag som får en plats i branschrådet också har en storlek och de resurser som krävs för att 

kunna engagera sig i utbildningen och till exempel kunna ta emot praktikanter. Vi diskuterade även 

en fråga som uppmärksammats i programutvärderingen 2012, där merparten av studenterna 

uttryckte önskemål om fler internationella och urbana exempel och case i undervisningen, snarare 

än fokus på närbelägna fjällmiljöer.   

 

Vi kom fram till att branschrådets storlek borde ligga på omkring 10-12 personer, varav cirka 

hälften utgörs av arbetsgivarrepresentanter och övriga av lärare samt studenter. De urvalskriterier 

som vi såg framför oss utgjordes av delbransch, privat/offentligt, kön, ålder, och geografi, det vill 

säga vi ville åstadkomma ett branschråd med en god representativitet och spridning med hänsyn till 

ovanstående. Vidare bestämde vi oss för att prioritera större organisationer (både privata och 

offentliga) i vårt sökande efter medlemmar till branschrådet. Det är de arbetsgivarna som har 

möjligheter och resurser att engagera sig i utbildningen, i studenterna och som dessutom har en 

kritisk massa av kvalificerade arbetstillfällen som våra studenter, i och med ett samarbete, har chans 

att nå. Större organisationer som inte är säsongsberoende har ofta tydligare 

kompetensförsörjningsstrategier och karriärvägar. I de organisationerna finns också en 

arbetskraftsrörlighet som innebär möjligheter till avancemang.  

 

Vi identifierade ett 15-tal aktörer som kunde vara intressanta för vårt branschråd, med utgångspunkt 

i de ovan nämnda urvalskriterierna. Därefter inleddes en fas av att göra ”anställningsintervjuer” 

med dessa i syfte att ta reda på om de var ”rätt” personer för jobbet, samt för att få en uppfattning 

om hur insatta de var gällande exempelvis framtida kompetensbehov och karriärvägar, både i 

branschen och i den egna organisationen. Intervjumaterialet (se bilaga 5) kunde vi också använda 

som underlag för en omvärldsanalys, och som inspel i den nya utbildningens utformning och 

innehåll. Bland annat framkom det under intervjuerna att ”allmän turismkunskap” uppfattades som 

vagt och otydligt. Att tillföra spets inom något område (statistik, marknadsföring, ekonomi, 

ledarskap, paketering etc.) ansågs vara önskvärt.  

 

Ytterligare en aspekt som tydliggjordes genom intervjuerna var kopplad till branschtendensen att 

”man ska jobba sig upp”. En majoritet av informanterna framhöll vikten av att förstå service och 

gästmöten. Denna kunskap är lika viktig på ”golvet” som i toppen av en organisation och det är 

detta som motiverar inställningen att man ska jobba sig upp. Detta, att jobba sig upp, är i sig inget 

ovanligt utan är snarare det normala i alla organisationer.  Däremot ligger det en stor skillnad i 
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utgångsläge och vad det egentligen kan innebära att jobba sig upp. Turismutbildningens problem 

ligger i att studenter som gått en treårig akademisk utbildning inte tänker att de ska börja arbeta i 

botten av en organisation, som i den här branschen kan innebära jobb som exempelvis receptionist, 

konferensvärd/värdinna, enklare kontorsarbete och så vidare. Sannolikt måste vi därför hjälpa 

studenterna att se realistiskt på sina ingångsjobb och att tydligt kommunicera att, och hur, karriärer 

byggs upp över tid i den här branschen. Intervjuerna pekar också på att vid sidan av 

arbetslivserfarenhet behöver den som vill nå toppen idag även ha en akademisk utbildning. 

Ytterligare en slutsats från intervjumaterialet, som även stöds av arbetslivsforskningen, är att man 

idag får sitt första jobb inte främst genom formella meriter utan genom nätverk. Branschråd, 

mentorer, praktikplatser och traineeplatser blir därför av stort värde för våra studenter och för 

utbildningen.  

 

Slutligen visade intervjuerna att arbetsgivarrepresentanternas och våra egna uppfattningar om vilken 

funktion branschrådet skulle fylla, harmonierade med varandra i så måtto att man såg det som ett 

forum för att lyfta strategiska framtidsfrågor och att göra erfarenhetsutbyten. Arbetsgivarna såg en 

möjlighet att fånga upp talanger genom projektarbeten, uppsatser, trainees, mentorskap etc. 

Samtliga såg också möjligheten att påverka utbildningens form och innehåll som något positivt. En 

av de intervjuade aktörerna uttryckte en förhållandevis stark önskan om att påverka både kursutbud 

och innehåll. Lärarkollektivet ansåg emellertid att en sådan inställning kunde vara problematisk 

både ur ett student- och lärandeperspektiv, liksom för relationerna inom branschrådet, varför den 

personen inte kom att ingå i den slutgiltiga ”laguppställningen”.  

 

När det gäller bortfall (det vill säga kandidater som valdes bort eller som själva valde bort 

branschrådet) kan det tilläggas att ytterligare några personer föll bort på grund av bristande intresse 

och på grund av att de inte såg turismstudenter som en potentiell arbetskraft för deras verksamhet (2 

personer). Ett par personer angav långa avstånd och tidsbrist som orsak till att tacka nej.     

Arbetet med branschrådet avslutades med att vi skickade en inbjudan till ett första möte i februari 

2014 (se appendix 6 i denna rapport). Medlemmarna arbetar som destinationsutvecklare, utredare, 

koncernchef, distriktsdirektör, kommunikationsansvarig, public affairs manager och som sakkunnig 

i frågor som rör regional tillväxt. 

 

Sammanställning över branschrådets arbetsgivarrepresentanter  

 Visita (nationell branschorganisation, Östersund, man) 

 Visit Sweden (kommunikationsföretag, Stockholm, kvinna)  

 Parks & Resort Scandinavia (koncern, Stockholm, man) 

 Scandic (internationell hotellkedja, Stockholm, kvinna) 

 Åre Destination (destinationsbolag, Åre, kvinna) 

 Länsstyrelsen i Jämtlands län (Östersund, man) 

 Trafikverket (Borlänge, kvinna) 

 

 

 

4 Modell för arbetslivsanknytning (aktivitet 3) - 

Arbetslivsanknytning genom hela programmet  
 

Arbetsplatsanknuten utbildning ses som en väl integrerad del i programmet. Arbetslivsanknytning 

är en del i alla kurser och tar sig flera olika uttryck. Programmets branschråd och samarbetspartners 

är viktiga som gästföreläsare, erbjuda praktikplats och i gemensamma projekt (se bilaga 2, 
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kompetenskontrakt). Arbetslivsanknytning sker inom ramen för kurser men även genom 

gemensamma programdagar samt genom nära samarbete med Miun Samverkansavdelning. 

 

Nivå 1, se figur 1 och bilaga 7, erbjuder flera möten mellan utbildning och näringsliv: 

o På kurser bjuds gästföreläsare in från företag, organisationer och myndigheter för att hålla 

seminarier och föreläsningar. 

o Mixtur, vilket är gemensamma föreläsningar för programmets alla studenter. Till Mixtur 

bjuds aktuella personer från turismnäringens verksamhetsområden in. 

o Kortare fältarbeten och studiebesök på arbetsplatser. 

 

På nivå 2 och 3 ökar graden av specialisering liksom graden av fördjupat arbetsintegrerat lärande. 

Arbetslivsanknytning sker främst genom: 

o Övnings- och examinationsuppgifter som anknyter till arbetsplatser och deras verksamhet.  

o Arbetsplatsförlagd utbildning (praktik).   

o Deltagande i utvecklings- och forskningsprojekt. 

 

På nivå 4 återfinns traineeprogram och ämnesfördjupningar och därmed en mycket hög grad av 

specialisering och/eller arbetslivsanknytning.  

 

 

 
 

Figur 1. Modell för arbetslivsanknytning 
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Verksamhetsförlagd utbildning - Praktik 

Syftet är att studenterna under praktiken ska vara involverade i ett projekt på ett 

företag/organisation/myndighet och studenterna ska helst delta i ledningsnivå med strategiska 

arbetsuppgifter. Om man ser på hur andra turismutbildningar har lagt upp sin praktikverksamhet så 

dominerar en förläggning till termin 5. Det är svårt att se hur en kortare praktikperiod än en termin 

kan ge tillräcklig tid för förberedelser, studenternas fördjupning i yrkeslivet och tid för reflektion i 

relation till utbildningen.  

 

Hela termin 5 kan ägnas åt praktiken genom att inkludera kurser som förbereder praktiken och 

avsluta med reflektion och rapportering. Handledande lärare under praktikperioden ska ha en dialog 

med praktikplatsen inför praktik för att undersöka kvalitet och arbetsuppgifter, någon gång besöka 

praktikplatser och under praktiken handleda studenter. Om studenter gör praktik utomlands finns 

Erasmus stipendium för att organisera och planera besök. Väl förberedd praktik är nödvändigt visar 

omvärldsanalysen och därför väljer vi att inkludera arbetsintegrerat lärande under en hel termin där 

första delen består av praktiska förberedelser och en sista kurs som syftar till reflektion, och 

rapportering som visar studentens förmåga att knyta ihop teoretiska och praktiska kunskaper.  

 

Studenterna får information om praktiken under första året och mer intensiva förberedelser börjar ca 

ett år innan praktiken. Studenten kan identifiera praktikplats och, i dialog med lärare, i god tid innan 

praktikterminen börjar ta kontakt med praktikplatsen. Arbetsgivaren måste få information och vara 

insatt i utbildningens innehåll för att veta vilken kapacitet studenterna kan förväntas ha. 

Arbetsgivaren kan agera som föreläsare på kurser i utbildningen, vilket gör att arbetsgivarna får en 

tydligare bild av utbildningens utformning och innehåll (se även kompetenskontraktet). 

 

I. Verksamhetsförlagd utbildning: Förberedelser och fördjupning, 7,5 hp 

 

Kursen är mycket praktiknära och består av en teoretisk del där studenten läser in sig på aktuell 

bransch/tema där praktiken kommer äga rum (kan vara inom destinationsutveckling, 

marknadsföring, ledarskap, samhällsplanering, evenemangsplanering, infrastruktur och transporter 

mm). Kursen kan även innehålla metodinslag som till exempel intervjuteknik och design av 

praktikuppgift och den rapport som lämnas in i slutet av terminen. En annan del av kursen består i 

att sätta sig in i företagets/organisationens/myndighetens arbete genom att läsa in sig på 

verksamheten och dess anställningsformer, arbetsmiljöfrågor och arbetsrättsliga frågor, ramar för 

verksamheten samt göra arbetsplatsbesök på praktikplatsen. Under studiebesöket avsätts tid för 

möte med handledare (kontaktperson på arbetsplatsen) på praktikplatsen för att diskutera 

förväntningar och de arbetsuppgifter som studenten ska ha under praktiken. Efter besöket sker 

återkoppling och reflektion under handledning av lärare. Handledare och arbetsgivare och student 

förbereder praktiken genom att skriva mål. Kursen examineras genom individuellt PM (PM1); 

redogörelse av typ av företag, organisation, myndighet, beskrivning av arbetsplatsen, dess ramar, 

villkor, arbetsuppgifter mm, studentens roll i den verksamheten och hur han/hon passar in i den.   

 

II. Praktik, 15 hp. Verksamhetsförlagd utbildning.  

 

Alla studenter tilldelas en handledare från universitetet (lärare) under praktiken och det är 

regelbunden kontakt mellan universitet – student – arbetsplats. Studenten har även en 

handledare/kontaktperson på arbetsplatsen. Under kursen följs målen upp och studenten lämnar in 

redovisningsuppgifter som också utgör grunden i praktikrapporten. Kursen examineras genom 

inlämningsuppgifter och praktikrapport (PM2) som består av en analys över arbetsplatsen och det 

arbete som han/hon utfört. 
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III. Verksamhetsförlagd utbildning: Analys och kompetensutveckling, 7,5 hp 

 

PM3 är en rapport i reflektivt lärande, som sammanfattar hela praktikperioden, analyserar, kritiserar 

och diskuterar olika aspekter av arbetsgivaren och den arbetsplatsförlagda undervisningen och hur 

den kopplar till turismens verksamhetsområden. Studenten ska reflektera över på vilka sätt som 

han/hon utvecklat olika förmågor och färdigheter och vilka karriärmöjligheter som finns. På vilka 

sätt kopplar studenten ihop teoretisk och praktisk erfarenhet. Examination sker genom grupp – och 

individuell reflektion och rapportskrivande, PM3 inkluderar PM1 och PM2, samt 

seminarium/muntlig redovisning. 

 

 
Resurser för arbetslivsanknytning 

Projektgruppen har under projektperioden diskuterat finansiering av hur arbetsplatsanknytning kan 

genomföras. Gruppen anser det lämpligt att avdelningen ska ha en ansvarig lärare för 

arbetsplatsanknytning (inklusive kontaktperson för intern och extern kommunikation/information i 

samband med frågor som rör utbildning – näringsliv/omgivande samhälle). Omfattningen av det 

arbetet är svår att uppskatta, men med tanke på att den arbetsplatsförlagda utbildningen måste 

förberedas, följas upp och utvärderas, och dessutom med ett nära samarbete med mentorer på 

praktikplatser, så omfattar arbetet sannolikt minst en halvtidstjänst för en person inom avdelningen. 

Här kan vi konstatera att tilldelning inom befintlig resurstilldelning inte räcker. 

 

Miun samverkansavdelning erbjuder flera arbetslivskontakter för våra studenter (förberedelser för 

anställning, företagande och möten med externa aktörer/kontakter). Den nya turismutbildningen ska 

knyta sig närmare Miuns samverkansavdelning. Samverkansavdelningen arbetar med bla karriär-

coaching, CV skrivande, förslag på praktikplatser, alumniverksamhet, mentorskap och 

projektuppdrag för studenter. Det innebär också att avdelningen måste bygga upp en stödjande 

organisation som samarbetar med Miuns centrala organ i frågor som rör mentorer och 

projektuppdrag samt arbetsplatsförlagd utbildning.  

 

 

5 Programmets uppbyggnad  
 

Ämnen, nivåer och kurser (obligatoriska och valbara) 
De ämnen som ingår i programmet är: 

Turismvetenskap (45-105 hp) med tydlig fokus på turism som fenomen, destinationsutveckling, 

turismnäringens aktörer och resurser och turismens betydelse och effekter, samt entreprenörskap 

och projektledning inom turism. 

 

Kulturgeografi (45-105 hp) med tydlig fokus på samhällsplanering och omvärldsanalys, 

globalisering, markanvändning och resursnyttjande, hållbar utveckling, transporter, mobilitet och 

tillgänglighet. 

 

Företagsekonomi (30 hp) med tydlig fokus på organisation, ledarskap, ekonomistyrning, 

affärsutveckling och marknadsföring. Företagsekonomi 30-60 hp kan väljas som valfritt ämne 

termin 5 och ersätter då praktik. Rekommenderas endast för de som redan varit verksamma i 

turismnäringen/med lång arbetslivserfarenhet. 

 

Nivå 1, 2, 3 (och 4) 

Programmet är indelat i tre nivåer. Nivå 1 innehåller tre terminer på grund av att 1) en stor 

baskunskap, inklusive förmåga till vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetoder, krävs innan 
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studenten kan gå vidare 2) administrativa/ ekonomiska/bemannings-förutsättningar kräver en viss 

”säkerhet”. Under Nivå 2 bygger studenterna fördjupad kunskap utifrån den inriktning som de avser 

ta under nivå 3.  Under nivå 2 ligger även praktiska projektarbeten och arbetsplatsintegrerat 

lärande/praktik. Här finns även möjlighet till internationellt utbyte (exempelvis Erasmus). Under 

Nivå 3 läser studenterna en vald inriktning som erbjuds baserat på avdelningens och Etours 

forskning eller på samarbetsprojekt med externa aktörer och de fördjupar sig i vetenskapliga 

undersökningsmetoder. Här är upplägget inte klassisk lärosituation utan mindre studentgrupper med 

aktiva forskare inom inriktningarna. Det självständiga arbetet är kopplat till utvecklings- eller 

forskningsprojekt.  

 

Nivå 1 obligatoriska baskurser i turv, kg och fek på campus Östersund. 

Termin 1: Turismvetenskap 4 x 7,5 hp 

Termin 2: Kulturgeografi 4 x 7,5 hp 

Termin 3: Företagsekonomi 4 x 7,5 hp 

 

 

Studenterna väljer profilkurser, valen görs redan termin 2. 

 

Nivå 2 Distans med träffar (blended learning). Studenter kan välja profilkurs inom respektive 

ämne. Om det är tillräckligt många studenter erbjuds olika alternativ på kurser* 

Termin 4:  

*Turismvetenskap 15 hp, Projektarbete (finns tre alternativ på kurser) 

*Kulturgeografi 15 hp, Projektarbete (finns tre alternativ på kurser) 

 

Termin 5: Arbetsförlagt arbete/Praktik 30 hp, studenterna väljer disciplin (turismvetenskap 

eller kulturgeografi) 

Verksamhetsförlagd utbildning: Förberedelser och fördjupning 7,5 hp 

Verksamhetsförlagd utbildning 15 hp  

Verksamhetsförlagd utbildning: Analys och kompetensutveckling 7,5 hp 

  

Nivå 3 samma val av disciplin (turismvetenskap eller kulturgeografi) som praktikterminen 

Termin 6:  

Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt 7,5 hp (forskningsnära och 

fördjupande teoretiska och metodologiska kunskaper) 

Litteraturstudier/Läskurs, 7,5 hp med fokus på det självständiga arbetet 

Självständigt arbete/C-uppsats 15 hp 

 

Påbyggnad (Nivå 4)  

Traineeprogram i samarbete med JHT (Swetour och ev Nationellt branschråd) 6-12 månader 

Magister/Master i turism 1-2 år  

Påbyggnadskurser och kandidatexamen i företagsekonomi om studenten valt fek på sin 

valbara termin. 

 

 

Översikt av kurser enligt utbildningsplan  

År 1  

TR052G (A) Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp  

TR053G (A) Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp  

KG030G (A) Vetenskapligt arbetssätt och undersökningsmetodik, 7,5 hp  

TR054G (A) Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp  
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TR055G (A) Projektledning inom turism, 7,5 hp  

KG031G (A) Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp  

KG032G (A) Planering och förvaltning av natur- och kulturresurser, 7,5 hp  

KG033G (A) Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp 

 

År 2  
FÖ073G (A) Organisation och ledarskap, 7,5 hp  

FÖ092G (A) Ekonomistyrning, 7,5 hp  

FÖ085G (A) Strategisk ledning 7,5 hp  

FÖ032G (A) Marknadsföring 7,5 hp  

 

Projektarbete, 15 hp (valbar): 

 

TR056G (B) E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp 

TR057G (B) Kritiska faktorer för destinationsutveckling, 15 hp 

TR058G (B) Design och ledning av evenemang, 15 hp 

 

Projektarbete, 15 hp (valbar): 

 

KG034G (B) Regional utveckling och turism, 15 hp 

KG035G (B) Turism ur ett kritiskt samhällsperspektiv, 15 hp 

KG036G (B) Turismens arbetsmarknad och arbetsliv, 15 hp 

 

År 3 
Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp: 

TR059G/KG037G (B) Verksamhetsförlagd utbildning: Förberedelser och fördjupning, 7,5 hp 

TR060G/KG038G (B) Verksamhetsförlagd utbildning, 15 hp 

TR061G/KG039G (B) Verksamhetsförlagd utbildning: Analys och kompetensutveckling, 7, hp 

  

TR062G/KG040G (C) Arbete i utvecklings- och forskningsprojekt, 7,5 hp  

TR063G/KG041G (C) Litteraturfördjupning, 7,5 hp  

TR064G/KG042G (C) Examensarbete, 15 hp 

 

 

Examen 

Fil kand i turismvetenskap och kulturgeografi.  

 

Antagning och behörighet 

I arbetet med TUR 2.0 vi försökt förstå hur gymnasiereformens förändringar har eventuell effekt på 

de sökandes förkunskaper i relation till de examensmål den nya turismutbildningen kommer att ha. 

Det var därmed av intresse att kunna avgöra en lämplig nivå på behörighet till programmet utifrån 

vilken möjlighet de sökande har att bli antagna. Primärt har de sökande en gymnasieutbildning som 

t ex är samhällsvetenskapligt inriktad, ekonomi/handel, hotell/turism/restaurang etc. men även 

naturvetenskaplig utbildning. Har sökande t ex behörighet i samhällsvetenskap om man har gått 

naturvetenskaplig inriktning? Vad händer om man sätter Matematik A alt. Matematik B som 

behörighetskrav; hur många blir då inte behöriga men skulle vilja gå utbildningen? Detta är frågor 

som har väckts under projektets gång. Studenterna behöver vissa förkunskaper, men samtidigt ska 

det finnas ett tillräckligt stort underlag för att kunna fylla utbildningsplatserna.  
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I projektets omvärldsanalys kan man se att behörighetskraven skiljer sig åt mellan de lärosäten som 

erbjuder turismutbildningsprogram på grundnivå. Vid en jämförelse av behörighetskrav på andra 

samhällsvetenskapliga universitetsutbildningar vid Miun (t ex Psykologprogrammet, 

Ekonomprogrammet, Personal och Arbetslivsprogrammet, Socionomprogrammet) visar det sig att 

kraven skiljer sig åt även där. 

 

Antagningsenheten vid Miun har kontaktats för att diskutera om det finns statistik över studenterna 

på tidigare Turismprogrammet med översikt av deras meritvärde de senaste 5 åren. Ytterligare 

frågor har gällt om det finns tillgång till rapporter och/eller utredningar som berör antagning och 

behörighetskrav relaterat till gymnasiebetyg/gymnasiereform och antagning på högskola samt om 

det finns tabeller och statistik över vad olika behörighetskrav innebär praktiskt för en utbildning och 

dess intag. Utifrån de listor på antagnas meritpoäng de senaste 5 åren kan vi konstatera att 

meritpoäng för antagna studenter varierar men att många har låga meritpoäng (ungefärligt medeltal 

för meritpoäng baserat på gymnasiebetyg, alltså inte antagna från högskoleprovet, för studenter de 

senaste 5 åren är mellan 13.9-15.4). Utöver det har vi i NyA webben gjort stickprov för 

antagningsomgång HT2013 på antagna studenters bakgrund. Dessa stickprov visar att studenterna 

har till exempel samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig, hantverksprogrammet, estetiska 

programmet, medieprogrammet, friskoleprogram, teknikprogram, hotell & restaurang, 

omvårdnadsprogram, handelsinriktat program, byggprogrammet, fordonsprogrammet, som 

gymnasial bakgrund. De som har låga meritvärden har ofta en gymnasial bakgrund med tonvikt på 

mer praktiska gymnasieutbildningar eller specialutformade program. Alla studenter har ofta sökt en 

eller flera andra turismutbildningar men även helt andra typer av högre utbildningar.  

 

Ett system för antagning till högre utbildning måste ha förmåga att kunna välja ut de personer som 

har bäst förutsättningar att vara framgångsrika i sina studier och det ska också vara rättssäkert. 

Systemet ska också vara tydligt, överblickbart och förutsägbart. Med dessa utgångspunkter har 

projektgruppen angripit frågan om urvalsinstrument vid antagning till det nya programmet. Vid 

antagning av studenter finns andra tillvägagångssätt än genom meritpoäng, såsom exempelvis 

personliga intervjuer. Mot bakgrund av att planeringen av det nya programmet med ökad inriktning 

på arbetslivsanknytning så har diskussioner förts kring vad det innebär i form av möjligheten att 

anta personer utifrån andra värden. I projektgruppen har vi inhämtat information från andra program 

på främst Miun som använt sig av alternativa antagningsmetoder såsom personligt brev i 

kombination med personlighetstest och personlig intervju. Erfarenheterna från dessa är att det krävs 

ett stort ansökningstryck för att motivera kostnaderna och tiden som det tar att ha ett sådant 

antagningsförfarande och att man nu valt att istället använda traditionell antagning genom 

meritpoäng. 

 

Behörighetskraven för Turism och destinationsutveckling har nu fastställts till att vara 

grundläggande behörighet.  

 

 

6 Pedagogik: projekt- och problembaserat lärande i 
kombination med spetsföreläsningar  

 
Process- och aktionsinriktat arbete 

När nya erfarenheter och nya teoretiska kunskaper kopplas löpande till varandra kallas det för ett 

process- och aktionsinriktat arbete. Den pedagogiska inriktningen betyder att lärarrollen fokuserar 
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på handledning av studenter och att läraren har täta kontakter med samarbetspartners och 

praktikplatser.  

 

I projektarbeten med näringen (privat/offentlig) samt med forskningen, tränas studenterna att arbeta 

med verkliga situationer (case) samtidigt som det ger färdigheter i projektarbeten och 

projektledning. 

 

 
 

Källa: seminarium om ”Arbetsintegrerat lärande”, oktober 2012 

 

 

För att illustrera hur teori och praktik kan integreras i en kurs följer här ett exempel med en påhittad 

kurs ”Ledarutveckling: ledarskap i turismnäringen I 7,5 hp”.  Moment 1: teoretisk introduktion om 

turismnäringen och introduktionsföreläsningar om ledarskap, efter några föreläsningar tar 

studenterna kontakt med företag/organisationer för en dialog och arbetsplatsbesök under en dag 

(praktik). Under besöket på arbetsplatsen intervjuar och observerar studenten; intervjua erfarna 

chefer och ledare inom turismnäringen. Efter besöket sker återkoppling och reflektion under 

handledning av lärare. Under kursens andra moment, Moment 2, är det en veckas praktik, och 

resten av tiden ägnas åt grupp- och individuell reflektion. Kursen kan följas av en påbyggnad 

”Ledarskap i turismnäringen II 7,5 hp” med en vecka teori om ledarskap och projektledning, följt av 

3 veckors praktik/projekt, för att sedan avsluta med en vecka reflektion. 

 

 
Problembaserat lärande (PBL)  

Problembaserat lärande (PBL) är en studentcentrerad pedagogik där studenterna lär sig om ett ämne 

genom problemlösning. Studenterna lär sig både hur man kan tänka kring problemlösning och om 

själva ämnet. PBL pedagogiken har sin ursprungliga härkomst inom medicin men används nu inom 

mängder av discipliner. Målet med PBL är att hjälpa studenter att utveckla effektiva 

problemlösningsfärdigheter, självstyrt lärande, samspel och motivation. PBL beskrivs därför som en 

aktiv form av lärande.
2
 Undervisningsformen består i många fall av att studenterna arbetar i grupp, 

identifierar vad de redan vet och behöver veta för att lösa problemet samt hur man får tillgång till 

denna information. Läraren/handledarens roll är att stödja, vägleda och övervaka denna 

inlärningsprocess.
3
 PBL innebär ett paradigmskifte från traditionell undervisning och lärandefilosofi 

vilken ofta är föreläsningsbaserade. Läraren/handledarens uppgift är att hjälpa till att bygga 

                                                 
2
 Hmelo-Silver, Cindy E. (2004). "Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn?". Educational 

Psychology Review 16 (3): 235–266.  

3 Schmidt, Henk G; Rotgans, Jerome I; Yew, Elaine HJ (2011). "The process of problem-based learning: what works 

and why". Medical Education 45 (8): 792–806. 

http://www.springerlink.com/content/j360715xw085866r/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2923.2011.04035.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2923.2011.04035.x/abstract
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studenternas självförtroende att ta sig an ett problem, att uppmuntra dem samt att hjälpa dem att 

utvidga deras förståelse. 
4
 

 

PBL har definierats på följande sätt: 

1) En studentcentrerad lärandefilosofi 

2) Lärande genomförs i smågrupper, 6 – 10 personer i varje grupp 

3) Lärare/handledare vägleder snarare än undervisar studenterna 

4) Ett problem utgör grunden för lärandet och ger en organiserad fokus för lärandegruppen 

5) Problemet är ett verktyg för utveckling av problemlösningsfärdigheter 

6) Ny kunskap erhålls genom självstyrt lärande (Self-Directed Learning).
5
 

 

Förespråkare för PBL hävdar att lärandefilosofin förbättrar innehållsmässig kunskap samtidigt som 

den främjar utvecklingen av kommunikation, problemlösning, kritiskt tänkande, samarbete och 

självstudiefärdigheter.
6
 Den kritik som framförts mot pedagogiken är bland annat att den kräver en 

PBL-utbildad/tränad lärare/handledare som på rätt sätt kan formulera problem och handleda 

lärandeprocesser.
7
 

 

Själva implementeringen av PBL på en universitetsutbildning är en krävande process som kräver 

resurser, en hel del planering och organisation.
8
 Ett antal betydelsefulla steg har presenteras i 

tidigare PBL-forskning:   

 

 Förbered den berörda lärargruppen för förändringen 

 Inrätta en ny läroplanskommitté och arbetsgrupp 

 Utforma den nya PBL-läroplanen och definiera utbildningsresultat 

 Sök råd från experter inom PBL 

 Utbilda lärarna/handledarna inom PBL och definiera deras mål 

 Introducera studenterna till PBL 

 Anpassa bedömning av studieprestationen så att de passar PBL   

 Uppmuntra feedback från studenter och lärare/handledare    

 Hantera lärresurser och andra tillgångar så att de stödjer självstyrt lärande 

 Kontinuerlig utvärdering och förändringar 

 

 
Flexibilitet - campus vs distans 

E-learning, distansstudier och flexibelt lärande, liksom olika former av digitalt stöd används idag i 

ökande omfattning. Utifrån insamlat material anser projektgruppen att ett sätt att öka attraktiviteten 

och utveckla pedagogiken är att kombinera campusstudier med möjlighet till distansstudier. En 

kombination av nätbaserat lärande och lärande ansikte mot ansikte (campusundervisning) kallas 

                                                 
4 Hung, Woei (2011). "Theory to reality: a few issues in implementing problem-based learning". Educational 

Technology Research and Development 59 (4): 529–552. 

5 Barrows, Howard S. (1996). "Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview". New Directions for 

Teaching and Learning  (68): 3–12. 
6
 Barrett, Terry (2010). "The problem‐ based learning process as finding and being in flow". Innovations in Education 

and Teaching International 47 (2): 165–174.  

Wells, S.H., Warelow, P.J., Jackson, K.L. (2009). Problem based learning (PBL): A conundrum. Contemporary Nurse 

33(2): 191–201. 
7
 Sweller, John (2006). "The worked example effect and human cognition". Learning and Instruction 16 (2): 165–169. 

8
 Azer, Samy A. (2011). "Introducing a problem-based learning program: 12 tips for success.". Medical teacher 33 (10): 

808–13. 

http://www.springerlink.com/content/k3446814w2207573/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/tl.37219966804/abstract
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14703291003718901#preview
http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/0142159X.2011.558137
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blended learning. Med denna form ökar flexibiliteten samtidigt som studenternas självständighet 

och studentaktivitet ökar (från undervisning till lärande).  

 

Programmets första hälft läses på Campus Östersund, medan termin 4 är både på campus och på 

distans (s.k. inneveckor eller blended learning). Programmets två sista terminer (termin 5 och 6) är 

på distans med några fysiska träffar i Östersund. På sikt är vår förhoppning att vi också kan erbjuda 

fristående distanskurser parallellt med programmets kurser (med viss samläsning) för att attrahera 

exempelvis de som redan är verksamma inom turismnäringen som vill vidareutbilda sig. 
 

Tre terminer och intensivare läsår - ska vi nyttja sommarkurs? 

Med den nya högskoleförordningen (reformen 1993) så är terminerna oreglerade – lärosätena kan 

således själva välja fritt om de vill ha två eller tre terminer. HSV hade 2005 ett regeringsuppdrag att 

utreda intensivare läsår med kortare sommaruppehåll vilket resulterade i rapporten ”Konsekvenser 

av ett utökat studieår” Högskoleverkets rapportserie 2005:12. Man uppmuntrade försök med utökat 

studieår, dock har ingen högskola gjort det. De modeller som HSV föreslår inbegriper dock inte tre 

terminer utan t ex olika grupperingar av studenterna, sommarkurser mm. Tanken är att studenterna 

ska komma snabbare ut i arbetslivet, börja betala skatt samt samla ihop pensionspoäng: ”Vi måste 

höja studietakten, det nuvarande terminssystemet försenar både arbetslivet och familjebildandet”
9
 

 

Projektgruppen har sett över möjligheten att integrera sommarkurser i programmet och ställt frågor 

som: Varför inte utveckla sommarkurserna till att i större utsträckning bli möjliga att räkna in i olika 

utbildningsprogram? Ska vi använda sommaren som tillfälle att läsa valfri kurs och räkna in i 

utbildningen? 

 

Dock har vi i stället valt att se sommarkurser som ett komplement till programmet och fortsätter 

med 2-terminssytemet. Projektgruppen menar att det behövs tid för progression och att det ska 

fortsätta vara frivilligt att läsa dubbla kurser alternativt sommarkurser. 

 

7 Avslut och uppföljning av projektet: vad händer nu? 

Under 2014 har branschrådet kommit igång, nya kurser utvecklats och programmet har varit 

prioriterat i Miuns studentrekryteringskampanjer. Inför starten hösten 2014 ökade söktrycket och 

programmet fick fler förstahandssökande än åren innan. Vid terminens början registrerades 38 

studenter på programmet.  Under 2015 fortsätter utvecklandet av de kurser som ska ges under 

programmets andra och tredje år. Det är viktigt att komma ihåg att under 2015 och 2016 är 

programmet fortfarande under uppbyggnad. Fortsatt prioritering i Miuns marknadsföring och 

studentrekrytering är centralt för att skapa kännedom om programmet och öka det totala söktrycket 

samt andelen förstahandssökande.   

 

 

Kostnader efter projektets slut 

Under projekttiden genomfördes projektet alla delar, men för att ett nytt program ska komma till 

stånd och fungera krävs även andra och ytterligare resurser. För att projektets övergripande mål om 

att skapa en tydlig arbetslivsanknuten utbildning som ökar studenternas anställningsbarhet och som 

stärker Miun i den nationella konkurrensen krävs att utbildningen även efter projekttiden tilldelas 

                                                 
9 http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2010/Nummer-12-10/Tidningens-innehall/Alternativet-tre-terminer-bor-

utredas-tycker-partiblocken/  
 

http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2010/Nummer-12-10/Tidningens-innehall/Alternativet-tre-terminer-bor-utredas-tycker-partiblocken/
http://www.sulf.se/Universitetslararen/Arkiv/2010/Nummer-12-10/Tidningens-innehall/Alternativet-tre-terminer-bor-utredas-tycker-partiblocken/
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mer resurser. Kostnader och resurser efter projektperioden inkluderar marknadsföring, 

kursutveckling, implementering och utvärdering av det nya programmet. Det finns kostnader knutet 

till arbetslivsanknytning både när det gäller tid för lärare att planera och genomföra aktiviteter och 

kostnader för exempelvis resor (branschråd, gästföreläsare, studiebesök och samarbete med 

praktikplatser för att nämna några) samt kostnader för lärares kompetensutveckling så 

implementeringen blir möjlig . Vidare krävs resurser till t ex kompetensutveckling för lärare för att 

integrera ”Entreprenörskap i utbildningen” som spår i utbildningen. Avslutningsvis kan konstateras 

att uthållighet och långsiktighet i resurser för att genomföra aktiviteter som skapar efterfrågan hos 

studenter baserat på attraktivitet i utbildningen är viktigt för att uppnå önskad effekt om fler 

sökanden, fler studenter på programmet och ökad anställningsbarhet efter studietiden. 
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1. Om arbetslivsanknytning och uppdragets innehåll 

 

Anställningsbarhet är det begrepp som idag ofta kommer upp när man vill värdera utbildnings-
programs arbetslivsanknytning. Det var Bolognaöverenskommelsen som formulerade termen 
anställningsbarhet (employability) och betonade vikten av en väl fungerande arbetslivsanknytning 
även av högre utbildning och inom alla utbildningsområden, inte enbart för sådana utbildningar som 
har en tydlig yrkesinriktning och en väl definierad arbetsmarknad.  

Det är alldeles uppenbart att vi har flera starka intressenter som vill se en mycket närmare koppling 
mellan högre utbildning och arbetsmarknad, dels regeringen och näringslivet, dels studenterna 
själva. Det kan vi inte bortse från. Problemet blir då att hitta en fungerande och för alla attraktiv 
lösning, utan att för den del förändra våra ambitioner som universitet att förmedla långsiktiga och 
kvalificerade kunskaper som grund för ett karriärinriktat yrkesliv och/eller vidare studier. Det här 
projektet koncentrerar sig på Turismutbildning 2.0 och hur vår utbildning ska kunna fungera på ett så 
bra sätt som möjligt, både beträffande förmedling av akademiska kunskaper och kvalifikationer och

Grundproblemet blir hur näringslivet i vid bemärkelse kan eller vill vara med i en sådan förändring. Vi 
kan inte göra vårt jobb på annat sätt än att den utbildning vi ger uppfattas som både relevant och 
nyttig för näringsliv och samhälle, såväl under utbildningen som efteråt. Då uppstår frågan vilka delar 
av näringslivet/offentliga sektorn vi bör rikta oss mot beträffande utbildningens innehåll och 
kopplingen till praktikområden under studierna. Det måste vara de mer kvalificerade jobben i fokus, 
annars kan vi lika gärna kopiera KY- och yrkeshögskoleutbildningar, som vi idag konkurrerar med när 
det gäller sökande. Det är, enligt min mening, ingen idé att skapa praktikplatser där studenten 
serverar/städar/står i turistbyrå/bokar biljetter/är värdar/värdinnor vid utställningar eller 
evenemang etc. Den typen av jobb riktar sig KY-utbildningarna mot i många fall och, vad värre är, 
inom dessa områden är arbetsgivarna måttligt intresserade av det våra studenter kan.  

 
mer konkret anställningsbarhet. Det är varandra delvis överlappande områden, där kopplingen ska 
vara tydlig för alla, men ställer även krav på särskilda insatser för att stärka respektive område var för 
sig.  

Val och förmedling av praktikplatser måste för vår del vara betydligt mer inriktade på styrnings- och 
back-office funktioner. Då måste förstås utbildningens innehåll och inriktning lägga en bra grund för 
sådana funktioner och att utbildningen är tydligt kopplad till arbetsmarknadens efterfrågan av 
sådana tjänster. 

I vårt nuvarande program så ingår några av de aspekter som ger en arbetslivsanknytning och som 
rekommenderas i litteraturen. Dels arbetar vi med exempel från verkliga situationer, både i form av 
fallstudier, projektarbeten/uppsatser samt gästföreläsare som berättar om sina företags/ 
organisationers verksamheter och vilka typer av arbetsuppgifter som är centrala där, dels ingår 5-6 
veckors arbetsplatsförlagd verksamhet i slutet av den fjärde terminen där arbetsuppgifterna kan 
variera mycket, beroende på arbetsplats. Under tidigare år genomfördes en 2-veckors fältkurs utrikes 
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där studenterna analyserade en destination och dess varierande förutsättningar och redovisade sina 
intryck och slutsatser. Den fältkursperioden har nu ersatts av den arbetsplatsförlagda verksamheten. 

 I avsnitt 2 ges en litteraturgenomgång som fokuserar på resultat och rekommendationer beträffande 
turismutbildningars planering för och utnyttjande av arbetsplatsförlagd utbildning. Huvuddelen av 
dessa exempel är hämtade från engelskspråkig litteratur och det relativt stora antal tidskrifter som 
behandlar just turismutbildningar och deras förhållningssätt till kontakter med arbetslivet. 

Projektuppdraget för projektet Turismutbildning 2.0  Aktivitet 1 kan kort sammanfattas enligt 
följande: 

Enligt projektplanen ingår följande delar i Aktivitet 1: 

”Aktivitet 1 syftar till att undersöka framgångsrika exempel på arbetslivsanknytning (best practice) 
och analysera konkurrenssituation med hänsyn till utbud och efterfrågan.” 

Det som ska undersökas är:  

”a) utbudet av turismutbildningar i Sverige  

b) prognoser gällande studentunderlag och arbetsmarknad  

c) gymnasieungdomars efterfrågan på högre utbildning och framtida arbeten, särskilt med fokus på 
efterfrågan på turismrelaterade yrken  

d) ge förslag på framtida fokus för turismutbildningen vid Miun.”  

För hela projektplanen, se bilaga 1. 

I den här rapporten så har fokus lagts dels på best practice (avsnitt 2), dels på konkurrenssituationen 
(avsnitt 3) och en avslutande kort diskussion om uppläggning av turisminriktade program (avsnitt 4).  

Beträffande prognoser för framtida studentunderlag, arbetsmarknad och gymnasieungdomars 
efterfrågan så kan bara kort konstateras att: 

-  Studentkullarna kommer att minska betydligt under de kommande 5-10 åren på grund av de 
snabbt sjunkande födelsetal vi hade under 1990-talet. Den minskningen har inletts för 
gymnasieungdomar idag. 

- Arbetsmarknaden för turisminriktade arbeten är dåligt kartlagd i statistiken, främst beroende 
på bristande definitioner av sådana arbetsuppgifter och även det stora inslaget av säsongs-
arbeten. Generellt så finns en överproduktion av samhälls-/beteendevetare och ekonomer, 
samt av dem som genomgår hotell- och restaurangutbildningar. För samhällsvetare gäller att 
offentliga sektorn är en stor arbetsgivare och där kommer pensionsavgångar att spela en stor 
roll för antalet framtida jobb. I den privata sektorn är åldersstrukturen en annan och särskilt 
för ekonomer är överproduktionen i den högre utbildningen ett påtagligt långsiktigt problem. 
Det går så långt att man rekommenderar utlandet som intressant arbetsmarknad. (SCB 
2008). 
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- Turismen och turismnäringen i Sverige har vuxit relativt snabbt under de senaste åren. Det 
gäller främst utländska besökare i vissa delar av landet och där har också boendeanlägg-
ningar och aktivitetsföretag expanderat. Sysselsättningen inom turismnäringen har ökat med 
omkring 24% (+31 500 årsarbeten) sedan början av 2000-talet och ökningen ligger i första 
hand under de senaste 3-4 åren (Fakta om svensk turism 2011). En närliggande hotbild är 
förstås den ekonomiska kris som successivt utvecklas inom EU och här påverkas både affärs- 
och rekreationsresandet direkt om den krisen blir långvarig. 

 

2. Litteraturgenomgång 

Det finns mycket litteratur omkring arbetsplatsanknuten utbildning generellt. För turismutbildning 
gäller det särskilt från 1990-talet när högre utbildningar växte snabbt i omfattning, särskilt i 
Storbritannien och Australien. Något senare skapades även specialinriktade tidskrifter som Journal of 
Teaching in Travel & Tourism och Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education samtidigt 
som turismutbildningarnas pedagogiska verksamhet började synas i mer ärevördiga tidskrifter som 
Journal of Vocational Education & Training och Higher Education Research & Development. De 
många turismtidskrifter som finns behandlar turismutbildningars verksamhet från tid till annan och 
även där är arbetslivsanknytning ett ofta uppmärksammat tema. Se t ex Annals of Tourism Research, 
Tourism Management, Journal of Tourism Research. 

Det är tre områden som i första hand behandlas när arbetsplatsanknuten utbildning diskuteras inom 
turismområdet. 

Det första området gäller hur verksamheten organiseras och genomförs och de olika intressenternas 
roller i det arbetet. Det andra området är uppföljningar och utvärderingar av främst studenternas 
erfarenheter, dels av arbetsplatser och arbetsuppgifter, dels av kopplingar (eller brist på kopplingar) 
till den teoretiska utbildningens innehåll och universitetets faktiska engagemang i arbetsplats-
anknytningen. Sedan finns, som tredje område, vissa diskussioner om den här verksamhetens 
relevans för högre utbildning och vilken roll (om någon) arbetsplatsanknytning egentligen ska ha i det 
sammanhanget. I senare artiklar kommer även begreppet livslång utbildning in som utgångspunkt för 
andra möjligheter för den högre utbildningens långsiktiga samverkan med företag och 
organisationer. 

Organisationsfrågor 

Ett gemensamt drag i flertalet artiklar om organisationsfrågor är identifikationen av de tre 
intressenter det här gäller. Det är den högre utbildningens företrädare, studenterna och företagen 
som alla har både gemensamma och högst varierande förväntningar på verksamheten. 

Det är vissa skillnader i hur den högre utbildningens institutioner ser på kraven för 
arbetsplatsanknuten utbildning. Det gäller dels hur institutionen ska stödja studenter och 
arbetsplatser genom förberedelser, löpande uppföljning och koppling till de fortsatta studierna, dels 
längden på perioden och om den ska vara poänggivande i examen. Gemensamt är dock att ryktet om 
en väl fungerande arbetsplatsanknuten utbildning ofta ses som en stor konkurrensfördel när man ska 
rekrytera nya studenter.  
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Det är i Storbritannien, Australien och USA som arbetsplatsanknuten utbildning ses som en sedan 
länge väl integrerad del i de kandidat-, men också masterutbildningar, inom turism som finns. Från 
institutionernas sida har man ofta särskild personal eller hela avdelningar som hanterar studenternas 
förberedelser genom kurser i CV-skrivande, arbetssökarintervjuer, karriärplanering m m.  

I dessa länder finns några varianter på uppläggning och genomförande av arbetsplatsanknuten 
utbildning: 

- Arbetsplatsförläggning under 1 dag i veckan under en längre period, gärna följt av 

- anställning under sommarledigheten (12 veckor), men vanligast är  

- en längre sammanhållen period om 6-12 månader på en arbetsplats, ofta som en avlönad 
anställning 

(Leslie-Richardson, 2000) 

Dessa författare sammanställer också följande fördelar med arbetslivserfarenheter under 
utbildningen: 

“Indicative advantages of student work experience 
 
The students 

• broaden their knowledge of the various sectors. 
• encourages a greater awareness of the diversity of the industry. 
• valuable opportunity to view the organisation objectively. 
• valuable as a reference source. 
• the more knowledgeable prospective applicants are about the company  

the better positioned for appointment. 
• influence career choice. potential to reduce period of graduate training programme. 

 
The industry 

• availability of high calibre and generally committed staff at an early stage  
in their development. 

• opportunity to bring into the organisation someone who is not steeped in  
tradition nor one who probably needs re-training. 

• basically no ‘turnover' problems. 
• potential contribution of student. 
• potential opportunity to undertake research by the student and supported  

by institution and tutors. 
• potentially employing one of tomorrow's managers at a low cost. 
• possibility of the student on graduation applying for a position in a sector of  

the industry to which they are unsuited is reduced. 
• potential employee on graduation more knowledgeable about the company. 

 
The institute 

• the contacts developed arising as a result of the placement system could lead  
to a number of indirect benfits. 

• facilitate inputs by the industry into course development. 
• increased liaison between the college and industry should lead to better course provision, and more 

informed tutors, as well as more knowledgeable, competent, and ‘industry aware' students.” 
 

(Leslie-Richardson, 2000, s 490) 
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Barthorpe-Hall (2000) vid University of Glamorgan (UK) beskriver ett ambitiöst förberedande 
program som har utvecklats för de studenter som ska planera och genomföra sin praktik: 

”Career Planning/Placement Preparation Workshop Programme 

The programme consisted of the following components: 

Overview of placement and career opportunities and preferences 

Creative job searching 

Skills identification 

The application process – CV writing 

The recruitment process 

Interview technique 

Mock interviews 

Induction, and health and safety aspects of placements 

Feedback session (Table 1) 

Workshop exercises involved both peer and tutor assessments and feedback. Students are required, at short 
notice, to give brief presentations and conduct interviews – as interviewers, interviewees and as observers, to 
develop interpersonal and communications skills and also gain confidence-“ (sid 166) 

Hela processen från universitetets sida dokumenteras i en “Workbook” som gås igenom under ett 
antal workshops. Artikeln av Barthorpe-Hall (2000) beskriver en väl organiserad arbetsgång under 9 
veckor, ledd av en ”Placement tutor” och en ”Career service councellor”, samt med deltagande av 
studenter från föregående årskurs som genomfört sin praktik. Studenterna får sedan skriva en 
”Placement Preferences” där de anger vad de vill uppnå och hur geografiskt rörliga de är. Sedan 
hjälper den Placement tutor studenten har till med att matcha önskemålen mot tänkbara 
arbetsplatser. En detaljerad beskrivning av hela processen finns i artikeln. 

Målen med en period av arbetsplatsanknytning kan uttryckas på många sätt. En kort lista visas av 
Busby och Brunt (1997) från University of Plymouth: 

”The aims of all sandwich placements on University of Plymouth awards are contained within the following: 

• To experience employment and, where appropriate, accept responsibility for the completion of tasks 
and the supervision of others; 

• To obtain an insight into management and management methods; 

• To gain greater maturity and self-confidence; 

• To be involved in the diagnosis and solution of problems; 
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• To develop attitudes and standards appropriate in career aspirations.” (s 106) 

En något längre lista över fördelarna för studenten att delta i arbetsplatsanknuten utbildning ges av 
Agget-Busby (2011): 

“• working in a setting in which to put theory into practice 
  • developing an awareness of workplace culture 
  • an appreciation of the fluidity of a rapidly changing world of work 
  • an opportunity to develop a range of personal attributes (e.g., time management, 
     self confidence and adaptability) 
  • the development of key interactive attributes (e.g., team-working, interpersonal and 
     communication skills) 
  • short-term financial benefits – some students are earning whilst studying, thus 
     helping to reduce student hardship 
  • enhanced employment prospects and the potential of commanding higher wages 
     when starting employment after graduation 
  • assistance in developing career strategies, such as help with career choice, 
     becoming aware of opportunities and building up a network of contacts 
  • (in some cases) living and working in another culture, learning other languages and 
     contributing to the global community.” (sid 107-108) 

 

Aggett-Busby (2011) behandlar dock främst den ökande tendensen I Storbritannien att studenterna 
alltmer avstår från att delta i arbetsplatsanknuten verksamhet. Om inte den verksamheten är 
obligatorisk så väljer idag studenterna att enbart läsa kurserna på programmet för att dels spara 
studietid och dels för att man uppfattar de arbetsplatser som finns som ointressanta eller att 
arbetsgivarna är ointresserade av att ta emot studenter för praktik. En viktig insikt från universitetens 
sida är därför att påbörja förberedelserna för praktikperioden tidigt, minst ett år innan perioden 
börjar, och att under den tiden handledare och blivande arbetsgivare har löpande kontakt med 
varandra och med studenterna och hjälper till med att utveckla mål med arbetsplatsanknytningen 
och de projekt som ska genomföras där på ett så tydligt sätt som möjligt.  

Samverkan mellan näringsliv och universitet är ett grundläggande krav, både beträffande själva 
arbetsplatsperioden med arbetsuppgifter och handledning och arbetsgivarnas koppling till 
utbildningssyftet före, under och efter perioden. Man rekommenderar uppbyggnad av samarbete 
genom att näringslivsföreträdare agerar som föreläsare, mentorer, projektsamordnare under den 
ordinarie utbildningen och att det också blir en grund för senare erbjudanden om praktikplatser, 
genom att arbetsgivarna får en tydligare insikt i utbildningens utformning och innehåll och därmed 
också vilken kapacitet studenterna kan ha för att fungera i en yrkesroll. 

En intressant aspekt är Busby-Gibson (2010) som hänvisar till Triple Helix som utgångspunkt för en 
tätare samverkan. De pekar på Triple Helix II (se figur) som en form som turismutbildningar drar och 
kan dra nytta av. 

Triple Helix III ses som en mer avancerad form, men möjligen en framtida utveckling av 
samverkansformer, där särskilt nätverk och hybridorganisationer (se figur) kan utvecklas vidare för 
att skapa olika former av ”spin-off”, innovationsspridning och mer strategiska samarbeten. 
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  Triple Helix II (Etzkowitz-Leydesdorff, 2000, sid 111) 

 

    Triple Helix III (Etzkowitz-Leydesdorff, 2000, sid 111) 

 

Busby-Gibson (2010, sid 6-7) refererar Cassells (1994) diskussion om relationer till arbetsgivarsidan 
vad gäller arbetslivsanknuten utbildning. Cassells ser tre nivåer: 

“arms length” relationships, partnerships or strategic alliances. For internships with arms 
length organisations, the relationship is virtually just an economic transaction where the 
university supplies students for opportunities which may be difficult to fill with dependable, 
locally-sourced labour. The employer is aware that the student is likely to “stay the course” 
simply in order to obtain the requisite credits or certificate.  

Cassells (1994) referred to partnerships “where employers and educators really want to 
develop the relationship to the benefit of both” (p. 3), conforming to both the Triple Helix II 
and III concept. Arguably, this is the arrangement for most internships and it may result in no 
recruitment in some years simply because of budgetary or staffing issues.  

Few universities will possess what Cassells (1994) referred to as strategic alliances “if only 
because the dynamic nature of the industry can mean that budgets preclude recruiting a 
student one year and not the next” (Busby, 2002, p. 224). 
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Duignan (2003) har behandlat två typer av modeller: 

Characterising the Architecture of Placement 

Work environment model: preparing student for placement; supplying the student to meet needs of 
host; little demanded by the university of student other than meeting host requirements in relation to 
conduct and performance 

Learning environment model: the whole placement ethos, form initial information sessions, 
preparation of CV, instruction and practice in interview techniques, through to interview, and 
selection by host and work experience itself, seen as a learning environment designed to achieve 
predetermined learning outcomes; the university retains active role in placement experience; post-
placement period has role to play in embedding benefits (p 339)  

 

Duignan (2003) beskriver också hur studenten ska redovisa sin praktik och reflektera över betydelsen 
för hela utbildningen. 

”Three assignments were set for the students. While they all had to be submitted at the end of the placement, 
a final draft of Assignment One has to be shown to the Placement Tutor during the first visit and a final draft of 
Assignment Two during the second visit.(Assignment One is largely descriptive of the student´s position in the 
company; what they do in the team they are in and how that fits into the overall business. Assignment Two is 
an analysis of a central piece of work being carried out by the student, ideally relating to their subject 
discipline. Assigment Three is an exercise in reflective learning – an overview of the entire placement with the 
scope to analyse, criticise and opine on all aspects of their year in industry and how it links with their 
programme of studies.” (sid 350) 

Gemensamt för de flesta artiklar som behandlar arbetslivsanknytning av turismutbildningar (och är 
positiva till den anknytningen) är att man pekar på betydelsen av en uppbyggd organisation för det 
ändamålet. Där ska rådgivare och praktiklärare finnas och studenterna ska ges kurser i stil med de 
Barthorpe-Hall (2000) rekommenderar (se ovan). Under praktikperioden ska studenterna lämna in 
redovisningsuppgifter och praktikläraren ska besöka arbetsplatsen, helst flera gånger. En utsedd 
handledare ska finnas på arbetsplatsen och ha regelbunden kontakt med universitetet.  
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Utvärdering av praktikperiod 
 
Vilka förväntningar har studenter som ska genomföra en arbetsplatsanknuten period och hur 
bedömer de resultatet av perioden för sin personliga del? En artikel av Cho (2006) behandlar 
studenter som genomfört praktik inom Hotel Management i Sydkorea och kom fram till följande 
resultat (sid 69) (tabellen något förkortad här): 
 
Criterion    Expectation   Satisfaction  
   Before placement  After placement 
 
Task orientation   3.901  2.824 
Future career development  3.754   2.873  
Remuneration    3.007   2.207 
Autonomy    3.494   2.754 
Administration for coordination  3.550   2.842  
Classroom learning enhancement 3.635   3.035  
Supervisor support   3.666   3.147 
General knowledge development 3.628   3.200   
Technical task skills   3.691   3.270 
Communication skills   3.512   3.136 
Interpersonal skills   3.677   3.431  
Coworker cohesion   3.417   3.256     
 
Resultaten visar en ganska representativ bild (finns i flera liknande undersökningar) av ett tydligt 
missnöje med tiden på arbetsplatsen. Bedömningen före och efter perioden har gjorts med en 
Likertskala 1-5 och alla differenser är signifikanta på 0.01-nivån. Tabellen är uppställd efter hur stora 
de numeriska skillnaderna var och det är påtagligt att faktorer som rör de faktiska arbetsuppgifter 
studenten haft och hur de uppfattats (Task orientation, Autonomy, Administration for coordination) 
har fått de lägsta bedömningarna efter praktikperioden. Däremot så är man något mer nöjd med 
samarbetet med den övriga personalen (de tre sista faktorerna), där man ofta menar att det är den 
bästa erfarenheten från perioden. Det är ett resultat som återkommer i andra undersökningar. 
  
Mer oroande i den här undersökningen är att studenterna inte ser praktikperioden som utvecklande 
för en framtida karriär och endast i mindre grad som ett stöd för inlärning i en klassrumssituation. Att 
dessutom handledaren på arbetsplatsen kunde ha varit ett bättre stöd är också något som man ser i 
liknande undersökningar. Det är uppenbart att samarbetet med handledare på plats och med 
handledare från universitetet kan fungera betydligt bättre och kräver en väl genomtänkt planering. 
 
Kritiska synpunkter  
 
Som diskuterades i inledningen så är idag arbetsplatsanknuten utbildning positivt uppmärksammad 
från olika håll och betraktas ofta som ett betydelsefullt inslag även i högre utbildning. Det finns dock 
kritiska synpunkter på hur relationerna mellan den högre utbildningens mål och arbetslivets behov 
konstrueras. 
 
Inui m fl (2006) diskuterar olika aspekter på den frågeställningen: 
 
“This success in vocational training and emphasis is at the core of debate in tourism pedagogy (Morgan, 2004). 
Many researchers suggest tourism educators develop courses specifically to meet the needs of students and 
practitioners (e.g. Dale and Robinson, 2001; Morgan 2004). This is a trend toward, in Illich’s (1990) words, the 
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creation of a ‘packaged certificate’. Schools package what the industry seems to need and deliver the package 
to students so they are ready to function in the industry upon graduation. It is when we question the needs of 
the tourism industry that some concerns become apparent. These questions include the viability of maintaining 
the status quo, of uncritical reproduction of present practice, and future needed skills of the tourism 
professional. Examination of trends in the provision of the packaged certificate may help to illustrate these 
issues.” (sid 27) 
 
“Morgan (2004) suggests shifting the educational focus from a rigorous vocational framework to a liberal 
reflective approach in order to address this issue. “Paradoxically, vocational higher education in tourism may 
need to rediscover these humanistic values in order to fulfil its managerial objectives of creating successful 
business managers” (Morgan, 2004: 98). Is training a primary purpose of tourism education? As tourism 
educators, should our only responsibility be simply preparing and training students for their future careers?” 
(sid 28) 
 
“Morgan (2004) also suggests going beyond vocational education, and states that there is a need for degree-
level tourism programmes that enable students to think critically about the future of the industry, as well as to 
train them for required skills and knowledge. Students need to develop selfawareness and motivation, 
imagination and creativity. Overall, tourism researchers and educators must discover what Apple (1990: 124) 
calls the “taken for granted perspectives”, and they must investigate what constitutes common sense in the 
development of tourism curricula and the tourism industry.” (sid 32) 
 
Gibbs (2000) framhåller begreppet “employability” som ett inte alldeles självklart mål i den högre 
utbildningen. Tvärtom så kan fokus på anställningsbarhet i utbildningen ge effekter för utbildningens 
innehåll som är mindre acceptabla. 
 
“By considering employability as one form and aim of higher education, where learning and education are 
contextualised as good in the sense of the need to be an education citizen [2] within an educated public. 
Employability is not the end of education, but a competency of the skilled authentic social agent. I see no 
difficulty in employability skills being incorporated within a more general set of aims for higher education, but I 
am concerned that we might instrumentalise our education system to such an extent that employability 
becomes the prime purpose of higher education, satisfying only often ill-informed and morally base notions of 
what is an adequate education by reference to a measurable return on financial investment.” (sid 559-560) 
 
Mycket av kritiken mot arbetsplatsförlagd utbildning gäller dock själva genomförandet och, inte 
minst, vilka förberedelser som studenten och arbetsplatsen borde ha gjort före praktikperiodens 
början.  Även den löpande uppföljningen under perioden har ofta brister och engagemanget från den 
högre utbildningens sida uppvisar ibland stora tveksamheter. 
 
I artikeln av Cho (2006) ovan och den utvärdering som gjordes där sammanfattar bl a följande: 
 
“The findings provide relevant information to key stakeholders, academic institutions, students, and 
organizations. It can be suggested that internships are a useful mechanism for students to develop various 
skills; however, the key stakeholders could be better prepared for internships. It is suggested that academic 
institutions should provide proper administration for the coordination and relevance of classroom learning, and 
that students should consider their internships as the opportunity for personal growth. In addition, 
organizations should have issues such as task orientation, autonomy, supervisor support, coworker cohesion, 
and remuneration that students will experience when they join the organizations, well arranged. Finally, it is 
suggested that a customized internship strategy could be a desirable option due to the influence of 
demographics characteristics.” (sid 75) 
 
Några andra kommentarer som belyser vikten av en seriös syn på arbetsplatsanknytningens innehåll 
och betydelse och redovisar en kritisk syn på akademins ibland tveksamma inställning till hur 
utbildningens innehåll kan kopplas till praktiska erfarenheter är Smith-Betts (2000, sid 589) betoning 
av innehållet i den formella inlärningssituationen: 
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“Learning through experience, often described as ‘learning by doing’ is frequently acclaimed as a superior form 
of learning. However, if one goes along with this view it is crucial to stress that ‘doing’ only becomes learning in 
the formal sense through a process of reflection on the experience from which a claim for learning can be 
made. It is only from systematic reflection with support and guidance that effective learning is established. The 
quality of the learning is not dependent on the quality of the experience, but on the quality of the process of 
reflection in relation to the agreed learning outcomes. This kind of systematic and structured reflection can 
form a significant part of the formal assessment processes, and should, if it is designed to measure learning at 
HE level.” 
 

HE står här för Higher Education. 

En kritisk syn från en yrkeslivsföreträdare om den formella utbildningens innehåll redovisas av 
Holmes-Miller (2000, sid 656): 

“The universities do not do enough. Academics fashion courses based on their own perceptions of business 
needs. This results in a self perpetuating failure to provide what industry needs. Too many academics see 
industry as a necessary evil which will eventually absorb their graduate output. They have to realise they are 
growing potential captains of industry. 
We’re all guilty of putting the emphasis solely on getting good exam results, when we should be developing the 
person. I would say it is two thirds the person, one third the degree which matters.”  
 
Andra problematiska aspekter som rör studenternas och arbetsgivarnas upplevelser av samarbetet 
med universiteten kring arbetsplatsanknuten verksamhet listas av Leslie-Richardson (2000): 

“Liaison with employers is often limited with some employers noting that some Departments have a very poor 
approach to liaison, indeed to the whole process, which will have a negative effect. Basically, it is 
understandable if employers are reluctant in some cases to support or commit themselves further to the 
process if they have been treated in a rather cavalier manner. 
 
The students need a better understanding of the workplace, the real value of SWE and awareness of the 
potential to learn from the situation. They should be more clearly focused as to what they are seeking and 
research the prospective employer. Furthermore, they should take more responsibility to negotiate training 
with their prospective employers. 
 
Employers generally need to be more committed to the process and not just limited to perhaps nothing more 
than offering the student ‘a job'. A further point is the need to ensure continuity with IT as regards the contact 
person.” (Leslie-Richardson, 2000, sid 496) 
 
SWE betyder förstås Student Work Experience.  
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3. Sverige och den högre utbildningen inom turismområdet 

Genomgången behandlar 12 turismprogram eller turismanknutna program vid universitet och 
högskolor i Sverige. Utbildningsplaner och/eller beskrivningar av de olika programmen finns i bilaga 
2.  

De program som undersökts är följande: 

• Högskolan i Borås – Event Management 180 hp 

• Högskolan Dalarna - International Tourism Management, 180 hp 

• Högskolan i Halmstad - Hållbar turismutveckling, 180 hp  

• Karlstads universitet - Turismprogrammet – innovation och utveckling, 180 hp 

• Linköpings universitet - Turism - inriktning mot kulturarv och naturmiljö, 180 hp 

• Linnéuniversitetet - Turismprogrammet, 180 hp 

• Linneuniversitetet -  Turismekonomprogrammet, 180 hp 

• Universitetet i Lund (Campus Helsingborg) - Service management, Tourism management,  
180 hp 

• Mittuniversitetet  - Turismprogrammet, 180 hp 

• Södertörns högskola  - Turismprogrammet, 180 hp 

• Umeå universitet - Turismprogrammet, 180 hp 

• Örebro universitet - Turismutvecklarprogrammet, 180 hp 

På följande sida finns antagningssiffror från VT2011 fördelade efter platser, antagna, antal sökande, 

reserver och de minimipoäng som behövdes för att antas. Endast tre kvotgrupper anges, nämligen B1 

(ordinarie betyg), HP (högskoleprovet) och SA (sent antagna).  Det beror på att de tre grupperna 

rekryterar flest studenter till nästan alla program. Undantag är Högskolan Dalarna som antar många 

utländska studenter från kvotgrupp BIII. Turismekonomprogrammet i Kalmar (Linnéuniversitetet) 

antar studenter endast till vårterminen, medan alla övriga har höstintag. 

Som framgår av antagningssiffrorna nedan så är Södertörn störst, följt av Kalmar, Borås och 

Helsingborg. Det återspeglas också i antagningspoängen, främst i grupp BI, och i ansökningstalen. 

Antalet platser varierar men ligger mellan 30 och 60 för flertalet, endast Södertörn är större och 

Umeå mindre. 

En jämförelse mellan programmens inriktning görs på följande sidor och med hänvisning till bilaga 2. 
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Program 
 

Platser Antagna Sökande BI HP SA 
  HT2011 

    
Antagna Antagna Antagna 

  
     

Poäng Poäng Poäng 
   

HB Event Man. 50 80 848 38 19 0 
  Borås 

    
18.40 0.8 - 

  
          HDA Int. Tour. Man. 40 32 142 7 4 9 

 
10 

Borlänge 
    

12.42 0.4 908 
 

340 

          HH Hållbar tur.utv. 30 27 208 13 2 5 
  Halmstad 

    
10.70 0.1 891 

  
          KAU Tur.prog. 50 63 391 24 18 16 

  Karlstad 
    

9.60 0.1 893 
  

          LIU Tur. Kultur/Natur 45 51 242 20 12 11 
  Linköping 

    
10.70 0.2 900 

  
          LNU Tur.prog. 60 95 551 51 36 0 

  Kalmar 
    

12.80 0.1 - 
  

          LNU Turekon.prog 60 70 277 35 27 0 
  Kalmar (VT2012) 

   
12.99 0.1 - 

  
          LU Serv.man./Tourism 60 75 431 42 25 0 

  Helsingborg 
    

16.70 0.1 - 
  

          MIU Tur.prog. 40 40 314 23 6 10 
  Östersund 

    
10.90 0.3 906 

  
          SH Tur.prog. 107 110 904 55 44 0 

  Södertörn 
    

15.80 0.1 - 
  

          UMU Tur.prog. 20 25 176 10 6 7 
  Umeå 

    
12.15 0.2 901 

  
          ÖU Tur.utv.prog. 30 35 202 11 4 15 

  Örebro 
    

10.00 0.2 906 
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Programinnehåll 

De olika utbildningsprogrammen har både gemensamma drag och högst varierande uppläggningar. 

Gemensamt är att något (eller flera) av de tre ämnena Turismvetenskap, Kulturgeografi och 

Företagsekonomi är huvudämne i kandidatexamen. Därutöver finns många fler ämnen 

representerade i programmen, men då endast på A- eller B-nivå. I flera fall finns valmöjligheter under 

utbildningen, så att huvudämnet väljs under andra eller (vanligen) tredje året (se bilaga 2): 

Följande examensämnen/huvudämnen finns: 

Högskolan i Borås – Företagsekonomi (Event Management) 

Högskolan Dalarna – Kulturgeografi eller Företagsekonomi 

Högskolan Halmstad – Hållbar turismutveckling (Turismvetenskap?) 

Universitetet i Lund (Helsingborg) – Företagsekonomi (Service Management) 

Linnéuniversitetet (Kalmar) – Företagsekonomi, Kulturgeografi, Turismvetenskap (valbart) 

Linnéuniversitetet (Kalmar) – Företagsekonomi (Turismekonomprogrammet) 

Karlstads universitet – Turismvetenskap 

Linköpings universitet – Turismvetenskap 

Södertörns högskola – Turismvetenskap 

Umeå universitet – Kulturgeografi 

Örebro universitet – Kulturgeografi 
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Beträffande antagning så finns lite olika krav: 

Umeå Grundläggande behörighet samt Ma B, Sh A (områdesbehörighet 5). 

Södertörn Grundläggande behörighet 

Mittuniv. Grundläggande behörighet 

Kalmar (Tur) Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A 
(områdesbehörighet 4 med undantag från Matematik C). 

Kalmar (Turek) Grundläggande behörighet samt Engelska B, Matematik B och Samhällskunskap A  
 (områdesbehörighet 4 med undantag från Matematik C) 

Karlstad Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap A (områdesbehörighet 5 med 
undantag från Matematik B. För dig som under termin fem väljer att läsa 
Företagsekonomi B krävs Matematik C och Engelska B 

Örebro Grundläggande behörighet 

Halmstad Grundläggande behörighet 

Dalarna Områdesbehörighet 4 eller motsvarande kunskaper. För sökande med godkänt betyg i 
Matematik B beviljas dispens från kravet på Matematik C. Dispens beviljas från kravet 
på svenska för grundläggande behörighet 

Helsingborg Grundläggande samt Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet  4) 

Linköping Grundläggande behörighet 

Borås Grundläggande behörighet samt lägst betyg G/3 i En B, Ma B och ShA

 (Områdesbehörighet 4 med undantag för Ma C) 
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Arbetslivsanknytning 

En sammanställning av arbetslivsanknytning m m visar att flertalet utbildningar har lagt flera 
varianter under den femte terminen. Både praktik, utlandsstudier och fortsatta kursstudier ligger här 
och är fritt valbara för studenterna. 

En sammanställning visar följande: 

Högskolan Dalarna 

Termin 5 

Studier utomlands, 30 ECTS inom Företagsekonomi eller turism, alternativt studier vid  
Högskolan Dalarna 

Högskolan i Borås 

Termin 5 
 
Den första terminen år tre i programmet är en valbar termin där studenten kan välja mellan praktik, 
utlandsstudier, praktik utomlands eller ordinarie kurser inom företagsekonomi.  
 
Praktik är en kurs på 30 hp som avser ge arbetslivserfarenhet som är relaterad till teoretisk kunskap. 
Möjligheterna att delta i kursen beror på om studenten själva lyckas ordna en praktikplats. 
 

Högskolan i Halmstad 

Termin 5 
 
Alternativ 1  
Utlandsstudier 30 hp 
 
Alternativ 2  
Studier vid högskolan 
 
Helsingborg – Service management 
 
Ingår det praktik i programmet? 
Nej, vi erbjuder istället studenterna under sista terminen att ansöka om att få en mentor i 
chefsposition. Mentorn och studenten följs åt under en period och träffas minst fyra gånger. Temat 
på mentorskapet är "Det individuella ledarskapet". På detta sätt får du en möjlighet att tillsammans 
med en erfaren chef, från den bransch du som student utbildar dig inom, utveckla ditt eget ledarskap 
och stärka dig i din framtida roll som exempelvis ledare/chef.  (utdrag från hemsida) 
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Linköpings universitet 
 
Termin 6 

Turismprojekt 30hp 

Projektarbetet kan riktas mot olika verksamheter inom turismsektorn och kan göras i samarbete med 
olika externa aktörer. Projektet kan vidare inriktas mot olika viktiga roller inom branschen, såsom 
exempel en beslutsfattande, en konceptutvecklande, en förmedlande eller en tjänsteproducerande 
roll. 
 
Linnéuniversitetet, Kalmar 
 
Termin 6 
 
Du kan avsluta din utbildning med en praktikkurs lite beroende på vilken inriktning du väljer. 
Du har även möjlighet att söka praktikplats, till exempel på Visit Swedens utlandskontor. Genom hela 
utbildningen knyts en nära kontakt med näringslivet i form av bland annat studieresor, 
gästföreläsningar och ett eget partnerföretag. 
 
Karlstads universitet 
 
Termin 5 
  
En valfri termin där studenten alltså har möjlighet till fritt val av kurser. 
I den valfria terminen kan kurs väljas som kan ge ytterligare en kombination av kunskaper utifrån 
egna intressen och mål. Kurser kan väljas ur universitetets kursprogram, kursprogram vid andra 
lärosäten i Sverige eller utomlands. 
 
 
Södertörns högskola 
 
Termin 5 
 
Fortsättning valt biämne C-nivå, utlandsstudier, praktiktermin, internationella turismkurser vid 
Södertörns högskola eller studier i annat turistrelaterat ämne 
 
Umeå universitet 
 
Inget om praktik. Utlandsstudier möjliga. 
 
Örebro universitet 
 
Inget om praktik eller utlandsstudier 
 

En intressant variant har man i Linköping, där examensarbetet läggs termin 5 och hela den sista 

terminen (termin 6) ägnas åt ett projektarbete som helst sker i samverkan med externa intressenter. 
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Linnéuniversitetet (Kalmar) erbjuder utlandsstudier redan från år 2 (och 3) samt har ett samarbete 

med framför allt VisitSweden om praktikplatser vid utlandskontoren efter avlagd examen eller under 

termin 6, eftersom examensämnet/kandidatuppsats slutförs redan under termin 5. 

Reflektioner 

Det är i grunden stora likheter mellan de olika programmen, men också vissa specialiseringar. I 

Östersund kan studenterna välja mellan Turismvetenskap och Kulturgeografi som examensämnen 

under den sista terminen. Linnéuniversitetet i Kalmar har kvar vår ursprungliga uppläggning där 

studenterna kan välja mellan Turismvetenskap, Kulturgeografi och Företagsekonomi inför sin 

examen. Orsaken till att vi övergett den valmöjligheten är att vi har alltför få studenter för att kunna 

erbjuda alla tre alternativen, vilket vi kunde när vi hade antagning två gånger om året. 

Vi har då några överväganden att göra. Endera så har vi enbart Turismvetenskap som huvudämne i 

examen, eventuellt med Företagsekonomi som valmöjlighet, eller också så förgrenas programmet i 

en mer tydligt planeringsinriktad del där Kulturgeografi blir huvudämnet. Möjligen kan 

planeringsinriktningen (då inte enbart turism) bli ett eget program med en arbetsmarknad kanske 

främst inriktad mot myndigheter och offentlig sektor.  Frågan är här hur attraktiv en sådan inriktning 

kan bli som rekryteringsunderlag. Konkurrensen här är dock mindre, åtminstone beträffande 

turismprogram. Däremot så finns ju samhällsplanerarutbildningar på flera håll, inte minst hos de 

stora universiteten. 

Ett nytt turismprogram med Turismvetenskap och Företagsekonomi (vilket studenterna vill) som 

centrala ämnen kan vara attraktivt och ge underlag för arbetsplatsförlagda inslag på ett relativt 

tydligt sätt. Ett helt nytt program med planeringsinriktning kan samordnas i valda delar med 

turismprogrammet, men ändå stå på egna ben beträffande rekrytering av studenter. Även här är 

arbetsplatsförlagda inslag sannolikt okomplicerade.  

3. Slutsatser och förslag 

Mittuniversitetet bygger just nu upp en organisation (se bilaga 3) som ska arbeta med allt från 

karriärcoaching och alumniverksamhet till mentorskap och projektuppdrag för studenter. Här 

kommer nu en sådan typ av organisation som har rekommenderats i avsnitt 2 som ett nödvändigt 

inslag i universitetets externa verksamhet, för att genomföra arbetsplatsförlagd utbildning genom ett 

utökat samarbete med näringsliv och organisationer. Sådana organisationer finns också hos flera av 

våra konkurrenter. Det innebär förstås också att avdelningen måste bygga upp en stödjande 
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organisation som samarbetar med Mittuniversitetets centrala organ i frågor som rör alumni, 

mentorer och projektuppdrag samt arbetsplatsförlagd utbildning.  Omfattningen av det arbetet är 

svår att uppskatta, men med tanke på att den arbetsplatsförlagda utbildningen måste förberedas, 

följas upp och utvärderas och dessutom innebär ett nära samarbete med mentorer så omfattar 

arbetet sannolikt minst en halvtid för en person inom avdelningen, förutom det arbete som 

Mittuniversitetets samverkansavdelning genomför.  

Om man ser på hur andra turismutbildningar har lagt upp sin praktikverksamhet så dominerar en 

förläggning till termin 5. Det är svårt att se hur en kortare praktikperiod än en termin kan ge tillräcklig 

tid för studenternas fördjupning i yrkeslivet och tid för reflektion i relation till utbildningen. Det 

innebär dock också att utbildningens utformning måste, åtminstone till en del, anpassas till den 

tänkta yrkesrollen och förbereda för arbetslivsanknytningen. Här krävs ett tydligt ställningstagande i 

utformningen av utbildningsprogram och kursordning och till den högre utbildningens roll i det 

sammanhanget (se kritik ovan i avsnitt 2). 

Det fortsatta projektet ska ta ställning till dessa frågor och besluta om det framtida 

Turismprogrammets uppläggning och inriktning. Beträffande arbetslivsanknytning så bör besluten 

gälla tidsmässig förläggning och längd på perioden. Innehållet i utbildningsprogrammet måste vidare 

specificeras beträffande ämnen och fördjupningsmöjligheter. 
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Hemsidor för redovisade utbildningar 

Högskolan i Borås – Event Management, 180 hp 

http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hY7LDoIwFEQ_6d4-
UnBZBNomWGRBRTakC2NqBFwYv98SExNNlJnlyeQM9BA7-Uc4-3uYJ3-
FDnoxFDvdbjIisZauRMpSuWWNZHyfRH4Ug61pW3JDSCoKglRonlXOoMrZyvqw-
P7vF44_IvHF3wYsmiQalHK2MrlQK9zRL_75EJUAq-
fxBLexw2Au_AkCmO6s/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1IVTlCMUEwT0FWRjAyMzhBQzNRQT
MwUTA!/?TERMIN_PARAM=20122&ANMKOD_PARAM=SGEMA12h  

 

Högskolan Dalarna – International Tourism Management, 180 hp 

http://www.du.se/sv/Utbildning/Utbildningsprogram/International-Tourism-Management/  

 

Högskolan i Halmstad – Hållbar Turismutveckling, 180 hp 

http://www.hh.se/utbildning/hittautbildning/sokprogram.2532.html?url=752680950%2Fse_proxy%2
Futb_program.asp%3FPtKod%3DHGHTU12h&sv.url=12.70cf2e49129168da015800089906  

 

Karlstads universitet – Turismprogrammet – innovation och utveckling. 180 hp 

http://www.kau.se/utbildning/program/SGTUR/turismprogrammet  

 

Linköpings universitet - Turism – inriktning mot kulturarv och naturmiljö, 180 hp 

http://www.liu.se/utbildning/program/turism?l=sv  

 

Linnéuniversitetet – Turismprogrammet, 180 hp  

http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hY7LDoIwFEQ_6d4-UnBZBNomWGRBRTakC2NqBFwYv98SExNNlJnlyeQM9BA7-Uc4-3uYJ3-FDnoxFDvdbjIisZauRMpSuWWNZHyfRH4Ug61pW3JDSCoKglRonlXOoMrZyvqw-P7vF44_IvHF3wYsmiQalHK2MrlQK9zRL_75EJUAq-fxBLexw2Au_AkCmO6s/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1IVTlCMUEwT0FWRjAyMzhBQzNRQTMwUTA!/?TERMIN_PARAM=20122&ANMKOD_PARAM=SGEMA12h�
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hY7LDoIwFEQ_6d4-UnBZBNomWGRBRTakC2NqBFwYv98SExNNlJnlyeQM9BA7-Uc4-3uYJ3-FDnoxFDvdbjIisZauRMpSuWWNZHyfRH4Ug61pW3JDSCoKglRonlXOoMrZyvqw-P7vF44_IvHF3wYsmiQalHK2MrlQK9zRL_75EJUAq-fxBLexw2Au_AkCmO6s/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1IVTlCMUEwT0FWRjAyMzhBQzNRQTMwUTA!/?TERMIN_PARAM=20122&ANMKOD_PARAM=SGEMA12h�
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hY7LDoIwFEQ_6d4-UnBZBNomWGRBRTakC2NqBFwYv98SExNNlJnlyeQM9BA7-Uc4-3uYJ3-FDnoxFDvdbjIisZauRMpSuWWNZHyfRH4Ug61pW3JDSCoKglRonlXOoMrZyvqw-P7vF44_IvHF3wYsmiQalHK2MrlQK9zRL_75EJUAq-fxBLexw2Au_AkCmO6s/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1IVTlCMUEwT0FWRjAyMzhBQzNRQTMwUTA!/?TERMIN_PARAM=20122&ANMKOD_PARAM=SGEMA12h�
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hY7LDoIwFEQ_6d4-UnBZBNomWGRBRTakC2NqBFwYv98SExNNlJnlyeQM9BA7-Uc4-3uYJ3-FDnoxFDvdbjIisZauRMpSuWWNZHyfRH4Ug61pW3JDSCoKglRonlXOoMrZyvqw-P7vF44_IvHF3wYsmiQalHK2MrlQK9zRL_75EJUAq-fxBLexw2Au_AkCmO6s/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1IVTlCMUEwT0FWRjAyMzhBQzNRQTMwUTA!/?TERMIN_PARAM=20122&ANMKOD_PARAM=SGEMA12h�
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hY7LDoIwFEQ_6d4-UnBZBNomWGRBRTakC2NqBFwYv98SExNNlJnlyeQM9BA7-Uc4-3uYJ3-FDnoxFDvdbjIisZauRMpSuWWNZHyfRH4Ug61pW3JDSCoKglRonlXOoMrZyvqw-P7vF44_IvHF3wYsmiQalHK2MrlQK9zRL_75EJUAq-fxBLexw2Au_AkCmO6s/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1IVTlCMUEwT0FWRjAyMzhBQzNRQTMwUTA!/?TERMIN_PARAM=20122&ANMKOD_PARAM=SGEMA12h�
http://www.hb.se/wps/portal/!ut/p/c1/hY7LDoIwFEQ_6d4-UnBZBNomWGRBRTakC2NqBFwYv98SExNNlJnlyeQM9BA7-Uc4-3uYJ3-FDnoxFDvdbjIisZauRMpSuWWNZHyfRH4Ug61pW3JDSCoKglRonlXOoMrZyvqw-P7vF44_IvHF3wYsmiQalHK2MrlQK9zRL_75EJUAq-fxBLexw2Au_AkCmO6s/dl2/d1/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnB3LzZfRU1IVTlCMUEwT0FWRjAyMzhBQzNRQTMwUTA!/?TERMIN_PARAM=20122&ANMKOD_PARAM=SGEMA12h�
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http://www.liu.se/utbildning/program/turism?l=sv�


24 

 

http://lnu.se/utbildning/program/EGTUR  

 

Linnéuniversitetet – Turismekonomprogrammet, 180 hp  

http://lnu.se/utbildning/program/EGTEK  

 

Universitetet i Lund – Service Management, Tourism Management, 180 hp 

http://www.lu.se/o.o.i.s?id=320&lukas_id=SGSMA.TURI  

 

Södertörns högskola – Turismprogrammet, 180 hp 

http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1803  

 

Umeå universitet – Turismprogrammet, 180 hp  

http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=SGTUR  

 

Örebro universitet – Turismutvecklarprogrammet, 180 hp  

http://www.oru.se/Utbildning/Program/1213/?pid=16  

 

http://lnu.se/utbildning/program/EGTUR�
http://lnu.se/utbildning/program/EGTEK�
http://www.lu.se/o.o.i.s?id=320&lukas_id=SGSMA.TURI�
http://webappl.web.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_program_page_0_P1803�
http://www.umu.se/utbildning/program-kurser/program/?code=SGTUR�
http://www.oru.se/Utbildning/Program/1213/?pid=16�
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Turismutbildning 2.0 – från ansökan till anställning 1 

1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Turismutbildningen i Östersund startade 1978 och är därmed landets äldsta turismutbildning på 
högre nivå tillsammans med de i Kalmar och Borlänge. Sedan starten har mycket hänt inom både 
akademi och näringsliv. Idag erbjuder de flesta universiteten i landet turismutbildningar och 
konkurrensen om studenterna har hårdnat inte minst efter tillkomsten av utbildningar med många 
utbildningsplatser i storstadsområdena. Vid sidan om universitetskonkurrensen har ett stort antal 
eftergymnasiala- och yrkeshögskoleutbildningar med inriktning turism tillkommit på senare tid.  
 

Delvis speglar det växande utbudet av turismutbildningar den växande näringen. Turism- eller 
besöksnäringen, anges vara den snabbast växande näringen i Sverige idag, med ett bidrag till BNP 
på omkring 4%. Både nationellt och regionalt, och inte minst i mellannorrland, utpekas turismen 
som ett prioriterat insatsområde för framtida sysselsättning och tillväxt. Även inom 
Mittuniversitetet är turism ett prioriterat område som exempelvis märks genom satsningar på 
turismforskningsinstitutet Etour.  
 
Utöver turismutbildningens långa tradition och styrkan i den nära kopplingen till en stor 
forskningsmiljö (Etour), visar studentenkäter och omvärldsanalys att arbetslivsanknytning och 
därmed ökad anställningsbarhet är de mest kritiska framgångsfaktorerna för utbildningen.  
 

 Avdelningen för turism avser därför utveckla det turismutbildningen så att det får en betydligt 
starkare arbetslivsanknytning än idag. Arbetet tar sin början 2012 med målsättningen att lansera 
ett nytt program hösten 2014. Omställningen kan innebära att det nuvarande programmet inte gör 
något nytt intag hösten 2013, för att satsa personalresurser på att utveckla det nya programmet. 

 

1.2 PROBLEMBAKGRUND  
Turismnäringen är som sagt en snabbt växande näring, men det är dessutom en näring stadd i 
snabb förändring. Idag ställs delvis nya krav på kompetens för att försörja en näring som växer, 
professionaliseras, globaliseras och inte minst konkurrensutsätts. Alltfler aktörer intresserar sig för 
näringen och dess utveckling inte minst från myndigheter och andra offentliga aktörer.  
 

Landets turismutbildare blir idag allt fler och den ökade konkurrensen är kännbar. Utbildningarna 
svarar inte alltid mot näringens behov och kvalitetssäkringen är begränsad. Turismutbildningen i 
Östersund var först ut och ska nu bli först med att lansera turismutbildning 2.0, en utbildning med 
en tydlig arbetslivsanknytning från ansökan till anställning.  
  

1.3 SYFTE 
Projektet syftar till att hitta en modell för arbetslivsanknytning anpassat till en snabbt växande och 
föränderlig arbetsmarknad. Arbetslivsanknytning ska i Turismutbildning 2.0 finnas med hela vägen 
från utbildningens marknadsföring, via ansökan och antagning, utbildning och ända fram till 
anställning. 
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1.4 PROJEKTMÅL  

- Projektet skall resultera i en kvalitetssäkrad modell för att driva en tydligt arbetslivsanknuten 
utbildning.  

- Modellen skall öka studenternas anställningsbarhet, utbildningens attraktivitet och stärka oss i den 
nationella konkurrensen.  

1.5 OMFATTNING/AVGRÄNSNING 

Denna ansökan avser medel för att under 2012 (Etapp 1) starta upp en långsiktig process. Den 

övergripande processen inkluderar: 

Etapp 1 (2012): Utredning, samverkansråd (akademi och näring), modellutformning. 

Etapp 2 (2013): Färdigställande av modell och formalisera modellen (i Miun, utbildningsplan mm).  

Etapp 3 (2014): Lansering av nytt program och implementering av ny modell.  

Etapp 4 (2015): Utvärdering, återkoppling, ev. modifiering/anpassning av modell till andra 

sammanhang/utbildningar. 

1.6 SÄRSKILD SATSNING KONTRA ORDINARIE VERKSAMHET 

Projektets ansats är att ta fram ett nytt sätt att jobba med utbildning där arbetslivsanknytning 
kopplas till utbildningen på ett nytt och mer påtagligt sätt. Arbetslivsanknytning sker inte enbart 
under utan även före och efter avslutad utbildning. I den nya ansatsen ligger även att utveckla 
pedagogik och undervisningsformer där projekt- och problembaserat lärande samt flexibla 
arbetsformer i mötet mellan akademi, näringsliv och innovation får en framträdande roll. 

1.7 TIDPLAN 
Förutsatt att erforderliga beslut fattas kommer projektet i etapp 1 (se 1.5 ovan) starta med en 
extern utredare på plats from 1 april 2012. Projektet avslutas per den sista december 2012. 

2 PROJEKTETS PRAKTISKA GENOMFÖRANDE 2012 

2.1 PROJEKTORGANISATION 

Projektet kommer i huvudsak att bedrivas inom Avdelningen för turism och de 
samhällsvetenskapliga ämnen som ingår i turismprogrammet (kulturgeografi, turismvetenskap och 
företagsekonomi). Dessutom kopplas personer från andra program på universitetet till projektet, 
bl.a. annat från tidigare och befintliga modellprojekt kopplat till arbetslivsanknytning.   

2.1.1 Bemanningsplan 

Namn: Roll i projektet: Roll i org: Aktivitet 

Bo Svensson Övergripande ansvar Avdelningschef 1,2,3 

NN (tbd) Utredare omvärld/konkurrens Utredare 1 

Christine Lundberg Projledn. Modellutvecklare Lärare Turismvetenskap 2,3 

Sandra Wall Reinius Projledn. /Modellutvecklare Lärare Kulturgeografi 2,3 

Robert Pettersson Externa kontakter Samverkansansvarig 2,3 

Bo Bodén Kvalitetssäkring/Tur Programansvarig 2,3 

Anna Gudmundsson Kvalitetssäkring/Fek Programansvarig 2,3 

Rosemarie Ankre Utredningssekreterare Studierektor 2,3 

Referenspersoner (Miun) Kunskapsöverföring/feedback 
Programansvariga andra program 
och andra ämnen 

2,3 
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2.1.2 Interna rutiner 

Projekten kommer vid ett inledande möte att utarbeta sina arbetsrutiner avseende projektmöten 
och arbetsfördelning mellan deltagare. 
 

2.2 PLAN FÖR PROJEKTETS AKTIVITETER, LEVERABLER OCH MILSTOLPAR 
Aktiviteter år 2012 (här sökta med svart text), år 2013 grå text.  
 

Vecka 
(kalen
der) 

Aktivitet Innehåll Leverabel /milstolpe  

14-26 Utredning/ 
omvärldsanalys 

Framgångsrik 
arbetslivsanknytning (best 
practice) 
Analys av konkurrenssituation 
med hänsyn till utbud och 
efterfrågan 

Rapportering från 
extern utredare 30 juni, 
avstämning 
projektgrupp 

År 1 
och 2 

Samverkansråd  Dialog kring näringslivets och 
myndigheters 
kompetensförsörjning 
Näringens respektive 
universitetets roll i 
kompetensförsörjningen 
Identifikation av 
samarbetspartners 

Plan för samverkan 
arbetslivsanknytning. 
Samarbetsavtal med 
branschaktörer.  

33-50 Modellutformning Design av nytt program 
Identifikation av kritiska 
komponenter och modell för 
genomförande av dessa. 
Analys av implikationer för 
avdelning avseende 
kompletterande kompetenser 
och eventuell support. 

Utkast till 
utbildningsplan för 
intern utvärdering, 17 
december. 

1-15 
År 2 

Slutförande och 
formalisering modell 

Utveckling av utbildningsplan och 
kursplaner 
Mallar för kvalitetssäkring 
Indikatorer för uppföljning 

 

1-52 
år 2 

Marknadsplan Identifikation av målgrupper och 
kanaler för att nå dessa 
Design av marknadsföring och 
rekrytering 
Genomförande av 
marknadsföring 
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Aktivitet 1: Utredning/ omvärldsanalys 

Aktivitet 1 syftar till att undersöka framgångsrika exempel på arbetslivsanknytning (best practice) 
och analysera konkurrenssituation med hänsyn till utbud och efterfrågan. En utredare med 
erfarenhet av akademi, inklusive pedagogik, och turismnäring ska anställas i projektet om 3 
månader (april-juni) för att undersöka a) utbudet av turismutbildningar i Sverige b) prognoser 
gällande studentunderlag och arbetsmarknad c)gymnasieungdomars efterfrågan på högre 
utbildning och framtida arbeten, särskilt med fokus på efterfrågan på turismrelaterade yrken d) ge 
förslag på framtida fokus för turismutbildningen vid Miun. Utredaren ska leverera en rapport 30 
juni 2012.  
 
Under april sker en avstämning i projektgruppen samt en workshop/grupparbeten under en 
utbildningsdag med personalen vid Avdelningen för turism.   

Aktivitet 2: Samverkansråd 

Aktivitet 2 handlar om att skapa utökade kontakter med näringslivet och formera ett 
samverkansråd. En inledande workshop planeras i maj där diskussioner kretsar kring 
arbetsmarknad och kompetensbehov inom turismnäringen, inklusive offentliga aktörer En plan för 
det fortsatta arbetet upprättas. 

Aktivitet 3: Modellutformning 

Aktivitet 3 besår av att designa ett nytt utbildningsprogram. Projektgruppen har under perioden 
augusti – december regelbundna avstämningar och möten. Utifrån utredarens rapport och 
diskussioner med samverkansråd hoppas vi ha en tydlig bild av den nya utbildningens inriktning 
när höstterminen startar. I september planeras internatdagar där projektgruppen arbetar fram 
modellen för arbetslivsanknytning och arbetar fram lämplig pedagogik baserat på flexibla 
arbetsformer. Under oktober sker en workshop med projektgrupp och samverkansråd där idéer 
och förslag diskuteras. Projektgruppen avrapporterar statusrapport i slutet av oktober. I mitten av 
december finns ett första utkast på en ny utbildningsplan. 
 

2.3 FINANSIERING OCH BUDGET 2012 
Nedanstående utgör budget för projektet under 2012 och 2013. 
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Projektkonto: xxxxxx 

 

Vid eventuell begränsad extern finansiering av bidragsprojekt, skall det externa bidraget omfatta finansiering

av de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportion som beräknats för projektet i sin helhet. 

Grå fält fylls i

OH% + lokaler Uppdragstid Start:

Projekt: Arbetslivsanknytning (projekt utbildningsstrategi)

Projektledare: Bo Svensson Kalkyl upprättad av: Katarina Rydén

Ansvarig ekonom: Kalkyl godkänd av institutionsekonom:

Lönekostnader 2012 2013

Lön/tim        

(Inkl LKP)

-                   

Bo Svensson 40 40 639           51 120            

Christine Lundberg 150 100 418           104 500           

Sandra Wall Reinius 150 100 410           102 500           

Robert Pettersson 100 50 435           65 250            

Bo Bodén 80 70 433           64 950            

Anna Gudmundsson 80 70 339           50 850            

Rosemarie Ankre 80 70 351           52 650            

Summa lönekostnader S:a tim: 1180 491 820          

Utrustning

Övriga driftskostnader 2012 2013

  Köpta tjänster 100000 80000 omvärld/analys 180 000           

  Material 10000 10000 20 000            

  Resor 30000 20000 50 000            

  Övrigt 5000 5000 10 000            

Summa övriga driftskostnader 260 000          

Summa direkta kostnader exkl lokaler 751 820      

Lokalkostnader EXKL kontorslokaler

Ytterligare nyttjande av lokaler (avser ej kontorsytor, avser t.ex. lab.lokaler)

  Projektets utnyttjade lokalyta (kvm)

  Uppräkningskofficient enligt FAS (direkt yta * 0,4) -                   

  Kvm-pris enligt FAS 1 970              

Projektets kostnader för lab. o/eller undervisn.lokaler -                   

Indirekta kostnader % av lön

OBS! Institutionsspecifika OH% anges i rutor nedan

  Universitetsoverhead 32,9% 161 809           

  Institutionsoverhead (gäller endast institutioner) 15,9% 78 199            

48,8%

Kontorslokaler i kr/tim enligt instiutionsspecifika värden:

Ange aktuell  årskostnad per kontor i kr/tim: 27,00         31 860            

Summa lokalkostnad kontorslokaler samt indirekta kostnader 271 868      

Projektets totala kostnader 1 023 688  

Kostnadskalkyl för BIDRAG inom institutioner fr.o.m 2012-01-01

och timberäkning av lönekostnad



Högskolan i Borås – Event Management 180 hp 

 

Innehåll 

Utbildningen är fördelad på tre år och innehåller en kombination av ämnena företagsekonomi, 

upplevelseproduktion och informatik, vilket borgar för en god grundläggande kunskap i 

evenemangs 

ekonomi, styrning och organisering. Event Management programmet belyser utvecklingen 

den kreativa sektorn i Sverige och ger både teorietisk insikt och praktisk erfarenhet av ledning 

av 

evenemang. 

 

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, projektarbeten och 

praktikfall. 

Viktiga inslag i utbildningen är kontakter med näringsliv, kommunal och regional 

utvecklingsverksamhet och professionsorienterade grupparbeten, där studenten möter såväl 

kvalificerade praktiker som forskarutbildade lärare. Teori samspelar med praktik genom 

professionsföreträdare som gästföreläsare, i praktikfall, och praktiknära studier. 

 

Basblock årskurs 1 och 2 

Basblocket omfattar kurser på grundläggande nivå i företagsekonomi, upplevelseproduktion, 

och 

informatik. Basblocket ger en bred kunskap inom evenemangsområdet och en helhetsbild av 

evenemangsektorns villkor och förutsättningar, såväl organisatoriskt som praktiskt. 

 

År 1 

Event som upplevelseproduktion (7,5hp) 

Entreprenörskap och försäljning (7,5hp) 

Grundläggande marknadsföring för event (7,5hp) 

Redovisning för event (7,5hp) 

 

Event IT (7,5hp) 

Organisering av event I (7,5hp) 

Projektledning och praktiskt eventarbete (15hp) 

 

År 2 

Professionell försäljning (7,5hp) 

Strategisk marknadsföring för event, (7,5hp) 

Storytelling som management av event (7,5hp) 

Eventmarknadsföring (7,5hp) 

 

Ekonomistyrning för event (7,5hp) 

Projektbaserat utvecklingsarbete (7,5hp) 

Organisering av event II (7,5hp) 

Strategisk destinationsutveckling genom event (7,5hp) 

 

Fördjupning årskurs 3 

Fördjupningsåret syftar till att ge möjligheter till både teoretisk och praktisk fördjupning. Det 

handlar om en ökad komplexitet i ämnesinnehåll och en betoning av problematisering, analys 

och 



reflektion. Färdighetsmässigt sker en ökad uppmärksamhet på kompetens i relation till Event 

Managementrollen. Det gäller i första hand förmågan att handla självständigt i relation till 

mer  

kvalificerade arbetsuppgifter och specifika situationer i arbetet med evenemang. Det tredje 

året 

avslutas med ett självständigt examensarbete. 

 

Den första terminen år tre, det vill säga den femte terminen, i programmet är en valbar termin 

där 

studenten kan välja mellan praktik, utlandsstudier, praktik utomlands eller ordinarie kurser 

inom 

företagsekonomi. 

 

Praktik är en kurs på 30 hp som avser ge arbetslivserfarenhet som är relaterad till teoretisk 

kunskap. 

Möjligheterna att delta i kursen beror på om studenten själva lyckas ordna en praktikplats. 

 

Tredje året med praktiktermin 

Praktiktermin (30hp) 

Försäljningsledning (7,5hp) 

Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5hp) 

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi, event management (15hp) 

 

Tredje året utan praktiktermin 

Valbara kurser (30hp) 

Försäljningsledning (7,5hp) 

Forskningsmetoder på kandidatnivå (7,5hp) 

Självständigt arbete för kandidatexamen inom företagsekonomi, event management (15hp) 

 

Alternativ utbildningsplan för studier utomlands alternativt praktik utomlands 

Utlandsstudierna infaller under höstterminen i årskurs 3. En förutsättning för att få studera 

utomlands 

är att 90 högskolepoäng på kurser inom programmet skall vara avklarade den 1 april i 

årskurs 2. Val av kurser eller praktik utomlands måste godkännas av studierektor. 

 

År 3: 

Utlandstermin (30hp) 

Obligatoriska kurser(30hp) 

  



Högskolan i Halmstad 

Hållbar turismutveckling, 180 hp  

 

År 1 

Turism och samhällsutveckling 7,5 hp 

Ekosystem och biotoper 7,5 hp 

Global affärskultur 7,5 hp 

Turism som fenomen 7,5 hp 

Att levandegöra kulturarvet 7,5 hp 

 

Kultur som instrument 7,5 hp 

Ekologi 7,5 hp 

Att kommunicera kultur 7,5 hp 

 

År 2 

Marknadsföring 7,5 hp 

Att läsa och kommunicera natur 7,5 hp 

Turismplanering 7,5 hp 

Affärsutveckling och entreprenörskap del I 7,5 hp 

 

Kultur och natur i internationell miljö 7,5 hp 

Viltbiologi 7,5 hp 

Turismvetenskapliga metoder 7,5 hp  

Affärsutveckling och entreprenörskap del II 7,5 hp 

 

År 3 

Alternativ 1  

Utlandsstudier 30 hp 

 

Alternativ 2  

Studier vid högskolan 

 

Ekoturism 7,5 hp 

Kulturturism 7,5 hp 

Hållbara destinationslandskap 7,5 hp 

Fallstudie 7,5 hp 

 

Individuell fördjupning 7,5 hp 

Vetenskapsteori och forskningsmetod 7,5 hp 

Examensarbete 15 hp  

 

 

  



Karlstad  - Turismprogrammet: innovation och utveckling, 180 hp 

Turism, platser och processer              (Obligatorisk)               

7.5 

Den samhällsvetenskapliga forskningsprocessen                                            (Obligatorisk)               

7.5 

Examensarbete i turism               (Obligatorisk)               

15 

                           

Poängsumma: 30  
 

 

  

Termin 1 hp 

Turism och samhällsutveckling  (Obligatorisk) 7.5 

Natur- och kulturresurser (hållbara) för turism  (Obligatorisk) 15 

Produktion och konsumtion av turism  (Obligatorisk) 7.5 

Poängsumma: 30  

Termin 2 hp 

Turistiska trender, marknader och symboler  (Obligatorisk) 15 

Turismens framtida hot och möjligheter  (Obligatorisk) 7.5 

Destinationsutveckling - projektarbete  (Obligatorisk) 7.5 

Poängsumma: 30  

Termin 3 hp 

Näringslivsutveckling och entreprenörskap  (Obligatorisk) 15 

Turismnäringens mönster i tid och rum  (Obligatorisk) 15 

Poängsumma: 30  

Termin 4 hp 

Att marknadsföra och kommunicera turism  (Obligatorisk) 7.5 

Turismupplevelser och innovation  (Obligatorisk) 7.5 

Vetenskapliga metoder och studier  (Obligatorisk) 15 

Poängsumma: 30  

Termin 5 hp 

Valfri kurs (Obligatorisk) 30 

Poängsumma: 30  

Termin 6 hp 

http://www.kau.se/utbildning/kurser/TVG00A
http://www.kau.se/utbildning/kurser/TVG01A
http://www.kau.se/utbildning/kurser/TVG02A
http://www.kau.se/utbildning/kurser/TVG03A
http://www.kau.se/utbildning/kurser/TVG04A
http://www.kau.se/utbildning/kurser/TVG05A
http://www.kau.se/utbildning/kurser/TVG06A
http://www.kau.se/utbildning/kurser/TVGA00
http://www.kau.se/utbildning/kurser/TVG008
http://www.kau.se/utbildning/kurser/TVG009
http://www.kau.se/utbildning/kurser/TVG010


Linköpings universitet 

I programmet Turism - inriktning mot kulturarv och naturmiljö ingår följande kurser: 

 

År 1 

 Turismens natur och kultur 1, 30 hp, med delkurserna: 

Turism som fält och vetenskap- Introduktionskurs 15hp 

Turismens natur och kultur- turismens förutsättningar 15hp 

 

 Turismens natur och kultur 2, 30 hp, med delkurserna: 

Turismens natur och kultur- värde och förståelse 15hp 

Turismens natur och kultur- projektarbete 15hp 

 

År 2 

 Turismanalys, 30 hp, med delkurserna: 

Introduktion till turismanalys 7,5hp 

Turister, värdar, operatörer 7,5hp 

Turistiska fält 15hp 

 Turistiskt arbete, 30 hp, med delkurserna: 

Turism och entreprenörskap 10hp 

Turism, medier och kommunikation 10hp 

Turism, gestaltning och tolkning 10hp 

 

År 3 

 Projektledning och projektorganisation 7,5hp 

 Vetenskapligt skrivande 7,5hp 

 Uppsats 15hp 

 Turismprojekt 30hp 

 

  



Södertörn – Turismprogrammet, 180 hp 

Utbildningens innehåll 

Det första året får du grundläggande kunskaper i turismvetenskap. Under termin tre läser du 

ett av programmets fem biämnen; företagsekonomi, geografi, historia, medieteknik och 

sociologi. Biämnet läser du under minst två och högst tre terminer. Om du väljer att avsluta 

studierna i biämnet efter två terminer, kan du under programmets femte termin välja mellan 

utlandsstudier, praktiktermin, internationella kurser i turismvetenskap på Södertörns högskola 

eller studier i annat turismrelaterat ämne. 

 

Under programmets sista termin avslutar du studierna i turismvetenskap. Kurserna handlar om 

storstadsturism, affärsresande och turismutveckling. Du gör även ett omfattande och 

självständigt examensarbete i form av en kandidatuppsats. 

 

Programmets biämnen: Företagsekonomi handlar om service, marknadsföring, organisering, 

affärsutveckling, ekonomisk redovisning och bedömning samt entreprenörskap. Både historia 

och geografi lär dig skapa och förädla resmål och upplevelseorienterade attraktioner. 

Historieinriktningen ger dig kunskap att skapa och marknadsföra kulturhistoriska 

turismprodukter. Inom geografi studeras hur människan är beroende av och upplever sin 

verklighet i stad och land, lokalt och globalt. Sociologiinriktningen ger möjlighet att förstå hur 

grupper fungerar i individ- och organisationsnätverk. Medieteknik handlar om att utveckla 

kommunikationsförmågan, med fokus på interaktiva medier och digital teknik. 

 

Examen 

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet turismvetenskap. Studenter som läser upp till c-

nivå i företagsekonomi, historia, geografi, medieteknik eller sociologi kan även ta ut en 

filosofie kandidatexamen med något av dessa huvudområden. 

 

Efter utbildningen 

I den växande turismnäringen finns goda utvecklingsmöjligheter för välutbildade. Dina 

framtida arbetsuppgifter beror på val av biämne samt övriga inriktningsval. Exempel på yrken 

och arbetsområden som utbildningen kan leda till är: 

 

• Turistföretag: Marknadsförare, företagsledare, chef, controller, säljare, serviceutförare, eller 

egenföretagare. 

• Upplevelseturism: Arbete inom utveckling och drift av upplevelseattraktioner, utvecklare av 

historiska turer eller guide. 

• Destinationsutveckling: Samhällsplanerare med inriktning mot utveckling av turism och 

turismaspekter eller destinationsutvecklare. 

• Kommunikation: Informatör, marknadsförare eller omvärldsbevakare. 

• Mötesindustrin: Projektledare, säljare eller arrangör på mötesföretag, destinationers 

mötesarrangörsföretag, hotell eller mäss- och konferensanläggningar. 

• Turismkunskapsutveckling: Projektassistent, projektledare, konsult, utredare. 

 

  



Terminsöversikt (forts Södertörn) 

År 

1 

                        Termin 1                            Termin 2 

Turismvetenskap A: Introduktionskurs i 

turism, Turistisk kunskap och metod, 

Integrerad kommunikation och turism, 

Turismens historia 

Turismvetenskap B: Hållbar destination och 

lokal samhällspåverkan, Individ, turism och 

kulturmöten, Utveckling och management av 

besöksattraktioner, Turistföretaget 

År  

 2 

 

                      Termin 3 
                                     Termin 4 

 Valt biämne A-nivå                                  Fortsättning valt biämne, B-nivå 

   

År 

3 

                        Termin 5                          Termin 6 

Fortsättning valt biämne C-nivå, 

utlandsstudier, praktiktermin, 

internationella turismkurser vid Södertörns 

högskola eller studier i annat turistrelaterat 

ämne 

Turismvetenskap C: Storstadens 

upplevelseturism och professionella möten, 

Destinations- och affärsutveckling av 

turisminnovationer, Kandidatuppsats 

 

Programmets biämnen: Företagsekonomi handlar om service, marknadsföring, organisering, 

affärsutveckling, ekonomisk redovisning och bedömning samt entreprenörskap. Både historia 

och geografi lär dig skapa och förädla resmål och upplevelseorienterade attraktioner. 

Historieinriktningen ger dig kunskap att skapa och marknadsföra kulturhistoriska 

turismprodukter. Inom geografi studeras hur människan är beroende av och upplever sin 

verklighet i stad och land, lokalt och globalt. Sociologiinriktningen ger möjlighet att förstå hur 

grupper fungerar i individ- och organisationsnätverk. Medieteknik handlar om att utveckla 

kommunikationsförmågan, med fokus på interaktiva medier och digital teknik. 

  



Umeå universitet 

 

Studieordning Turismprogrammet, 180 hp 

 

 

Termin 1: Introduktion till turism, 15 hp 

Destinationer, 15 hp 

 

Termin 2: Ekonomisk och politisk geografi, 15 hp 

Befolkningsgeografi, 15 hp 

 

Termin 3: Turism och naturresurser, 15 hp 

Historia, kultur och turism, 15 hp 

 

Termin 4: Samhällsplanering, 15 hp 

Kulturgeografiska metoder, 15 hp 

 

Termin 5: Entreprenörskap och företaget i samhället, 15 hp 

Turismekonomi, 15 hp 

 

Termin 6: Turismplanering, 15 hp 

Självständigt arbete/kandidatuppsats, 15 hp 

 
  



Örebro universitet 

Turismutvecklarprogrammet, 180 hp 

 

Lokala mål för utbildningsprogrammet 

Efter avslutad utbildning ska studenten 

- visa förmåga att arbeta självständigt med kulturbaserad turismutveckling för platser och 

regioner, samt 

- visa förmåga att självständigt analysera och bedöma turismprojekt utifrån ett 

samhällsvetenskapligt och miljömässigt perspektiv samt utifrån ett jämlikhetsperspektiv. 

 

DE KURSER SOM UTBILDNINGSPROGRAMMET OMFATTAR 

Kulturgeografi A, 30 hp 

Kulturgeografi B, 30 hp 

Kulturgeografi A, Kultur, turism och regional utveckling, 30 hp 

Måltidskunskap och värdskap A, Värdskap, 22,5 hp 

Måltidskunskap och värdskap B, Estetisk gestaltning, 7,5 hp 

Företagsekonomi A, 30 hp 

Historia A, 30 hp 

Medie- och kommunikationsvetenskap A, 30 hp 

Måltidskunskap och värdskap B, Evenemang, 30 hp 

Företagsekonomi B, 30 hp 

Historia B, 30 hp 

Medie- och kommunikationsvetenskap B, 30 hp 

Kulturgeografi C, 30 hp 

 

DEN HUVUDSAKLIGA UPPLÄGGNINGEN AV UTBILDNINGSPROGRAMMET 

Programmet är ett fritt program inom vars ram studenten rekommenderas läsa kurser om 120 

hp i kulturgeografi (A- till C-nivå), som är utbildningens huvudområde. Programmet inleds 

med den obligatoriska A-kursen i kulturgeografi. Därefter rekommenderas studenten fortsätta 

studierna med B kursen i kulturgeografi följt av kursen Kulturgeografi A, Kultur, turism och 

regional utveckling, 30 hp. Studenten rekommenderas att välja resterande 60 hp bland 

följande kurser: Måltidskunskap och värdskap A, Värdskap, 22,5 hp, Måltidskunskap och 

värdskap B, Estetisk gestaltning, 7,5 hp, Företagsekonomi A, 30 hp, Historia A, 30 hp, 

Medie- och kommunikationsvetenskap A, 30 hp, Måltidskunskap och värdskap B, 

Evenemang, 30hp, Företagsekonomi B, 30 hp, Historia B, 30 hp, Medie- och 

kommunikationsvetenskap B, 30hp. Under det sista året läser studenten kursen kulturgeografi 

C där även ett självständigt arbete om 15 hp görs 

  



Högskolan Dalarna 

International Tourism Management, 180 hp 

Grundnivå 1 
Turism och Destinationsutveckling – en introduktion, 7,5 hp turismvetenskap/kulturgeografi 

Demografi och marknader för turism 7,5hp Kulturgeografi 

Turism i den globala ekonomin 15 hp Kulturgeografi 

 

Ekonomistyrning - grundläggande 7,5 hp Företagsekonomi 

Introduktion Mikroteori 7,5 hp Nationalekonomi 

Marknadsföring I 7,5 hp Företagsekonomi 

Introduktion Makroteori 7,5 hp Nationalekonomi 

 

Dataanalys och statistik 7,5 hp Statistik 

Tourism Management 7,5 hp Företagsekonomi 

Extern redovisning 7,5 hp Företagsekonomi  

Organisation 7,5 hp Företagsekonomi 

 

GIS som verktyg för analys 7,5 hp Kulturgeografi  

Mobilitet och resvanor 7,5 hp Kulturgeografi 

Lokaliseringsanalys och destinationsutveckling7,5 hp Kulturgeografi 

Analys of destinationer och landskap – uppsats 7,5 hp Kulturgeografi 

 

 

År 3 
Studier utomlands, 30 ECTS inom Företagsekonomi eller turism, alternativt studies vid  

Högskolan Dalarna 

 

Grundnivå 2 

En kurs väljs av endera: 

Place Marketing 7,5 hp Företagsekonomi/Kulturgeografi 

eller: 

Managing natural and cultural heritage for tourism 7,5 hp Företagsekonomi/ Kulturgeografi 

 

Och en kurs väljs av endera: 

GIS based market and resourse analysis 7,5 hp Företagsekonomi/ Kulturgeografi 

eller: 

Quantitative analysis with tourism applications 7,5 hp Grundnivå 2 Nationalekonomi/ 

Företagsekonomi/ Kulturgeografi 

 

Examensarbete 15hp Företagsekonomi/Kulturgeografi 

 



SM: Leda, organisera och 
marknadsföra 
serviceverksamheter,
15 hp

 Kurskod: KSMA31

     

SM: Redovisning och 
ekonomistyrning i 
serviceverksamheter,
15 hp

 Kurskod: KSMA32

 

Vårtermin 14

Å
r 2

SM* : Introduktion till  
Service Management och 
tjänstevetenskap, 
15 hp**  

 
Kurskod: KSMA11
     
     

SM: Servicesektorns 
framväxt i ett ekonom-
geografiskt och national-
ekonomiskt perspektiv, 
15 hp 

 Kurskod: KSMA12

Hösttermin 12 Vårtermin 13

Inriktningskurs 1, 15 hp
Health   KSMA21
Hotel & Rest:   KSMB22 
Retail:   KSMA23
Tourism:   KSMA24  

     
     

SM: Konsumtion, identitet 
och kommunikation,
15 hp

  
Kurskod: KSMA25

 

Å
r 1

SM: Strategi och 
verksamhetsstyrning i  
serviceverksamheter, 15 hp

Kurskod: KSMA51

SM: Ledarskapsrollen i service-
verksamheter, 15 hp 
Kurskod: KSMA52

ALTeRnATIvT

SM: Leadership in service 
organisations,15 hp 
Kurskod: KSMA53

Hösttermin 14 Vårtermin 15

Inriktningskurs 3, 15 hp
Health:   KSMA61
Hotel & Rest: KSMA62
Retail:  KSMA63
Tourism:  KSMA64

    
     
     

SM: examensarbete 
för kandidatexamen, 
15 hp

Kurskod: KSKKxx

Å
r 3

Hösttermin 13

 * SM = Huvudområdeskurs i Service Management  ** hp = högskolepoäng – En termins heltidsstudier på 20 veckor ger 30 hp.

Kursstruktur för Kandidatprogrammet i Service Management, 180 hp, kull HT12

 

   

Inriktningskurs 
2:1, 7,5 hp
He: KSMB42
Ho: KSMB43
Re: KSMB44
To: KSMB45

Inriktningskurs 
2:2, 7,5 hp

He: KSMB42
Ho: KSMB43
Re: KSMB44
To: KSMB45

 Metod och analytisk 
 färdighet, 15 hp

 

Kurskod: KSMA41



  
  

 Turismekonomprogrammet 180 hp 

Tourism Management Programme 180 credits 

 

 

År 1 
Företagsekonomi I 15hp/Turismvetenskap I 15hp 

Företagsekonomi I 15hp/Turismvetenskap I 15hp 

 

 

 

 

År 2 

Turismvetenskap II 30hp 

 

 

 

 

Företagsekonomi II 30hp 

(Marknadsföring eller Ekonomistyrning) 
Programrelaterade valbara kurser* 30hp 

 

 

 

 

År 3 

Programrelaterade valbara kurser* 30hp 
Företagsekonomi II 30hp 

(Marknadsföring eller Ekonomistyrning) 

Företagsekonomi III 30hp 

(Marknadsföring, Ekonomistyrning, Organisation eller International Business) 

 

*Innefattar även val av studier utomlands. 

 

Behörighet: MaB, ShA, SvB, EnB 

 

Start:  Vårtermin 

 

Kandidatexamen 180 hp: 

Filosofie kandidatexamen med inriktning turismekonomi 

Huvudområde: Företagsekonomi 

Bachelor of Science with specialization in Tourism Management 

Main field of study: Business Administration 



  
  

 Turismprogrammet 180 hp 

Tourism Programme 180 credits 

 

 
 

   

 
 

 
 

 

*Valfria kurser innefattar även val av studier utomlands. 

 

Behörighet: MaB, ShA, SvB, EnB 

 

Start: Hösttermin 

 

Kandidatexamen 180 hp: 

Filosofie kandidatexamen med inriktning turism 

Huvudområde: Turismvetenskap 

Bachelor of Science with specialization in Tourism 

Main field of study: Tourism Studies 
 

eller 

Filosofie kandidatexamen med inriktning turismekonomi 

Huvudområde: Företagsekonomi 

Bachelor of Science with specialization in Tourism Management 

Main field of study: Business Administration 

 

eller 

Filosofie kandidatexamen med inriktning turismgeografi 

Huvudområde: Kulturgeografi 

Bachelor of Science with specialization in Tourism Geography 

Main field of study: Human Geography 

År 1 

 

Turismvetenskap I 30hp 
 

Turismvetenskap II 30hp 

År 2 

Företagsekonomi I 30hp 
Programrelaterade valbara 

kurser* 30hp 
Kulturgeografi I 30 hp 

Företagsekonomi II 30hp 
Programrelaterader valbara 

kurser* 30hp 
Kulturgeografi II 30 hp 

År 3 

 

 

Företagsekonomi III 30hp Turismvetenskap III 30hp Kulturgeografi III 30 hp 

Programrelaterade valbara 

kurser* 30hp 

 

 

Turismvetenskap - fältkurs 

30hp  

alt. Programrelaterade 

valbara kurser* 30hp  

Programrelaterade 

valbara kurser* 30hp 
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1. Bakgrund 

 
För Mittuniversitetet är arbetslivsanknytningen en varumärkesdrivande kvalitetsfaktor och samverkan med 

företag och organisationer är utgångspunkten i universitetets olika nätverk. Många utbildningar drivs i 

samarbete med näringslivet och/eller offentlig sektor, med bla praktik, företagskopplade projekt, 

studiebesök, gästföreläsningar, branschrepresentation i programråd och mentorprogram. Mittuniversitetets 

samverkan med näringsliv och samhälle är ett led i strävandena att utveckla utbildning och forskning med 

målet att skapa externa relationer med ett gemensamt ansvar för resultatet.  

 

Samverkan ger upphov till kunskapsspridning åt båda håll. Ökad kunskap bland aktörer utanför universitetet 

om pågående projekt och forskningsverksamhet bäddar för ett fortsatt samarbete och öppnar i sin tur 

möjligheter till praktikplatser och examensarbeten för studenter liksom till feriejobb.  

 
Nästan hälften av universitetets utbildningsprogram har praktik, vanligast är att det är en praktikperiod om 

tio veckor och att den är obligatorisk. Yrkesprogrammen, till exempel sjuksköterskeutbildning, 

socionomutbildning och lärarutbildning har alla verksamhetsförlagd utbildning. Studenterna på 

civilingenjörsprogrammen erbjuds att delta i ett mentorsprogram under senare delen av sin utbildning och 

kan då knyta kontakter med näringslivet. 

 

Senaste åren har Kunskapstriangeln lyfts som övergripande beskrivning av samverkan. 

Kunskapstriangeln definieras enligt regeringen som ”… [en] systematisk och kontinuerlig interaktion 

mellan forskning, innovation och utbildning och det mervärde av investeringar i dessa områden som kan 

skapas genom sådan interaktion.” 

 

Mittuniversitetets två fakulteter, de åtta institutionerna och stödfunktionerna inom förvaltningen 

har olika roller och arbetar på olika sätt med arbetslivsanknytning. Fakulteten för Naturvetenskap, 

Teknik och Media (NMT) med dess tre institutioner har en lång tradition av att arbeta i nära 

kontakt med näringslivet. Inom Humanvetenskap (HUV) finns en rad professionsutbildningar i 

vilka ingår verksamhetsförlagd utbildning, praktik och dessa utbildningar har ett självklart 

samarbete med kommuner och landsting. Också inom andra områden inom HUV:s breda 

verksamhet ökar studenternas efterfrågan efter insikter och erfarenhet inför ett kommande 

arbetsliv. 

 

Fakultetsnämnderna ansvarar för kvalitén i utbildningarna. Institutionerna med respektive ämnen 

har ansvar för innehållet i sina respektive program och kurser. Förvaltningens stödfunktioner har 

uppdraget att stödja institutionerna, när det gäller arbetslivsanknytning handlar detta om att t.ex. 

vara vägen in till universitetet för externa, karriärvägledning för befintliga studenter, annonsering 

av jobb och praktikplatser, samordna, informera och kvalitetssäkra arbetslivsanknytningen vid 

Miun. 

 

Diskussionerna i styrgrupp och referensgrupp för utbildningsstrategin pekade på ett behov av att 

ytterligare systematisera och ”vässa” arbetet med arbetslivsanknytning, öka kunskapen om vad 

som görs och skapa ett skyltfönster som en bas för marknadsföring och utveckling av nätverken. 

 

I utbildningsstrategin ges följande bakgrundbeskrivning till beslutet att ge satsningar på 

arbetslivsanknytning en prioriterad roll i utbildningsstrategin: 
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 ”Arbetslivsanknytningen av Mittuniversitetets utbildningar är överlag bra men ganska 

traditionell. Detta gäller även samverkan med arbetslivet i regionen. Goda och innovativa 

exempel på arbetslivsanknytning finns men fler utbildningar och fler utbildningsområden 

behöver utveckla och systematisera arbetslivsanknytningen. En god arbetslivsanknytning 

är en kvalitetsfaktor som är efterfrågad av studenterna.”. 

 

Universitetsstyrelsens beslut 
Universitetsstyrelsen fastställde den 29 oktober 2010 Mittuniversitetets utbildningsstrategi 2011-2015 

(MIUN 2009/1671).  

 

Ett av de två prioriterade områdena i utbildningsstrategin är arbetslivsanknytning: 
 

 
Mittuniversitetet ska vara erkänt framgångsrikt för arbetslivsanknytning inom grundutbildningen, såväl bland studenter och 
arbetsgivare som i nationella jämförelser med andra lärosäten. 
Arbetslivsanknytningen ska bedrivas systematiskt och ska vara kvalitetssäkrad.  
 

 

Detta mål innebär att universitetet ska vara aktivt och drivande i utvecklingen av formerna för 

arbetslivsanknytning av utbildningen. Utbildningar som på olika sätt anknyter till arbetslivet 

efterfrågas av såväl studenter som arbetsliv. För Mittuniversitetet är arbetslivsanknytningen en 

varumärkesdrivande kvalitetsfaktor och samverkan med företag och organisationer är 

utgångspunkten i universitetets olika nätverk. Arbetslivsanknytningen ska även utgöra grund för 

att öka antalet affärsidéer och studentdrivna företag inom ramen för kunskapstriangeln. 

  

Mittuniversitetet ska under perioden utveckla och kvalitetssäkra formerna för systematisk arbets-

livsanknytning av kurser och program inom alla universitetets utbildningsområden. Vidare ska 

relationen med Mittuniversitetets alumner utvecklas i syfte att stärka arbetslivsanknytningen och 

säkerställa utbildningens arbetslivsmässiga relevans. 

 

Sammanfattande strategier för arbetslivsanknytningen: 

 Formerna för systematisk arbetslivsanknytning av utbildningen ska utvecklas och kvalitets 

säkras 

 Relationen med Mittuniversitetets alumner ska stärkas 

 

 
Beslut om implementering inom området arbetslivsanknytning 
Rektor fattade 2011-02-08 beslut om uppdrag för att implementera utbildningsstrategin inom 

området arbetslivsanknytning (MIUN 2011/277). I beslutet ges uppdrag till universitetsdirektören 

och dekanen för HUV.   

 

Uppdrag till universitetsdirektören 

Insatser för att knyta ihop utbildning och arbetsliv görs på många olika sätt i samverkan med 

omgivande samhälle. Arbetslivsanknytningens karaktär beror både på det enskilda programmets 

eller ämnets särart, på det arbetslag som driver utbildningen och på karaktären av den 

arbetsmarknad som utbildningen i första hand riktar sig till. Det kan röra allt från kortare 
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tillämpningsövningar till längre sammanhållna praktikperioder, kontakter med fadderföretag, 

mentorsprogram etc. I uppdraget ingår 

 

att  inventera formerna för arbetslivsanknytning för olika program/programområden och 

kurser och att på ett strukturerat sätt beskriva dagsläget. 

att jämföra Mittuniversitetets sätt att arbeta med andra lärosätens.  

att  föreslå hur riktade utvecklingsinsatser kan utformas/utlysas i syfte att öka 

arbetslivsanknytningen inom utbildning samt  

att  föreslå hur arbetslivsanknytning tydligare kan användas i extern kommunikation med 

potentiella studenter respektive arbetsmarknaden. 

 

Dekanen för HUV får i uppdrag att redovisa en plan för ett modellprojekt för ökad 

arbetslivsanknytning inom utbildningen för humaniora samt ett projekt inom SOA med inriktning 

arbetslivsanknytning. 
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2. Målbild och struktur för arbetet 

Målbild 2015 

 

En målbild för arbetslivsanknytningen kommer att utarbetas inom ramen för referensgruppens 

arbete. 

 

Struktur och organisation 
Aktiviteterna inom området arbetslivsanknytning ska prioriteras och initieras genom RLG som 

också är styrgrupp för implementeringen av utbildningsstrategin. Projektgruppen för 

utbildningsstrategin ska tillsammans med Kristina Rådberg, Samverkansavdelningen ansvara för 

samordning av aktiviteterna inom området. Dessa aktiviteter ska inkluderas i befintlig 

kommunikationsplan och redovisas på utbildningsstrategins webbplats.  

 

Med projektgruppen avses den grupp som har sammanhållningsansvar för hela 

utbildningsstrategin, dvs. Mats Tinnsten, Eva Wiktorsson och Maria Nyberg Ståhl. 
 

En referensgrupp för arbetslivsanknytning ska tillsättas med prorektor som ordförande. Gruppen 

ska fungera som rådgivande i frågor som rör områdets utveckling. Den ska bestå av interna och 

externa personer med ett starkt intresse för samverkan mellan universitetet och näringsliv, 

organisationer och myndigheter främst då det gäller arbetslivsanknytning av utbildningen. 
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3.    Handlingsplan med aktiviteter 

 

Ansvariga för de olika aktiviteterna och ekonomiska förhållanden  redovisas i tabellen i avsnitt 4. 

 
3.1 Initierings- och inventeringsfas 
 
3.1.1   Processledning och formering av referensgrupp 

För att stödja arbetet med arbetslivsanknytning ska en referensgrupp tillsättas bestående av 

interna och externa personer. Dessa ska ha erfarenhet av det egna eller andra lärosätens sätt att 

arbeta och ha ett intresse av att driva dessa frågor.   

 

Referensgruppen ska mötas en till två gånger per termin. Under 2012 arbetar referensgruppen 

vidare tillsammans med proprefekter med samverkansansvar för att genomföra riktade 

aktiviteter. 

 

3.1.2 Riktlinjer för arbetslivsanknytning 

Mittuniversitetet ska utveckla riktlinjer för arbetslivsanknytning under 2011 och 2012. Arbetet med 

riktlinjerna är en central uppgift för den utökade projektgruppen liksom för referensgruppen. 

Genomfört 2011 
Skrivit handlingsplanen för arbetslivsanknytning 

Planer 2012 
Arbeta fram riktlinjer för arbetet med arbetslivsanknytning 2012. 

 

3.1.3  Fördjupad inventering av pågående och planerade insatser internt 

Inventeringen kommer till en början genomföras som en större punktinsats och sedan uppdateras 

kontinuerligt.  

Genomfört 2011 
Aktiviteten inleddes under våren 2011 och slutfördes under hösten 2011. Har identifierat pågående 

och planerade projekt kring arbetslivsanknytning inom Miun. Har skapat en helhetsbild.  

Planer 2012 
Kvarstår att kommunicera informationen för att öka möjligheterna att inspireras och lära av 

varandra i organisationen och att vidareutveckla pågående projekt och synliggöra dessa. 

 

3.3.4 Jämförelser med andra lärosäten 

Genomfört 2011 
Har jämfört Mittuniversitetets sätt att arbeta med arbetslivsanknytning i utbildningen med fler 

lärosäten nationellt och internationellt. Har haft kontakt med de flesta lärosätena via telefon och 

mail, men även genomfört några studiebesök för att se hur andra lärosäten arbetar.  

Planer 2012 
Återstår att bjuda in experter från andra lärosäten med god insikt kring arbetslivsanknytning + 

kartlägga ytterligare några internationella lärosäten hur de arbetar med arbetslivsanknytning. 

Målet med kartläggningen är att på sikt även implementera goda exempel från andra lärosäten 
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anpassade till Mittuniversitetets verksamhet. 
 

3.2 Verksamhetsanknutna modellprojekt (2011 -2012) 
 

3.2.1 Arbetslivsanknytning inom humaniora (HUM) 
Humaniora har av tradition en svagare anknytning till omgivande samhälle såväl vad gäller 

studenternas kontaktytor under utbildningarnas gång som vad gäller forskningsverksamhet eller 

kursutveckling. Orsakerna kan sägas ligga både hos akademin och i det omgivande samhällets allt 

starkare fokusering på materiell nytta och ekonomiska vinstintressen. Institutionen för humanioras 

arbete med utbildningsstrategin utgår från en vision där humanistisk utbildning och forskning blir 

en resurs för samhällsutveckling främst i ett regionalt perspektiv. Utgångspunkten är att 

universitetet kan bidra till att höja bildnings- och utbildningsnivån och därmed bidra till regional 

tillväxt. 

 

Fokus i projektet ligger på att få näringslivets företrädare, företrädare för offentligsektor och andra 

organisationer att se potentialen för deras del i humanistisk utbildning och forskning. Att införa 

arbetslivsanknutna utbildningsinslag i alla kurser kräver ett genomgripande arbete med samtliga 

kursers struktur. 

 

Institutionen för humaniora, HUM är projektägare. Institutionens ambitioner under 2011 och 2012 

är att ta fram en modell för arbetslivsanknytning i första hand av traditionella akademiska kurser 

på B- och C-nivå för kandidatexamen. 

 

Projektet kom inte igång under 2011 utan påbörjas 2012. 

 

3.2.2 Ett samhällsvetenskapligt laboratorium (Institutionen för socialt arbete, SOA) 
Socionomutbildningen vid Mittuniversitetet innehåller en rad färdighetstränande moment, 

exempelvis olika typer av metodik för samtal, handledning, utredning, bedömning, intervention, 

uppföljning och utvärdering. I dag saknas i stor utsträckning anordningar för att stödja och 

utveckla träning i användandet av dessa metoder.  

 

Ett samhällsvetenskapligt laboratorium utrustat med relevant programvara skapar en realistisk 

miljö som återskapar de situationer studenten kommer att möta i arbetslivet. Det kan även ge 

förutsättningar för professionsfördjupande fristående kurser riktade till yrkesverksamma 

socionomer, liksom möjlighet att bedriva ny forskning, särskilt sådan som bearbetar användningen 

av olika ICT-system inom socialt arbete. Olika typer av interaktiva webbaserade applikationer 

knutna till lab-miljön kan integreras i Mittuniversitetets e-lärandemiljö och innebär en anpassning 

av socionomutbildningen till internationell standard, där internationellt accepterade 

bedömningsinstrument som exempelvis Case management, ASI, och andra ingår.      

 

Syftet med en institutionsövergripande laboratoriemiljö är att skapa faciliteter som på olika sätt 

stimulerar, understödjer och effektiviserar förståelse av och träning i olika metoder och 

tillvägagångssätt tillämpbara i det sociala arbetets praktik.   

 

Genomfört 2011 
Institutionen för socialt arbete, SOA, är projektägare. En förstudie som inventerar förekomst, 
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inriktning och erfarenheter av samhällsvetenskapligt inriktade laboratorier vid andra lärosäten, 

nationellt och internationellt, genomförs under 2011. 

Planer 2012 
Färdigställa ett laboratorium för studenterna där det handlar om färdighetsträning. I rum med 

videoinspelningsmöjligheter kan studenter under relativt realistiska och dessutom säkra 

förhållande öva samtal i situationer som de kommer att stöta på i sitt kommande yrkesliv. Genom 

goda pedagogiska upplägg med analyser och feedback kan de utveckla sin samtalsteknik. 

 

 
3.3 Utlysning av riktade projektmedel (2012 – 2013) 
För att stimulera institutionernas arbete med arbetslivsanknytning och ta tillvara den kreativitet 

som finns inom ämnesgrupperna så ska särskilda projektmedel utlysas. Projekten ska uppfylla 

högt ställda krav på kvalitet och ska gärna visa prov på nytänkande. Resultaten av projekten ska 

vara applicerbara utanför den egna verksamheten. Erfarenheter och resultat från samtliga projekt 

ska spridas inom hela universitetet. Riktade medel utlystes i början av 2012 och beslutet togs i 

mars 2012. 

 

3.3.1 Utbildning i användning av avancerade simuleringsdockor 

Projektet avser att fortsätta utbyggnaden av simuleringsmiljön vid IHV främst i form av 

ytterligare investering i tekniska faciliteter såsom simuleringsdockor, fortsatt utbildning 

för lärare i scenariobyggande och hantering av programvara och ytterligare testning med 

studenter under 2012. En intern konferens för systematisk sammanställning av 

simuleringserfarenheter samt framtida detaljplanering är planerad till maj månad 2012 i 

Jämtland. Vidare planeras en verksamhetskonferens med avnämare under hösten 2012. 

IHV kommer under hösten 2013 eller våren 2014 kunna genomföra fullskalig verksamhet i 

alla terminer samt att verksamheten helt eller delvis utvärderas på ett systematiskt sätt. 

 

3.3.2 Turismutbildning 2.0 

Projektet syftar till att utveckla en modell för arbetslivsanknytning anpassat till en snabbt 

växande och föränderlig arbetsmarknad. Arbetslivsanknytning ska i Turismutbildning 2.0 

finnas med hela vägen från utbildningens marknadsföring, via ansökan och antagning, 

utbildning och ända fram till anställning. 

 

3.3.3 SIM-Child 
Syftet med projektet SIM-CHILD är att utveckla en datorbaserad simulering sam kan hjälpa 

deltagarna att uppöva sin förmåga att hantera barnavårdsutredningar och, därmed, bidra till ökad 

kvalitet i barnavårdsinsatser. Målgruppen är, för det första, socionomstudenter under 

grundutbildningen och, för det andra, redan yrkesverksamma socionomer under fortbildning. 

 

3.3.4 Arbetslivsanknytning i distansutbildning 

Projektets syfte är att vidareutveckla, kvalitetssäkra och befästa arbetet med 

referensarbetsplatser i en modell för arbetslivsanknytning som tillämpas inom Programmet 

för hälsa och rehabilitering i arbetslivet, 180 hp. Projektet ska beskriva en modell för ett nära 

samarbete mellan universitetet och arbetslivet och hur det stegvis kan utvecklas och 
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vidmakthållas genom referensarbetsplatser så modellen kan tillämpas även inom andra 

utbildningar på Mittuniversitetet. Projektet fokuserar särskilt på ökad 

arbetslivsanknytning inom samhälls- och hälsovetenskapliga distansutbildningar, men 

projektets erfarenheter ska även vara till nytta för andra discipliner. 

 

3.3.5 Karriärcoachning 
MIUN Karriär vill erbjuda studenter vid Mittuniversitetet karriärcoachning under sin studietid där 

studenterna för en dialog med karriärcoachen om sina förutsättningar och framtida etablering på 

arbetsmarknaden. Vi vill erbjuda en möjlighet för utbildningsprogram vid Miun där studenterna 

får anpassade aktiviteter en gång/termin under utbildningens gång, ett karriärstöd. 

 

3.3.6 Kompetenskontraktet 
Upprätta kontrakt med regionens arbetsgivare kring i första hand exjobb, praktik- och 

traineeplatser för att få ett mer långsiktigt och strukturerar arbete mellan arbetsgivare och Miun. 

Börjar med erbjudanden till studenter inom civilingenjörer-, datateknik-, ekonomi- och 

personalvetarutbildningarna. En Mål2 ansökan skickas in tillsammans med Handelkammaren     

15:e  maj 2012 med 7 regionala medfinansiärer. 

 

 
3.4 Riktade utvecklingsinsatser för att öka arbetslivsanknytningen 
 

3.4.1 Utveckling av MIUN Karriär 
MIUN Karriär ska utvecklas så att det blir Mittuniversitetets skyltfönster för arbetslivsanknytning. 

Det finns exempel och förebilder på andra lärosäten. 

 

I projektet ingår  

 att omstrukturera webben med MIUN Karriär som ingång, påbörjats under 2011 och 

vidareutvecklas under 2012. 

 att utveckla verktyg för karriärvägledning via webben (vidareutveckla SLU:s system), 

kommer genomföras under 2012. 

 personlig karriärcoachning för studenter med drop-in verksamhet, ingår i projektet 

Karriärcoachning under 3.5 

 att vidareutveckla mentorskapsprogram, ingår inom ramen för Kompetenskontraktet 

under 3.5. 

 samordning av karriäraktiviteter för internationella studenter om den svenska 

arbetsmarknaden, genomförts i samband med Karriärveckorna på Campus i Sundsvall och 

Östersund. 

 

Målet är att skapa en tydlig ingång till arbetslivsanknytning för studenter, externa intressenter och 

lärare/forskare vid Mittuniversitetet och att såväl inåt som utåt kommunicera en tydlig struktur för 

vad som erbjuds respektive målgrupper. 

 
3.4.2 Ökad branschnärvaro i utbildningarna 

Ett branschråd består definitionsmässigt av lärare/forskare från programmet, studenter samt 

externa aktörer. Syftet är att helt eller delvis utveckla programmet i enlighet med branschens 
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framtida behov.  

En tredjedel av universitetets utbildningar har 2010 ett branschråd knutit till utbildningen. 

 

Branschråd och kontinuerlig kontakt med omvärlden genererar troligen många nya studenter till 

universitetet där branschrådet bl a ska arbeta för att alumner och andra externa aktörer ska finnas 

representerade i högre grad vid utveckling av universitetets utbildningar.  

 

Projektet ska utveckla och tydligare visa på möjligheterna att använda branschråd knutna till ett 

grundutbildningsprogram vid Mittuniversitetet. Det övergripande målet är att alla 

utbildningsprogram (där det är relevant) skapar och jobbar aktivt med ett branschråd. Ett delmål 

är att genomföra fakultetsvisa branschrådsdagar under 2012 för att visa på goda exempel genom 

att de branschråd som är etablerade redovisar sitt arbete.  

Genomfört 2011 
Bjöd in till en Branschrådsdag 5/12- 2011 som tyvärr fick ställas in på för få anmälningar. 

Bjöd in lärare från hela Miun till detta, där väl fungerande, nystartade och externa skulle berättat 

om branschråd och sedan var tanken att ha en diskussion kring detta.  

Planer 2012 
Motivera och få fler utbildningsområden att komma igång med ett branschråd, prova att 

genomföra en Branschrådsdag eller liknande igen. 

 
3.4.3 Ökat praktikinslag i utbildningarna 

2010 hade hälften av Mittuniversitetets utbildningar praktik. Inom universitetets yrkesprogram 

har man en lång tradition av verksamhetsförlagd utbildning och inom en rad andra program finns 

idag praktikmöjligheter. Det diskuteras också för kurser. Praktikinslag kan innebära allt från att 

lösa ett skarpt case hos en arbetsgivare till att finnas på arbetsplatsen under flera veckor.  

 

Syftet med projektet är att systematisera och lyfta fram goda exempel med praktikinslag i olika 

utbildningar där praktikinslaget är ett led i att öka studenternas lärande, anställningsbarheten och 

externa kontakter. Målet är att det finns något praktikinslag inom alla utbildningar där det är 

relevant.  

Planer 2012-2015 

Syftet med projektet är att systematisera och lyfta fram goda exempel med praktikinslag i 

olika utbildningar där praktikinslaget är ett led i att öka studenternas lärande, 

anställningsbarheten och externa kontakter. Målet är att det finns något praktikinslag 

inom alla utbildningar där det är relevant. 
 

3.4.4 Entreprenörskap i utbildningarna 

Projektet är en förstudie som syftar till att identifiera regionens och studenternas behov av 

entreprenöriell kompetens och färdighet, och utifrån denna behovsbild utveckla en strategi som 

tydligt sätter Mittuniversitetet i framkant när det gäller entreprenörskap. Strategin ska skapa 

förutsättningar för att systematiskt medvetandegöra studenternas om deras möjligheter att starta 

eget samt att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt hos studenterna, både som egna 

företagare och som anställda. 
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Mål för projektet är en tydlig behovskarta och en plan för hur Mittuniversitetet, i och utanför 

befintliga utbildningsprogram, ska utbilda studenter i affärsmässighet och entreprenörskap. 

Förstudien ska även resultera i en projektplan för implementering. 

 

Genomfört 2011 
Förstudien har skjutits upp till 2012. En ansökan skickades till Tillväxtverket, Främja 

entreprenörskap vid universitet och högskolor (Dnr MIUN 2011/1310). Beslut från tillväxtverket 

kommer i december 2011. 

Planer 2012 
Genomföra förstudien för att identifiera regionens och studenternas behov av entreprenöriell 

kompetens och färdighet. Vidare att studenterna får integrera moment i utbildningen kring 

entreprenörskap.  Ingår att medfinansiera det större projektet ”Främja entreprenörskap vid 

universitet och högskolor” som skickats till Tillväxtverket. 

 

3.4.5 Pröva konceptet med poänggivande karriärkurser 
På flera lärosäten, bl a på Mälardalens högskola och Högskolan i Skövde finns poänggivande 

kurser i studieteknik, karriärplanering mm. På de högskolor som har poänggivande kurser på 

detta sätt är det uppskattat av studenterna.  

 

I ett längre tidsperspektiv finns anledning att undersöka möjlighet/intresse också på 

Mittuniversitetet och tillsammans med utbildningsprogrammen pröva konceptet för att därigenom 

ytterligare öka arbetslivskontakterna i utbildningen. Målet är att göra karriärplanering en självklar 

del naturlig del inom alla utbildningsprogram.  

Planerar titta vidare på detta tidigast inför 2013 

 
3.5 Kvalitetssäkring  
 

3.5.1 Kvalitetsdrivande kriterier  
Vilka kriterier är kvalitetsdrivande i arbetet med att utveckla arbetslivsanknytningen i 

utbildningen på olika nivåer? Vilka arbetssätt och rutiner kan säkerställa en hög kvalitet på 

Mittuniversitetets arbetslivsanknytning. 

 

I projektet ska kvalitetsdrivande kriterier för olika former av arbetslivsanknytning identifieras och 

värderas. Förslag ska lämnas på Mittuniversitetets kriterier vilka ska ta hänsyn till studenternas 

och arbetsmarknadens behov och synpunkter.  

 

Vidare ska förslag lämnas på arbetssätt och rutiner för kvalitetssäkring av arbetslivsintegrerande 

moment liksom av uppföljningsrutiner. Projektet ska vara universitetsövergripande och omfatta 

såväl programutbildning som fristående kurser. 

 

3.5.2 Programansvarigas roll för att kvalitetssäkra arbetslivsanknytning  

Programansvariga har en viktig roll i arbetet att implementera utbildningsstrategin och är 

nyckelpersoner då det gäller att kvalitetssäkra arbetslivsanknytningen på programnivå. Rollen 

som programansvarig skiljer sig från institution till institution och mellan olika program.  
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Projektet syftar till att inventera och därmed bidra till att tydliggöra programansvarigas uppdrag 

och deras roll i arbetet med att kvalitetssäkra implementeringen av styrelsens beslut om ökad 

arbetslivsanknytning. I projektet ligger stöd till programansvariga t ex i kontakt med alumner, tips 

för att driva ett branschråd och utveckling av praktikinslag inom utbildningarna. 

 

Planerar titta vidare på detta tidigast inför 2013 
 

3.5.3 Mått på examensarbetets värde 

I flera sammanhang efterfrågas sätt att mäta samverkan och i den modell för kvalitetsbedömning 

av kvaliteten i högre utbildning spelar examensarbetet en stor roll.  

 

Högskolan i Sör-Trödelag, HiST, i Trondheim har utvecklat en modell som mäter samhällsvärdet 

av studenternas examensarbeten i samverkan med arbetslivet. Projektet ska undersöka och 

utvärdera HiST:s modell som ett underlag för att bedöma om detta är ett sätt att mäta som även 

Mittuniversitetet kan använda.  

Genomfört 2011 
Har inlett en kontakt med Högskolan i Sör-Trödelag i Trondheim. 

Planer 2012 
Testa konceptet från Norge vid Miun. 

 
 

3.6 Arbetslivsanknytning i extern kommunikation som ett led i  
varumärkesarbetet 

 

3.6.1 Kommunikationsplan för arbetslivsanknytning 
Projektet ska utveckla en plan för att på ett enkelt och tydligt sätt kunna visa potentiella studenter 

och befintliga kvaliteten på olika program när det gäller arbetslivsanknytning. Planen ska även 

användas för att kommunicera nivån internt, för att skapa motivation till fortsatt utveckling. Här 

har ett arbete redan påbörjats inom UK. Arbetet kommer att förstärkas allt eftersom arbetet i den 

universitetsövergripande gruppen kring arbetslivsanknytning utvecklas. Arbetet ska ske i dialog 

med Mittuniversitetets marknadsföringsgrupp. 

 

Målet för kommunikationsplanen är att studenter på Mittuniversitetet ska känna en stolthet och ett 

självförtroende i sin utbildnings koppling till arbetslivet. Potentiella studenter ska tydligt se 

Mittuniversitetets arbetslivsanknytning under studietiden. Lärare ska se värdet i att vilja bedriva 

ett arbetslivsnära arbete. Kommunikationen ska vara enkel och tydlig och uppmuntra till att delta i 

utvecklingsarbetet både för studenter, lärare och externa. 

  

3.6.2 Kommunikationsplan för regional samverkan 

Projektet ska utveckla en plan för hur Mittuniversitetet ska kommunicera med arbetslivet kring 

hur man kan samverka med studenter, utbildningsprogram och Mittuniversitetet som helhet, och 

vad man kan tjäna på den här typen av samverkan. Alumner är en viktig målgrupp/kanal för att 

nå ut externt, och kommer därför få en central roll. Kommunikationen ska ske både till och från 

Mittuniversitetet. 

 

Mål för kommunikationsplanen är at alumner och övriga i arbetslivet ska se en nära kontakt med 
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universitetet och dess utbildningar som en självklarhet. Det ska vara tydligt för alumner hur viktig 

deras roll är i att fortsätta utveckla universitetet och dess samverkan med arbetslivet. För 

arbetslivet ska det vara självklart att ta hjälp av universitetet och dess studenter regelbundet. 

 

Genomfört 2011 (3.6.1 och 3.6.2) 
Formulerat och utvecklat koncept vad vi erbjuder externa som vill komma i kontakt med 

studenter.  Påbörjat ett internt arbete om att synliggöra arbetslivsanknytningsfrågor och vad 

MIUN Karriär kan bidra med för stöd. Kontinuerligt arbetat med webben och hur vi når studenter 

och externa i vår kommunikation via miun.se 

Planer 2012 (3.6.1 och 3.6.2) 
Paketera arbetslivsanknytningen i vår kommunikation med våra målgrupper.  

Arbeta med målgrupperna genom webben, karriäraktiviteter och möten. Implementera 

”karriärsök” på webben som underlättar för studenter att hitta jobb, praktikplatser, exjobb och 

traineeplatser. Det underlättar också för externa som vill förmedla dessa och effektiviserar arbetet 

internt. 

 

3.6.3 Alumner – ambassadörer för Mittuniversitetet 

UK-samverkan fick i slutet av 2010 i uppdrag att ansvara för uppbyggnad och drift av ett centralt 

alumnnätverk vid Miun. Detta för att bygga och bibehålla god relation med före detta studenter 

från Miun. Syftet med detta är att ta vara på studenter som goda ambassadörer för lärosätet, men 

även för att se möjligheter till fortbildning och samverkan med tidigare studenter. Dessutom är det 

viktigt med uppföljning och information från tidigare studenter för framtida rekrytering till Miun. 

Det finns en referensgrupp vid Miun som arbetar med alumnfrågan och under hösten 2011 har 

upphandling av alumnsystem skett. Lansering av systemet under 2012 och det kommer finnas en 

person inom förvaltningen som är ansvarig för drift och utveckling. 

Genomfört 2011 
Till alumnverksamheten finns en 75% tjänst som är anslagsfinansierad. Under 2011 har 

upphandling av ett alumnsystem genomförts. 

Planer 2012 
Ett centralt alumnsystem inrättas vid Miun. Drift och utveckling av detta nätverk finansieras via 

anslag. 
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4.   Aktivitetsöversikt i tabellform 

 

Nr Aktiviteter Ansvarig/ 

kontaktpe

rson 

Budget 

2011 

IB 2012 Budget 

2012 

 

Budget 

2013 

Kommentarer 

 
3.1   Initierings- och inventeringsfas 
 

3.1.1 Processledning och 

formering av 

referensgrupp mm 

Prorektor 400 tkr 265 tkr 225 tkr + 

265 tkr 

  

3.1.1 Riktlinjer för 

arbetslivsanknytning 

Kristina 

Rådberg 

     

3.1.2 Fördjupad 

inventering av 

pågående och 

planerade insatser 

internt 

Kristina  

Rådberg 

   

 

 Genomfört 

2011 (med 

medel från 

3.1.1) 

3.1.3 Jämförelser med 

andra lärosäten 

Kristina  

Rådberg 

   

 

 Genomfört 

2011(med 

medel från 

3.1.1) 
 
3.2   Verksamhetsanknutna modellprojekt (2011-2012) 
 

3.2.1 Arbetslivsanknytning 

inom humaniora 

(HUM) 

Tomas 

Berglund 

800 tkr 784 tkr 784 tkr   

3.2.2 Ett 

samhällsvetenskapligt 

laboratorium (SOA) 

Magnus  

Ottelid 

500 tkr 163 tkr 623 tkr   

3.2.3 Datorsimulerad BBIC, 

barns behov i centrum 

(SOA) 

Klas Borell 245 tkr 245 tkr 245 tkr   

 
3.3  Utlysning av riktade projektmedel (2012 – 2013) 
 

3.3.1 Utbildning i 

användning av 

avancerade 

simuleringsdockor 

(IHV) 

Lisbeth 

Kristianse

n 

1200 tkr 49 tkr 390 tkr + 

799 tkr 

  

3.3.2  Turismutbildning 2.0 

(SHV) 

Bo 

Svensson 

  1 100 tkr   

3.3.3 SIM-Child (SOA) Klas Borell   400 tkr   

3.3.4 Arbetslivsanknytning John   500 tkr   
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i distansutbildning 

(IHV) 

Selander 

3.3.5 Karriärcoachning 

(SAM) 

Sofia 

Klasson 

Hanna 

Petersson 

  400 tkr   

3.3.6 Kompetenskontraktet 

(SAM) 

Kristina 

Rådberg 

  750 tkr 750 

tkr 

Medfinansiering 

Mål2 där 

ansökan skickas 

in 15/5 2012. 
 
3.4   Riktade utvecklingsinsatser för att öka arbetslivsanknytningen 
 

3.4.1 Utveckling av MIUN 

Karriär – 

Karriärvägledning via 

webben (SAM) 

Hanna 

Petersson 

  200 tkr  Inleds 2012 

3.4.2 Ökad branschnärvaro 

i utbildningarna  

Kristina  

Rådberg 

  60 tkr   

3.4.3 Ökat praktikinslag i 

utbildningarna (SAM) 

Kristina  

Rådberg 

     

3.4.4 Entreprenörskap i 

utbildningarna(SAM) 

Rebecka 

Ekvall/Jen

ny 

Sandström 

  270 tkr  Inleds 2012, 

medfinansiering 

i Mål 2 projekt 

3.4.5 Pröva konceptet med 

poänggivande 

karriärkurser  

Kristina  

Rådberg 

    Tidigast 2013 

 
3.5   Kvalitetssäkring 
 

3.5.1 Kvalitetsdrivande 

kriterier 

Prorektor      

3.5.2 Programansvarigas 

roll för att 

kvalitetssäkra 

arbetslivsanknytninge

n (NMT) 

Anna-

Lena 

Ekenryd 

    Tidigast 2013 

3.5.3 Mått på 

examensarbetets 

värde (SAM) 

Kristina  

Rådberg 

  50 tkr  Inleds under 

2012 

 
3.6   Arbetslivsanknytning i extern kommunikation 
 

3.6.1 Kommunikationsplan 

för 

arbetslivsanknytning 

Sofia 

Klasson 

 

  200 tkr 

(för 3.6.1 

och 3.6.2) 

 Arbetet sker i 

dialog med 

Marknadsföring
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(SAM) s-gruppen vid 

Miun. 

3.6.2 Kommunikationsplan 

för regional 

samverkan (SAM) 

Sofia 

Klasson 

 

    Arbetet sker i 

dialog med 

Marknadsföring

sgruppen vid 

Miun. 

3.6.3 Alumner – 

ambassadörer för 

Miun (SAM) 

Pernilla 

Sivertsson 

    Budgeterat 

inom anslagen  

 



Dnr: MIUN 2014/77  Bilaga 2 
Datum:  
 

*Kvalificerad praktikplats innebär att studenten får möjlighet att tillämpa sina teoretiska kunskaper praktiskt genom en viss 

grad av självständigt strategiskt-/utvecklingsarbete, t.ex. genom att utföra någon form av undersökning/utvärdering eller 
planering/genomförande av ett mindre projekt.  

Kompetenskontrakt 
 

Mellan och 

Mittuniversitetet   Företag/organisation 

Kunskapens väg 8 
831 25 Östersund 

Ev. avdelning 
Adress 

  

  

Kontaktperson: Kontaktperson: 

Namn Namn 

Tel. nr. Tel. nr. 

E-post E-post 

 

Har träffat följande överenskommelse om samverkan 

1 § Kompetenskontraktet  

Mittuniversitetet i samarbete med XX bekräftar härmed överenskommelse om att XX kommer 

fungera som samverkanspart till Avdelningen för turismvetenskap och geografi vid Mittuniversitetet.  

2 § Mittuniversitetets åtagande och erbjudanden 

Mittuniversitetet ska erbjuda: 

 Möjligheter att delta i aktiviteter där XX kommer i kontakt med studenter för vidare 

diskussioner om samverkansprojekt, exjobb samt andra relevanta aktiviteter. 

 Kostnadsfritt annonsera förslag på examensarbeten/uppsatser, praktik-/tranieeplatser, 

extrajobb/sommarjobb eller jobb via Karriärsök, www.miun.se/annonsera 

 Erhålla nyhetsbrevet ”Mitt och Ditt” om aktiviteter vid Mittuniversitetet ca sex gånger/år 

 Möjlighet att kostnadsfritt synas i text och på webben vid marknadsföring av 

turismutbildningen 

3 § XX:s samverkansaktiviteter med Mittuniversitetet 

XX åtar sig samverkansaktiviteter med i första hand studenter från turismutbildningen genom att: 

 Medverka som gästföreläsare minst 1 gång/år

 Arrangera studiebesök på arbetsplatsen minst 1 gång/år

 Erbjuda minst 1 förslag till skarpt uppdrag/år (kan vara både mindre och större uppdrag)

 Erbjuda minst 1 förslag till examensarbete/uppsats/år senast i januari månad varje år 

 Erbjuda minst 1 kvalificerad praktikplats*/år senast i januari månad varje år

 Delta som mentor inom ett universitetsövergripande mentorprogram

 Erbjuda studenter extrajobb/sommarjobb/traineeplats





Dnr: MIUN 2014/77 
Datum:  

 

 

Publicering på webb: 

 XX tillåter att Mittuniversitetet publicerar XX med namn och logotype i text och på webben 

om att de ingår som samverkanspartner till Mittuniversitetet och turismutbildningen.

4 § Ansvariga och kontaktpersoner 

Ansvarig person på Mittuniversitetet angående detta avtal är avdelningschef vid Avdelningen för 

turismvetenskap och geografi. Kontaktperson på Mittuniversitetet varierar beroende på 

samverkansaktivitet. 

Ansvarig person på XX är XX, kontaktperson är XX. 

Part är skyldig att utan dröjsmål meddela motparten eventuellt byte av kontaktperson eller ansvarig 

person. 

5 § Giltighetstid och kompetenskontraktets förtida upphörande 

Detta Kompetenskontrakt gäller från undertecknandet och ett år framåt, med automatisk 

förlängning om inte avtalet sägs upp skriftligen en månad före kontraktets avslutningsdatum. 

Båda parter har rätt att ta upp frågor om överenskommelsen under löptiden. Eventuella nya 

överenskommelser eller tillägg ska dokumenteras skriftligen. XX har rätt att säga upp samverkan med 

Mittuniversitetet om så önskas av olika skäl. Vid förtida upphörande skall parterna sträva efter en 

smidig avveckling av samverkansaktiviteterna. 

Samverkansaktiviteterna stäms av varje år mellan XX:s kontaktperson och kontaktpersonen vid 

Mittuniversitetet.  

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar, varav parterna tagit del av var sitt exemplar. 

 

Ort och datum   Ort och datum 

XX: Mittuniversitetet: 

  

  

…………………………………………………….. ………………………………………………………………… 

Namn, titel Sandra Wall-Reinius, avdelningschef, 

Avdelningen för turismvetenskap och geografi 

  

   

 

 

Företagets/organisationens 

logotyp 
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KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR  
TURISM OCH DESTINATIONSUTVECKLING 

1) Bakgrund 

 

a. Behovet  

Mittuniversitetet har en lång tradition av att driva turismutbildning. Tidigare var 

utbildningen välsökt och en av de starkaste och mest välrenommerade 

utbildningarna i Sverige inom turism med känslan av hög status bland de 

studenter som genom hård konkurrens blivit erbjuden en plats. Söktrycket har 

idag sjunkit, vilket inneburit lägre konkurrens om platserna.  

 

Konkurrensen mellan turismutbildningar i Sverige har dessutom hårdnat, inte 

minst beroende på att flera eftergymnasiala- och yrkeshögskoleutbildningar med 

inriktning mot turism har tillkommit. 

 

Utöver styrkan i den långa traditionen och den nära kopplingen till forskningen 

efterfrågas idag en närmare samverkan med näringslivet och en ökad 

anställningsbarhet av studenterna.  

 

 

b. Övergripande syfte 

Projektets (TUR 2.0, år 2012-2013) övergripande mål är att det ska resultera i en 

kvalitetssäkrad modell för att driva en tydlig arbetslivsanknuten utbildning. 

Modellen ska öka studenternas anställningsbarhet, utbildningens attraktionskraft och 

stärka oss i den nationella konkurrensen.  

 

Syftet med kommunikationen är därför att stärka programmets position på 

utbildningsmarknaden och i branschen genom att tydliggöra det nya programmet 

och skapa en förståelse hos målgrupperna för vad utbildningen innebär, vad som 

särskiljer den, vad den leder till och vilka behov inom dagens turismindustri den 

uppfyller. 
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c. Budget och resurser 

- 

 

2) Kommunikationsanalys  

a. Arbetsmarknadens behov 

En tydlig erfarenhet är att turismbranschen själv har svårt att definiera 

arbetsmarknaden och sitt kompetensbehov. Utbildningen måste därför hjälpa till 

att definiera och synliggöra behoven. Turismnäringen är en snabbt växande 

näring, men det är dessutom en näring stadd i snabb förändring. Idag ställs delvis 

nya krav på kompetens för att försörja en näring som växer, professionaliseras, 

globaliseras och inte minst konkurrensutsätts. Alltfler aktörer intresserar sig för 

näringen och dess utveckling inte minst från myndigheter och andra offentliga 

aktörer.  

 

Det har därför blivit allt viktigare att tydliggöra vad som skiljer vår utbildning 

från andra. Studenter och framtida arbetsgivare/samverkanspartners ska ha en 

förståelse för vilka kunskaper utbildningen leder till och vilka arbeten som 

studenterna blir kvalificerade för, samt vilken nytta de kan erbjuda de framtida 

arbetsgivarna.  

 

Det nya programmet kommer innehålla fler moment inom affärsutveckling, 

företagande och marknadsföring än dagens turismprogram. I stora drag kan två 

inriktningar ses i det nya programmet: privat sektor med företagande och 

marknad i centrum, respektive offentlig sektor med samhällsplanering i centrum. 

Studenternas valmöjligheter ökar under programmets andra och tredje år. 

 

Programmet avser att förbereda studenterna för kvalificerade yrken inom den 

privata och offentliga sektorn där strategiska arbetsuppgifter, styrning och back-

office funktioner samt där övergripande frågor inom exempelvis projektledning, 

samhällsplanering, destinationsutveckling är centrala. Den nya utbildningen bör 

sträva efter att rikta sig till en arbetsmarknad där analytisk förmåga är centralt 

och att förbereda för möjligheter till yrken inom stora företag, organisationer, 

myndigheter och offentlig sektor. Utbildningen riktar sig till en nationell och 

internationell arbetsmarknad och därmed tonas den regionala arbetsmarknadens 

behov ner. 

 

b. Konkurrenter 

Det finns flera akademiska utbildningar inom området turism, varav flera har 

fokus på internationella möjligheter, arbetslivsanknytning och en växande 

turismbransch. Umeå universitet erbjuder i likhet med oss en inriktning mot 

destinationsutveckling.  

 

En väl fungerande arbetsplatsanknuten utbildning ses som en stor 

konkurrensfördel när nya studenter ska rekryteras. Samtidigt ska vi betona att det 

är en akademisk utbildning där ett kritiskt förhållningssätt, analytiskt tänkande 
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och reflektion är grunden och att utbildningen ges i nära samarbete med 

Turismforskningscentrat Etour. 

 

Vidare, tror vi att förnyad struktur och förändrad pedagogik samt mer flexibla 

arbetsformer är ytterligare en väg att gå för att göra utbildningen mer attraktiv. 

Undervisningen ska bygga på högkvalitativa och inspirerande föreläsningar av 

spets och av mycket hög kvalitet, som kompletteras med ett projekt- och 

problembaserat lärande vilket ökar studenternas förberedelser inför arbetslivet då 

de arbetar med verkliga fall. 

 

c. Nuläge 
Utbildningen ska starta höstterminen 2014 och ska marknadsföras inför 

ansökningsperioden med sista ansökningsdag den 15 april 2014. 

Kommunikationsavdelningen ansvarar för studentrekryteringen, men 

utbildningen levererar kunskap om målgrupper och bidrar i det operativa arbetet. 
 

En projektgrupp inom avdelningen har arbetat med att ta fram den nya 

utbildningen, men hela avdelningen ska involveras i det kommande arbetet.  

 

Utbildningens innehåll är fastställt och nyckelord (se bilaga 1) har tagits fram för 

att ligga till grund för hur den ska kommuniceras. En beskrivande text (se bilaga 

2) av utbildningen har tagit fram i samarbete med Kommunikationsavdelningen. 

Texten är avstämd med två grupper av befintliga studenter som i sin helhet anser 

att texten ger rätt bild av den nya utbildningen. 

 

Arbetsplatsanknuten utbildning ses som en väl integrerad del i programmet. 

Arbetslivsanknytning är en del i alla kurser och tar sig flera olika uttryck. 

Programmets branschråd och samarbetspartners är viktiga som gästföreläsare, 

erbjuda praktikplats och i gemensamma projekt. Arbetslivsanknytning sker inom 

ramen för kurser men även genom gemensamma programdagar samt genom 

nära samarbete med Samverkansavdelningen. 

 

 På kurser bjuds gästföreläsare in från företag, organisationer och 

myndigheter för att hålla seminarier och föreläsningar. 

 Mixtur, vilket är gemensamma föreläsningar för programmets alla 

studenter. Till Mixtur bjuds aktuella personer från turismnäringens 

verksamhetsområden in. 

 Övnings- och examinationsuppgifter som anknyter till arbetsplatser och 

deras verksamhet.  

 Arbetsplatsförlagd utbildning (praktik).   

 Fältarbeten och studiebesök på arbetsplatser. 

 Deltagande i utvecklings- och forskningsprojekt. 

 

Programmets första hälft (3 terminer) läses på Campus Östersund, medan termin 

4 är både på campus och distans (sk inneveckor, open university approach). 
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Programmets två sista terminer (termin 5 och 6) är på distans med några fysiska 

träffar i Östersund.  

 

d. Styrkor, svagheter möjligheter och hot för studentrekryteringen 

 

Styrkor 

 Studenterna uppskattar att utbildningen erbjuder arbetslivsanknytning. 

 Studenterna uppskattar att utbildningen är bred och ger många olika möjligheter. 

 Utbildningen är nationellt rekryterande. 

 En bredd av potentiella studenter kan tänka sig att studera utbildningen eftersom 

utbildningen möjliggör för flera olika karriärvägar.  

 Turismbranschen är stor och expansiv i Sverige och internationellt. 

 Lång erfarenhet av att driva turismutbildning. 

 Närheten till den senaste forskningen inom turism. 

 En majoritet av medarbetarna är engagerade och positiva och inser att 

programmet måste revideras för att överleva. 

 Flexibelt lärande – möjlighet till distans 

 Campusprogram med branschråd 

 Problembaserat lärande – ny pedagogik 

 

Svagheter 

 En bredd av anledningar att studera utbildningen gör det svårt att hitta specifika 

arenor där potentiella studenter befinner sig. 

 Breda kanaler och budskap medför en hårdare konkurrens, även av icke-

akademiska utbildningar. 

 Framtida arbetsgivare förstår inte alltid betydelsen av akademiskt utbildad 

personal. 

 En del av studenterna har inte rätt förväntningar på utbildningen, vilket medför 

avhopp. 

 Det är osäkert om nyttan med närheten till forskningen kommunicerats på ett 

tydligt sätt så att potentiella studenter förstår värdet av den. 

 Studenterna önskar en tydligare röd tråd i utbildningen när det gäller 

arbetslivsanknytning än den som finns idag. 

 Studenterna anser att en internationell miljö är attraktiv att studera i, men tycker 

inte att Mittuniversitetet sticker ut i konkurrensen. 

 Programmets geografiska placering för de som inte tycker att närheten till fjäll 

och natur är en konkurrensfördel. 

 

 

Möjligheter  
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 Utveckla en röd tråd som genomsyrar arbetslivsanknytningen - visa på nyttan 

och goda exempel. 

 Att sprida kännedom nationellt är viktigt för att visa på bredden och att fånga 

upp de som inte tänker turism i första hand men som har ambitioner som ligger 

inom utbildningens område. 

 Visa på nyttan med närheten till forskning.  

 Hitta företag som behöver kompetensutveckling – visa nyttan. 

 Engagerade lärare som sätter studenternas behov i fokus. 

 Visa på möjligheter till flexibla lösningar, så som distans. 

 Viktigt att synas och inte förlita sig för mycket på att målgruppen själva vet vad 

de ska söka för att komma till oss. Kombinera sökordsoptimering med bred och 

nationell kampanj. 

 Hellre synas brett än för smalt.  

 Använda sig mer av alumner, visa på exempel. 

 Använda branschrådet som kanal för marknadsföring vad gäller exempelvis 

fortbildning. 

 Använda nuvarande studenters engagemang i marknadsföringen. 

Hot  

 Nischade kanaler ger oss studenter som har en för snäv uppfattning om 

programmets innehåll och akademiska nivå. 

 Marknadsföring i kanaler som riktar sig till personer som är intresserade av att 

utöva turism/friluftsliv själva och inte nödvändigtvis förstår de tänkta 

yrkesrollerna som programmet förbereder för. 

 Svårt att tydliggöra sig mot konkurrenter som har liknande utbildningar. 

 

3) Mål  

a. Effektmål 
 

Planerad kommunikation ska bidra till ett antal önskade effekter som på olika sätt 

styr mot projektets mål och syftet med kommunikationen.  

 

A. Antalet förstahandssökande till utbildningen, samt genomströmningen för 

utbildningen ökar. 

 

B. Studenter och blivande studenter förstår vad som särskiljer utbildningen 

gentemot andra aktörers och färre avhopp sker på grund av felaktiga 

förväntningar på utbildningen.  

C. Externa samverkanspartners/bransch/framtida arbetsgivare förstår behovet av 

ökad kunskap inom turismindustrin samt inom relaterade verksamheter. De drar 
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nytta av kunskapen genom att samverka med utbildningen och att anställa de 

som utbildats.  

 

b. Kommunikationsmål per målgrupp 

Egen personal, befintliga studenter samt alumner och är de viktigaste målgrupper att 

prioritera. Studenter som är nöjda med helheten och upplevelsen av sin studietid 

blir som alumner den absolut bästa marknadsföringen för utbildningen. 

 

Egen personal 

 Känner stolthet och engagemang för utbildningen. 

 Kommunicerar en samstämd bild av utbildningen. 

 

Befintliga studenter  

 Är nöjda och känner en stolthet över att ha antagits till utbildningen, över att 

studera vid utbildningen samt över att efter studierna ha en examen från 

utbildningen. 

 Rekommenderar utbildningen till andra. 

 

Alumner 

 Fortsätter att ha kontakt med utbildningen. 

 

Potentiella studenter  

 Har realistiska förväntningar på utbildningens inriktning, innehåll, 

akademiska nivå och vad utbildningen leder till. 

 Anser att utbildningen är det bästa och naturliga valet.  

 

Externa samverkanspartners/bransch/framtida arbetsgivare  

 Förstår nyttan med studenternas kompetens. 

 Samverkar med programmet på olika sätt. 

 

Forskning/Etour  

 Bidrar till programmets utveckling. 

 

Fakultet och ledning 

 Prioriterar programmet och möjliggör för resurser. 

 

4) Målgrupper  
 

De viktigaste målgrupperna vi behöver kommunicera med för att nå målen är 

följande.  

 

 Egen personal 

 Befintliga studenter  

 Alumner 
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 Potentiella studenter  

o Se segmenteringsövning i bilaga 3, samt målgruppsanalys bilaga 4. 

 Externa samverkanspartners/bransch/framtida arbetsgivare  

 Forskning/Etour 

 Fakultet och ledning 

 
5) Framgångsfaktorer och vägval  

a. Identifierade framgångsfaktorer 

 

 Fungerande intern kommunikation mellan personalen inom utbildningen för att 

skapa en stark sammanhållning som ger en tydlighet och en röd tråd genom 

utbildningen.  

 Engagerade lärare som sätter studenternas behov i fokus och ser individerna. 

 Utveckla alumnkontakten genom att vi som lärare engagerar oss mer för att hålla 

en kontinuerlig kontakt med våra tidigare studenter.  

 Använda sig mer av alumner och arbetsgivare för att synliggöra exempel för att 

ge rätt förväntningar kring vad utbildningen innebär. 

 Använda nuvarande studenters engagemang för att utveckla utbildningen och 

studenternas nöjdhet.  

 Utveckla och använda branschrådet för att synliggöra oss gentemot arbetslivet. 

 Synas medialt genom att arbeta med att publicera nyheter inom området. 

 En mix av nischade och breda kanaler för att nå en bredare målgrupp och därmed 

få ett större urval av rätt studenter i studentrekryteringssammanhang. 

 

b. Budskap 

 

Egen personal 

 Delaktighet och engagemang ger ett sammansvetsat team. 

 Vi är både lärare och forskare och drar nytta av det. 

 

Befintliga studenter  

 

 Vi finns tillgängliga för dig som student. 

 Det finns en röd tråd från utbildningens början till starten och utvecklingen av 

din karriär. 

 Forskningens närvaro i utbildningen ger dig fördelar. 

Alumner 

 Fortsätt att ha kontakt med utbildningen även som yrkesverksam. 
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Potentiella studenter  

 Bred utbildning – många möjligheter 

 Vår utbildning ger dig bred kompetens inom bland annat destinationsutveckling, 

marknadsföring och projektledning. 

 Längre praktik, fördelar 

 Vi erbjuder en nära koppling till arbetslivet genom praktik, gästföreläsningar och 

projektarbeten som förbereder dig för din kommande karriär. 

 Forskningsnära, fördelar 

 Vi ger dig den senaste kunskapen som branschen behöver genom Sveriges största 

turismforskningsmiljö. 

 Exempel på karriärer, utan att missa känslan av bredd 

 Efter utbildningen kan du arbeta inom en rad områden, bland annat som 

destinationschef, analytiker, marknadsföringsansvarig eller projektledare. 

 

Externa samverkanspartners/bransch/framtida arbetsgivare  

 Hitta nästa medarbetare och talang. 

 Professionalisera din verksamhet. 

 Det här kan våra studenter och den här arbetslivserfarenheten har de. 

Forskning/Etour 

 Tydligt samarbete mellan utbildning och forskning stärker oss. 

 

Fakultet och ledning 

 Programmets framgångar och utvecklingsmöjligheter 
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6) Åtgärder  
 

Egen personal 

 

ÅTGÄRD MÅL ANSVARIG  KANAL TID 
Skapa ett starkt 

team/lärarlag genom 

en gemensam 

målbild som 

kommuniceras via 

personalmöte och 

utbildningsmöten 

Alla Programansvarig Personalmöte, 

branschråd, 

ämnessamtal, 

ämneskollegium två 

ggr per termin 

 

Skapa ett starkt 

team/lärarlag genom 

gemensam möte inför 

varje termin (målbild, 

röd tråd, innehåll och 

examination) 

 Programansvarig Möte med 

kursansvariga 

Inför varje termin, 

maj inför 

hösttermin, 

november inför 

vårtermin. 

Stärka kopplingen 

mellan undervisning 

och forskning genom 

att exemplifiera från 

den egna forskningen 

i undervisningen. 

A Varje lärare  Under programråd 

två ggr per termin 

 

Prioritera 

studentkontakter  

A,B Programansvarig och 

lärare 

Personliga kontakter, 

Studentportalen, FB 

grupper etc 

Löpande 

Prioritera 

alumnkontakter 

A,B,C Programansvarig och 

lärare 

Personliga kontakter, 

egna nätverk, FB 

grupper etc 

Löpande 

 

 

Befintliga studenter  

 

ÅTGÄRD MÅL ANSVARIG  KANAL TID 
Tydliggöra 

kontaktpersoner på ett 

personligt sätt genom 

presentation i 

klassrum och på webb 

B Programansvarig  Terminsstart och 

löpande 

Turförening och 

studentrepresentanter 

i branschråd och 

ämneskollegium – ett 

forum för att fånga 

upp behovet hos 

studenterna gällande 

utveckling av 

utbildningen, 

uppmuntra 

studenterna att på 

egna sätt och vägar 

marknadsföra 

utbildningen ex) 

sociala medier som 

egna bloggar, twitter, 

FB, etc. 

A, B Turföreningen i kontakt 

med programansvarig 

Personliga möten I samband med 

terminsutvärdering 

Praktikbesök A, C Programansvarig/utsedd 

lärare 

Personliga möten Mitten av 

praktikperioden 
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Konferens anordnat 

av studenter till 

branschen  –  de får 

använda sina 

projektledarkunskaper 

B, C (A) Programansvarig/utsedd 

lärare och branschen  

Event. Lämplig tidpunkt i 

utbildningen, ska 

vara en del av 

utbildningen. 

Turförening hanterar 

och fördelar uppdrag 

såsom arbete på 

Guldgalan t ex, vilket 

ger 

arbetslivsanknytning, 

utbyte med näring etc. 

B, C Turföreningen i kontakt 

med programansvarig 

Event. När uppdraget 

infaller. 

 

Alumner 

 

ÅTGÄRD MÅL ANSVARIG  KANAL TID 
     

     

     

     

 

 

Potentiella studenter  

 

ÅTGÄRD MÅL ANSVARIG  KANAL TID 
Öppet hus A KOM + 

Programansvarig 

Enkät till besökarna 

efter Öppet hus (av 

KOM) 

12 och 17 december 

Utbildningsmässa 

Göteborg 

A KOM  14-16 nov 

Utbildningsmässa 

Stockholm 

A KOM  28-30 nov 

 

Hög sökbarhet på 

Google 

A KOM   

Annonsering på 

Google 

A KOM   

Annonskampanj A KOM Digitala kanaler 

nationellt och 

regionalt, 

bussreklam regionalt 

15/3-16/4 

Utveckling av 

programsidorna 

A, B KOM Programsidorna på 

webben 

Klart till 

kampanjperioden 

15/3-15/4 

Översyn sökord Atlas A KOM  Klart 15/3 

Nyhetsverkstäder A, C KOM tillsammans 

med 

programsanvriga 

 Dec 

Skugga en student A, B KOM Personligt möte 15/3-15/4 

Googelannonsering A KOM Google Hela 2014 

Kommunicera längre 

praktik 

A, B    

     

 

 

Fakultet och ledning 

 

ÅTGÄRD MÅL ANSVARIG  UPPFÖLJNING TID 
Rapport  Avdelningschef   
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Seminarium SAM 

och kring 

utb.strategin 

    

Gemensam 

administration, 

samordning av 

praktikplatser 

    

     

 

Externa samverkanspartners/bransch/framtida arbetsgivare  

 

ÅTGÄRD MÅL ANSVARIG  UPPFÖLJNING TID 
Producera en 

informationstext om 

utbildningen utifrån 

denna målgrupps 

synvinkel. Publiceras 

på webb och i tryckt 

format. 

C Programansvarig i 

samarbete med KOM 

branschrådet 

Uppdateras en gång 

om året 

 

Kartlägga 

nyckelpersoner i 

målgruppen som kan 

föra budskapen vidare 

i sina organisationer. 

C Programansvarig och 

branschrådet 

Färdigställd 

kontaktlista 

 

Informera om 

utbildningen i 

branschrådet 

C Programansvarig   

Informera på 

seminarier och 

konferenser där 

branschen finns. 

Vilka? 

C    

Konferens anordnat 

av studenter till 

branschen  – får de 

använda sina 

projektledarkunskaper 

B, C (A) Programansvarig/utsedd 

lärare och branschen 

Event Lämplig tidpunkt 

i utbildningen, 

ska vara en del av 

utbildingen 

 

Forskning/Etour 

 

ÅTGÄRD MÅL ANSVARIG  UPPFÖLJNING TID 
Ta fram exempel på 

nyttiggjord 

forskning. 

A, C    

Forskarmingel med 

studenterna? 

A    

     

     

 
 

7) Uppföljning och utvärdering  
 

Hur ska målen följas upp och utvärderas? 

Hur ska det löpande arbetet följas upp och utvärderas? 

 

Hur ofta? 
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Av vem? 

 

Utvärderingarna ligger sedan till grund för kommande års översyn och uppdatering av 

planen. 



Keywords Turism och destinationsutveckling:  
 

Lång erfarenhet av turismutbildning (sedan 70-talet)  

Stor forskningsmiljö ETOUR:  

o utbildning nära kopplad till forskning och arbetsliv  

o projekt i samarbete med turismåringen  

Internationell miljö/lärare  

Kvalificerad akademisk miljö  

Bred utidlning – flexibel på arbetsmarknaden  

Forskning och kurser med djup och spets  

Studieresor, fältarbete  

Praktik, ge exempel  

Varför är det relevant att studera turism?  

Belysa att utbildningen är lokaliserad i en turistintensiv region men inte belysa Åre ”utbilda Dig 

i…..”  

Yrke – ge TYDLGA REELA exempel (success stories – alumner – vem är Du? Andra 

studenter….intresserad av…. Flera av de som är ledande inom turistnäringen idag har gått just 

denna utbildning (betona historien) exempel är Eva Block SJ och Mats Svensson, Carla Agina, 

Skåne Turism, Elisabet på Inlandsbanan, till kampanjsidan. Man kan ex. jobba som projektledare.  

 



Outdoor and adventure management
Äventyr, vildmark, upplevelser – tre ord som andas rekreation och spänning. I Åres storslagna
fjällmiljö ges detta program för dig som vill ha fötterna på jorden och huvudet bland molnen. Här
får du bland annat lära dig vad turister vill ha och behöver, hur du skapar och leder olika
evenemang med naturen som utgångspunkt samt hur du designar upplevelser med så liten
miljöpåverkan som möjligt. Efter utbildningen kan du arbeta med guidning, naturvägledning och
äventyrsarrangemang.

Genom a  varva teori och praktik ger den här
utbildningen dig djupgående kunskaper om
upplevelseturism i natur‑ och kulturlandskapet
genom kurser i miljövetenskap, turismvetenskap
och geografi. Några exempel på vad du får lära dig
är hur du kan använda natur och kultur för a  skapa
naturnära upplevelser som är hållbara, hur
besökares efterfrågan av aktiviteter ser ut samt hur
du skapar och leder sport‑ och äventyrsevenemang.

Du får kännedom om landskapets förutsä ningar för
turism samt kunskap om hur såväl dagens som
framtidens a raktioner kan se ut. Under
utbildningen lär du dig också hur vildmarksbaserad,
turistisk verksamhet genomförs säkert och hållbart,
hur du vägleder grupper och hur du förstärker
upplevelserna i natur‑ och kulturlandskapet. 

I utbildningen ingår en del praktiskt arbete, vilket
gör a  du kommer a  få en god vana vid turist‑ och
äventyrsarrangemang. I Åres inspirerande
studiemiljö finns närhet till människor och företag,
 äll och skog, äventyr och upplevelser. Under
utbildningen används ʺFjälledarnormenʺ när du
vistas ute i naturen för a  lära dig säkerhet och a 
hantera grupper.

Under utbildningen
År 1
Miljövetenskap GR (A), Naturlandskap ‑ värden och
ny jande, 15 hp 
Turismvetenskap GR (A), Introduktion till turism, 7,5
hp 
Geografi GR (A), Landskapsanalys och geografins
grunder, 7,5 hp 
Geografi GR (A), Bergens förhållanden och guidning
till a raktioner nu och i framtiden, 7,5 hp 
Turismvetenskap GR (A), Hållbar turism och friluftsliv,
7,5 hp 
Miljövetenskap GR (A), Kultur och naturlandskap ‑
fältkurs, 15 hp 

År 2

Turismvetenskap GR (A), Ledning av sport‑ och
äventyrsevenemang, 15 hp 
Miljövetenskap GR (B), Miljödriven innovativ
produktutveckling, 15 hp 
Turismvetenskap GR (B), Upplevelseproduktion och
servicemötet, 15 hp 
Turismvetenskap/Miljövetenskap GR (B),
Verksamhetsförlagd utbildning inom outdoor, 7,5 hp 
Turismvetenskap/Miljövetenskap GR (B), Självständigt
arbete 7,5 hp

Sammankomster
All undervisning sker i Åre.

Arbetslivkontakt
Åre erbjuder kontakter inom turism‑ och
friluftslivsbranschen med stor erfarenhet av
naturupplevelser, guidning‑ och
äventyrsevenemang. Dessa möter du genom
studiebesök, gästföreläsningar och praktiska
fallstudier.

Efter utbildningen
Utbildningen ger en ingång till a  arbeta som
anställd eller egen företagare inom turism‑,
upplevelse‑ och äventyrsbranschen. Efter
utbildningen har du även möjlighet till vidare
universitetsstudier.

Examen
Högskoleexamen med inriktning mot
turismvetenskap alternativt miljövetenskap
beroende på val av inriktning för det självständiga
arbetet och verksamhetsförlagd utbildning.

Ort: Åre Studieform: Helfart, Normal Antagning:
Höstterminen 2014 Anmälningskod: MIU-S7021

Examen: Högskoleexamen
Behörighet: Grundläggande behörighet
Kontakta: huvkontakt@miun.se

Läs mer på www.miun.se/Outdoor and adventure management

Turism och destinationsutveckling
Dörren till en av världens mest växande branscher står öppen och du tar dig dit via rätt
kompetens. Är du intresserad av att planera, utveckla och marknadsföra resmål och evenemang ur
ett hållbart perspektiv, är det här ett program för dig. En nära kontakt med arbetslivet genom lång
praktik och projektarbeten förbereder dig för din kommande karriär. Utbildningen sker i en
internationell studiemiljö och du kan välja att läsa delvis på distans.

Programmets bredd ger dig kompetens inom en rad
olika områden som konsumentbeteende,
produktutveckling, marknadsföring, projektledning,
destinationsplanering, hållbar turismutveckling och
evenemangsproduktion. Genom valbara kurser har
du möjlighet a  profilera dig. Utbildningen är
internationellt inriktad och du kan förlägga delar av
studierna utomlands. 

Möjligheten till en hel termins praktik,
gästföreläsare, fältarbete, studieresor och
projektarbete i samarbete med branschråd och
partners i näringen ger dig förutsä ningar a  bygga
kontaktnät och kännedom om arbetsmarknaden.
Koppling till arbetslivet sker även genom Miun
Karriär och MIUN Innovation som bland annat
erbjuder coaching, mentorprogram och
affärsutvecklingsstöd. 

Programmet bygger på över tre io års erfarenhet
av turismutbildning på akademisk nivå och finns i en
region där turistnäringen länge varit omfa ande.
Den senaste forskningen utgör e  starkt inslag i
utbildningen genom Sveriges största
turismforskningsmiljö ETOUR. Här erbjuds även
Nordens enda forskarutbildning i turismvetenskap.

Under utbildningen
Turismens drivkrafter och omvärld, 7,5 hp
Entreprenörskap och företagande inom turism, 7,5 hp
Vetenskapligt arbetssä  och undersökningsmetodik,
7,5 hp
Destinationsutveckling och hållbarhet, 7,5 hp

Projektledning inom turism, 7,5 hp
Lokala utmaningar i en globaliserad värld, 7,5 hp
Planering och förvaltning av natur‑ och kulturresurser,
7,5 hp
Mobilitet, tillgänglighet och hållbarhet, 7,5 hp

Organisation och ledarskap 7,5 hp
Ekonomistyrning, 7,5 hp 
Marknadsföring och konsumentbeteende inom turism,
7,5 hp 

Affärsutveckling inom turism 7,5 hp                                   
Projektarbete, 15 hp, E‑turism, destinationsutveckling
eller design och ledning av evenemang
Projektarbete, 15 hp, regional utveckling, kritiska
perspektiv på turism eller turismens arbetsmarknad 

Verksamhetsförlagd utbildning, 30 hp 
Arbete i utvecklings‑ och forskningsprojekt, 7,5 hp 
Li eraturfördjupning, 7,5 hp 
Examensarbete, 15 hp

Efter utbildningen
Utbildningen riktar sig till en nationell och
internationell arbetsmarknad. Tidigare studenter
återfinns inom företag, organisationer, myndigheter
eller som egna företagare. De arbetar med
strategiska arbetsuppgifter, styrning och back‑office
funktioner, företags‑ och produktutveckling eller
utrednings‑ och planeringsarbete som
destinationschef, turistchef på transportföretag,
projektledare, kommunal utredare, doktorand,
marknadsföringsansvarig och analytiker. 

Utbildningen ger dig en grund för fortsa a studier
på avancerad nivå och därefter
forskarutbildningsnivå. Efter utbildningen kan du
även söka traineeutbildning.

Examen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet
turismvetenskap alternativt kulturgeografi 
översa  till 
Degree of Bachelor of Science with a major in
Tourism Studies or Human Geography

Ort: Östersund Studieform: Helfart, Normal Antagning:
Höstterminen 2014 Anmälningskod: MIU-S4021

Examen: Kandidatexamen
Behörighet: Grundläggande behörighet
Kontakta: huvkontakt@miun.se

Läs mer på www.miun.se/Turism och destinationsutveckling

http://www.miun.se/sv/utbildning/Hitta-din-utbildning/atlas/Program/Turism_och_destinationsutveckling_HT2014-VT2015


Tabellen – segmenteringens hemliga vapen  

Blankett för segment inom målgruppen potentiella studenter: □ i närområdet, □ i övriga riket, □ inom EU/EES   

Kom ihåg att förenkla och välja bort!     Använd flera blanketter om ni behöver mer utrymme! 

1. Skiljelinjer för 

segmenten 

   

Geografiskt område (se 

strategin) 

Närområdet Övriga riket - Gävle Storstadsregion 18-24 

Ålder (se strategin) 

 

30 26 18-24 

Kön Man Man Hen 

Sysselsättning  

 

Jobbar halvtid, driver även eget 

företag inom turism 

Försäljare telefonabbonemang – 

för att spara ihop pengar. 

Gymnasium, rest, tillfälliga 

anställningar. 

Livssituation 

 

Fast boende, sambo Singel, inga barn Bor hemma hos föräldrar som 

har stor påverkan på 

utbildningsvalet. 

Studiebakgrund 

 

Samhälle på gymnasiet och 

några kurser på universitetet. 

Bra betyg, läst samhälle med 

internationell inriktning. Drev 

eget UF-företag. 

Samhällsprogrammet ekonom 

och internationell inriktning 

Intresse för studier (se 

strategin) 

 

Studiemotiverad, nyfiken och 

arbetssam. 

Studiemotiverad efter några års 

studieuppehåll. 

Studiemotiverad. Båda 

föräldrarna är akademiker. 

Syfte med studierna, och 

ev. typ av utbildning de 

vill gå 

 

Fortbildning, gå vidare i 

karriären. Campuskurser med 

fysiska träffar, men möjlighet 

till distansstudier. Flexibelt. 

Värdesätter interaktion med 

andra. 

 Internationellt perspektiv, 

samhällsplanering, ambition att 

arbeta utomlands. 

Ledarskap/företagande. Vill ej 

få ”direktiv” utan själv stå för 

utvecklingen. 

Utvecklingsfrågor, vara där det 

händer. Vill gärna bli chef. 

Internationell fokus är viktigt, 

liksom flexibelt lärande och 

kvalitet. Söker det bästa. 

Arbetslivsanknytning. 

Fler skiljelinjer? Fyll på! Driven, ansvarskännande, 

företagssam, mogen. 

Föräldrarna har studerat på 

universitetet. 

 

  



Kort beskrivande namn 

på segmentet (görs när 

övrigt under 1 är ifyllt) 

Målinriktad karriärklättrare 

från Jämtland 

 Studiemotiverad entusiast med 

internationellt intresse 

2. Målande 

beskrivning och 

bild 

 

 

 

Tommy, 30 år från Jämtland. 

Gjort olika saker efter 

gymnasiet, just nu handläggare 

på kommunen på halvtid och 

driver eget företag inom turism. 

Vill trygga sin anställning på 

kommunen med 

utveckling/planering. 

Peter, social och gillar trender. 

Lätt att få kontakt, viktigt att 

han uppfattas som ”rätt” och 

det senaste. Gillar att resa och är 

sportig. Är den i kompisgänget 

som driver, föreslår aktiviteter. 

Haft lätt att få jobb via ”en fot 

in.” 

Kim 22 år, bra betyg från 

gymnasiet. Van resenär, 

bloggare. Beskriver sig som 

miljömedveten och 

målmedveten. Är ”opinion 

leader” i sin kompiskrets. 

3. Erbjudande/ 

huvudbudskap  

 

 

 

 

 Flexibel undervisning Internationella möjligheter 

Arbetslivsanknytning – få in en 

fot 

Nyttan - verkliga case 

”Det senaste” 

Utmaning  

Ledarskap och utveckling 

 

 

Generellt: Bästa utbildningen, 

högsta kvalitet, (forskning, 

internationell lärarkår, 

arbetslivsanknytning, lång 

historia.) ”Elitstämpel” 

Specifikt: Högst anseende i 

turismnäringen, kontaktnätverk 

= anställningsbarhet (även c-

uppsats bidrar.) 

4. Kanaler/aktiviteter  

 

Som tillsammans 

skapar en bild av 

Miun och påverkar X 

att söka till oss.  

Samstämmigt 

budskap.  

Aktiviteter som stöttar 

varandra.  

 

 
 

Har inte så mycket att välja på, 

är fast i Jämtland. Miun är givet. 

Han är duktig på att hitta 

information och har läst in sig 

på Miuns hemsida. 

 

Information på offentliga 

myndigheter, kommuner, 

länsstyrelser, naturvårdsverket 

osv. 

Läser dagens industri, gillar 

extremsportstidningar, läser 

Café, hänger mycket på sociala 

medier, kollar modebloggar, 

resesajter, läser om ny teknik. 

Följer inte TV-tablån utan kollar 

på TV via play-tjänster. 

Sociala medier: ”Sexigt”, 

internationellt, kort, rappt och 

koncist.  

Kampanjsida: ”Success stories” 

Blogg 

Möjlighet att kontakta tidigare 

studenter 

Föräldrapåverkan DN, SvD, DI 

Instagram 

Utbildningssida 

Google 

 

 



Målgruppsanalys inför kommunikationsplan TUR 2.0 
 

Nya och befintliga studenter vid Turismprogrammet  

Två gruppintervjuer genomförda med studenter från årskurs 1 (4 personer), samt årskurs 

2+3 (5 personer), vid Turismprogrammet.  

Utmärkande för utbildningen och studenternas drivkrafter 

Viktigt för utbildningen/karriären: 

 Verklighetsnära/praktisk 

 Hög kvalitet 

 Betrott/gott rykte 

 Seriöst 

 Mycket kontakter på arbetsmarknaden 

 Bred utbildning/grund att stå på 

Inte viktigt för utbildningen/karriären: 

 Hög lön 

 Hög status på arbetsmarknaden 

 Nära hemorten 

 Prestigefyllt  

Särskiljande för studenterna: 

 Vågar ta för sig 

 Hjälpsamma och vänliga 

 Serviceinriktade 

 Praktiska och anpassningsbara 

 Ansvarstagande och pålitliga 

 Intresserade av internationellt arbete 

 Livfulla och utåtriktade 

Inte särskiljande för studenterna: 

 Försiktiga och eftertänksamma 

 Dugliga och skickliga 

 Disciplinerade och målinriktade 

 Intelligenta och tänkande 

 Ambitiösa och framgångsrika 

 

 



Insikter och medskick från fokusgrupperna 

 Nya studenter pratar i större utsträckning om att utöva friluftsliv, att resa och att 

kombinera en karriär med ett intresse än befintliga studenter.  

 

 Lång erfarenhet av att driva turismutbildning ger viss trygghet, men är inte ett av de 

starkaste konkurrensmedlen då studenterna hellre jämför utbudet och de 

erbjudanden som finns tillgängliga just nu, både utifrån möjligheter av intressanta 

studier som möjligheter till ett rikt studentliv. 

 

 Närheten till forskning är något man inser nyttan av när man redan är på plats och 

har påbörjat studierna, men kan vara svårt att förstå vikten av medan man 

fortfarande söker en utbildning.  

 

 Internationell miljö/lärare anses viktigt och bra, men studenterna tycker samtidigt 

inte att Mittuniversitetet är en internationell miljö i den bemärkelsen och att det 

därför ger fel förväntningar att lyfta en internationell miljö för mycket i 

kommunikationen kring utbildningen.  

 

 Studenterna anser att det är en fördel att utbildningen är så pass bred att den öppnar 

upp för en mängd möjligheter på arbetsmarknaden. Man ser det också som en fördel 

att alla studenter efter utbildningen inte kommer att konkurrera om exakt samma 

jobb.  

 

 Hög lön och status verkar inte vara viktiga drivkrafter för valet av utbildning och 

karriär. Snarare möjligheten att få arbeta inom ett område som ligger nära ens 

fritidsintressen.  

 

 Intresse finns av möjlighet till eget företagande. Studenterna ser gärna mer fokus på 

företagande i utbildningen. 

 

 Att vara serviceinriktad anses viktigt för att klara av och trivas i branschen. Det är 

något studenterna anser borde ha större vikt i utbildningen. 

 

 Studenterna tycker att det är viktigt att få hjälp att tänka smart kring praktik och 

vilka möjligheter det kan ge till jobb. Att se den röda tråden från utbildning till jobb 

är en förutsättning för att behålla fokus och att stanna kvar på programmet.  

 

 Att det nya programmet erbjuder längre praktik anses väldigt positivt. En synpunkt 

som kom upp är att det vore bra att dela upp praktikperioden i två för att få 

möjlighet att ett år fokusera på att fördjupa sina kunskaper och hitta sina 



intresseområden, och att under en annan praktikperiod mer fokusera på att få in en 

fot hos en potentiell arbetsgivare. En annan aspekt av den diskussionen är att 

arbetsgivare som kan erbjuda riktigt bra praktikplatser ibland enbart vill ta emot 

studenter under en längre period, varför det är bättre med en lång sammanhållen 

praktik. 

 

 Ordvalet ”resmål” ifrågasätts av studenterna som tycker att man ska vara konsekvent 

och använda ordet ”destinationer”, särskilt eftersom det ordet kommer att ingå i 

programmets nya namn. 

 

 Ett sätt att hitta rätt studenter tror man kan vara att identifiera nyckelpersoner hos 

arbetsgivare som skulle kunna kompetensutvecklas. Det är även ett sätt för att få 

arbetsgivare att förstå nyttan av akademiskt utbildad personal inom turism. Att 

arbetsgivarna förstår sitt behov av komptent personal tycker studenterna är en viktig 

förutsättning för att kunna få jobb i framtiden. 

 

 Att utbildningen ligger nära hemorten anses inte så viktigt. Många flyttar gärna för 

studiernas skull om utbildningen och utbudet av fritidssysselsättning motsvarar 

önskemålen.  

 

 Tryggheten i att kunna få ett fast jobb lockar. Många har arbetat säsongsvis tidigare 

och söker en utbildning för att kunna ta steget vidare mot en mer långsiktig 

anställning. 

 

 Att få exempel på vad man kan arbeta med efter studierna anses positivt, så länge de 

visar på en bredd av möjligheter. Känslan måste ändå vara att det är möjligt att gå sin 

alldeles egna väg. Att visa exempel på yrken gör utbildningens syfte mindre diffust 

vilket är bra.  

 
Framgångsfaktorer för nöjda studenter 

Ur rapporten Studentnöjdhet, svenskt kvalitetsindex, 2013-09-16. 

 Personalen upplevs som kompetent.  

Upplevelsen av lärares kompetens är avgörande för hur nöjda era studenter är. 

 

 Resurserna upplevs som goda.  

Nöjda studenter upplever att de har:  

o bra utrustning  

o stöd från personal och rimliga klasstorlekar  

o god lärartäthet och tillräckliga undervisningstimmar  

 

 Lärarna upplevs som engagerade och tillgängliga. 



 

 

 

Ur rapporten:  

STUDENTNÖJDHET, Svenskt kvalitetsindex 

Mittuniversitetet 2013-09-16 

 



Medarbetare 

Bedömning av avdelningschef utifrån medarbetarsamtal och informella samtal med 

medarbetarna.  

Engagemanget för det nya programmet   

En majoritet är engagerade och positiva och inser att programmet måste revideras för att 

överleva. Engagemanget är troligen störst i Tur 2.0 gruppen och mindre hos personal som är 

tillfälligt anställda eller har stor andel forskning och mindre andel undervisning på 

grundprogrammet.  

 

Upplevelsen är inte att personalen är oroliga eller tvekande, däremot att det är en del 

utmaningar:  

 

 Orkar vi/har vi tid att göra alla förändringar som vi vill?  

 Kommer programmet attrahera ”rätt” studenter?  

 Hur mycket högre kommer söktrycket bli?  

 Flera frågetecken kravstår att lösa ang. praktikterminen och det kommer krävas 

mycket tid att arbeta med praktikplatser.  

 En utmaning är att få all personal informerad om det nya programmet, om vilka 

förändringar vi gjort, vad det kommer krävas mm.  

 Alla är inte informerade och delaktiga eftersom alla inte kunnat delta vid 

informationstillfällena – dock gäller det ett fåtal. 
 
Samarbetet i personalgruppen  

Överlag finns en vi-känsla och samarbetet fungerar bra. Vi ser inga interna konflikter som 

riskerar medföra problem för utbildningen.  
 
Förväntningar från ledningshåll på det nya programmet 

Det finns synpunkter på stödet efter projekttiden, dvs när programmet ska sjösättas och 

implementeras. Förväntningen att lyckas skapa ett attraktivt program är hög. 
 
Andra pågående företeelser inom organisationen  

Just nu finns en viss trötthet efter många förändringar på Miun och att det upplevs som att 

arbetsuppgifter läggs på personalen uppifrån. Det har också varit ett omfattande arbete med 

forskningsutvärdering och pågående utvärdering av ämnet turismvetenskap. Till detta 

tillkommer att vi relativt nyligen tog över ansvaret för Outdoorprogrammet och har gjort 

flertalet förändringar där. En risk är att tidsbrist gör att det blir svårt att fokusera på att sätta 

sig in i det nya programmet. En annan kommande förändring på avdelningen är att vi står 

inför ett omställningsarbete med arbetsbrist. 

 

 
 



Bransch/Arbetsgivare 

Ett tiotal intervjuer har genomförts med representanter från olika delar av turistbranschen. 

 
Kunskaper om Turismprogrammet och behovet av akademiker 

Branschen ingen insikt i vilka kunskaper studenterna får genom Turismprogrammet. 

Känslan är att turism är ett luddigt och brett ämne – ingen vet egentligen vad turismstudier 

innebär. Detta gäller inte enbart Turismprogrammet vid Mittuniversitetet utan även andra 

turismutbildningar. Det upplevs som en nackdel att studenterna inte läser någon tydlig 

inriktning, t.ex. marknadsföring, statistik/analys, försäljning eller affärsutveckling. 

Respondenterna är däremot överens om att branschen behöver professionaliseras för att bli 

exportmogen. Det är dock inte möjligt för studenterna att gå direkt från utbildningen in på 

ledande positioner eftersom det krävs några års arbetslivserfarenhet. Det kommer alltså att 

uppstå ett behov av personer med akademisk utbildning inom näringen, men i dagsläget 

värderas en akademisk utbildning tyvärr inte särskilt högt. De flesta som arbetar på högre 

positioner inom turistbranschen har arbetat sig upp.  

 
Intresse av samverkan  

Eftersom branschen inte har några kunskaper om utbildningen tas det heller inga initiativ till 

kontakter från näringen sida. Det finns dock en vilja att påverka utbildningen för att den 

bättre ska passa näringens (enskilda organisationers) behov. Det finns en uppfattning om att 

utbilningen är så pass bred att studenterna skulle behöva komplettera den med andra 

kunskaper och erfarenheter för att få en spetskompetens och bli eftertraktade på 

arbetsmarknaden. Företag och organisationer inom näringen är dock intresserade av att 

fånga upp ”talanger” bland studenterna. 
 
Praktikplatser och andra arbetslivskontakter 

Hittills har studenterna hittat praktikplatser på egen hand. Detta har bland studenterna 

upplevts vara svårt eftersom praktikperioden har varit för kort (fem veckor). Många företag 

inom turistnäringen är villiga att ta mot praktikanter, men ofta vill de att studenterna ska ha 

minst sex månaders praktik för att de ska hinna få en inblick i organisationen. En fördel som 

just Mittuniversitetets turismstudenter kan trycka på är närheten till forskningsmiljön 

ETOUR. Även bredden på utbildningen är en fördel då arbetsgivarna har möjlighet att forma 

specifik arbetskraft genom att under studietiden involvera en eller flera studenter i 

organisationens arbete, detta genom praktikperiod, uppsatsskrivande, arbete med olika 

”case” och/eller andra kontakter.  
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     Bilaga 4 

 

Erfarenheter från Tillväxtdagen och TUR-mässan i Göteborg 

19-23 mars 2014 

 

ETOUR-monter under Tillväxtdagen 

ETOUR deltog i nationella Tillväxtdagen 2014 och bokade ett bord på torget med utställande företag 

(där minglet pågick på morgonen och under lunchen). Syftet var att exponera och informera om 

ETOUR:s forskning för omkring 200 deltagare från turistbranschen samt att skapa nya kontakter. 

Många kom fram till vår monter och var intresserade av att veta mer om ETOUR:s forskningsområden 

och om de senaste forskningsresultaten. Vi fick cirka tio nya prenumeranter till ETOUR:s nyhetsbrev 

(trots att vi inte marknadsförde det särskilt hårt), några nya följare på Facebook och en hel del 

visitkort att följa upp. Extra bra var att Maria Lexhagen agerade moderator eftersom hon då kunde 

informerade om ETOUR:s verksamhet och berätta om hur man kan ta del av våra projekt och 

forskningsresultat. Hon informerade även publiken om vårt bord på torget, vilket resulterade i fler 

besök. Slutsatsen är att det var ett bra forum för att synas och knyta nya kontakter med branschen.   

Monter för programmet ”Turism och destinationsutveckling” under TUR-mässan 

Syftet med medverkan på TUR-mässan var att skapa en medvetenhet om den uppdaterade versionen 

av turismutbildningen som startar hösten 2014. Både turistbranschen och allmänheten behöver 

informeras för att utbildningen ska slå väl ut. I viss mån var tanken även att nå ut till potentiella 

studenter samt knyta samarbetspartners till utbildningen. Med på mässan var Hanna Hirvelä, 

forskningsassistent/adjunkt, Sandra Wåger, kommunikatör på ETOUR, samt fem studenter från 

Turismprogrammet. Vi turades om att stå i montern och gå på olika seminarier och presentationer. 

Studenterna fick även chansen att mingla och knyta kontakter med företag och organisationer. 

Fackdagarna 

Under fackdagarna (20-21 mars) var intresset för utbildningen lågt men de kontakter som knöts var 

värdefulla och kommer att följas upp. Några alumner kom fram och presenterade sig och var 

intresserade av att samarbeta med utbildningen genom att hålla i gästföreläsningar och berätta om 

sina karriärvägar efter utbildningen. Andra företag som var intresserade av att samarbeta med 

utbilningen ville ha hjälp med att skriva affärs- eller marknadsplaner och ta hjälp av studenter i, samt 

bidra med uppslag till, olika projekt. Några som besökte montern gjorde det mest av egen vinning, 

för att sälja någonting eller marknadsföra sig själva och sina tjänster. 

Allmänhetens dagar 

Under allmänhetens dagar (21-23 mars) var intresset för utbildningen större, främst tack vare 

väsentligt många fler besökare. Medelåldern bland besökarna var dock förhållandevis hög och vi fick 

fokusera på att försöka nå ut till föräldrar eller mor-/farföräldrar till potentiella studenter. De flesta 

besökarna verkade dock mest intresserade av att ta del av erbjudanden på resor och andra tjänster, 

samt ta del av gratisprodukter och provsmakningar. Under dessa dagar knöts inte lika många 
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kontakter som under fackdagarna och Tillväxtdagen. Det handlade mer om att dela ut information 

om utbildningen till förbipasserande.  

Det var värdefullt att ha en tävling vid montern för att få besökare att stanna till och få mer 

information om utbildningen. Tävlingen gick ut på att svara på ett antal frågor om ”Turism och 

destinationsutveckling” med hjälp av en uppställd dator och utbildningens hemsida. Detta var 

populärt och många tog sig tid att delta. Monteraktiviteter är nödvändigt för att locka besökare att 

stanna till under allmänhetens dagar. 

De vanligaste frågorna som våra studenter fick när de stod i montern var: ”Var ligger 

Mittuniversitetet?” och ”Var ligger Östersund?”. Detta gör att det skulle vara motiverat att vid 

framtida mässdeltagande marknadsföra hela Jämtlandsregionen, förslagsvis tillsammans med 

något/några lokala företag (exempelvis JHT, SkiStar eller Åre Chokladfabrik). På så vis skulle vi kunna 

skapa en ”Jämtlandshörna” med några samutställare som kan vara med och dela på kostnaden för en 

större monter. Detta skulle ge större exponering och förhoppningsvis ett större intresse för regionen 

och därmed även Mittuniversitetet och turismutbildningen.  

 

 

 

 

 

 

Andra turismutbildningar och samarbete med TUR-mässan 

Högskolan Dalarna, Linnéuniversitetet och Karlstad universitet hade större montrar och deras 

studenter arbetade även för TUR-mässan. Studenterna växlade mellan att stå i montern och gå runt 

på mässan som mässvärdar. Detta var något som våra studenter var intresserade av att göra och de 

ville att vi skulle kontakta TUR-mässan om ett sådant arrangemang till nästa år. Studenterna skulle 

även kunna genomföra någon typ av undersökning på uppdrag av TUR-mässan under själva 

mässdagarna.  

I och med uppfräschningen av vår turismutbilning verkar den bli mer lik andra universitets och 

högskolors turismprogram. Linnéuniversitetet har ett liknande upplägg med mycket valbara kurser 

och möjlighet att läsa på distans efter 1,5 år. Skillnaden är att studenterna förutom turismvetenskap 

och kulturgeografi även kan ta en examen i företagsekonomi.   

Trender 

De trender som kunde urskiljas under mässan var ett ökat fokus på hållbar turism, kulturturism, 

matturism och upplevelseturism. Det fanns även en hel del företag som fokuserade på 

volontärturism. 

Många utställare och besökare påpekade att mässan blir mindre från år till år och att den troligtvis är 

utdöende. Trots detta slog årets TUR-mässa besöksrekord enligt mässans egna mätningar.    

Tips på monteraktiviteter under allmänhetens dagar: 

 Stort memoryspel med bilder från Miun/Jämtland 

 Rebus med Miun-anknytning 

 Maskoten Birger 

 Provsmakning av jämtländska delikatesser (i samarbete med samutställare) 
 
”Giveaways” och priser 
Det är bra att ha mycket ”giveaways”, framförallt påsar och nyckelband som när de används blir 
synliga för andra mässbesökare. Priser som delas ut bör däremot vara finare/större och där kan 
samarbete med samutställare som har lämpliga priser vara värdefullt. 
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Rekommendationer till nästa år 

Tillväxtdagen är definitivt ett bra tillfälle att visa upp ETOUR och aktuella forskningsprojekt. Mycket 

av det material vi hade med oss gick åt (forskningsrapporter och allmän information om ETOUR). 

Fackdagarna gav mer värdefulla kontakter än allmänhetens dagar. Fackdagarna innehöll även många 

intressanta föreläsningar vilket gjorde att våra studenter upplevde dem som mer värdefulla både för 

utbildningen och för egen del. Om vi ska delta på TUR-mässan nästa år bör vi därför överväga att 

endast delta på fackdagarna. Dessutom bör syftet med deltagande inte vara studentrekrytering, utan 

snarare profilering av Mittuniversitetet och ”Turism och destinationsutveckling”. Vi skulle även kunna 

anordna ett eget seminarium (eventuellt tillsammans med någon annan aktör) under mässan.  

Vi skulle ha mycket att vinna på att hitta samutställare från Jämtland för att kunna ha en större 

monter och skapa ett större intresse för regionen. De flesta besökarna vet inte var varken 

Mittuniversitetet eller Östersund ligger och därför kan det vara bra att skapa ett intresse för regionen 

och visa upp vad som mer finns på platsen förutom Mittuniversitetet. De studenterna som följer med 

kan få uppdraget att hitta samutställare. 

Våra studenter är mycket intresserade av att arbeta för TUR-mässan genom att agera mässvärdar 

eller göra någon form av undersökning under nästa års mässa. Kontakter bör därför tas med 

mässansvariga för att undersöka om detta är möjligt. Studenterna påpekar även att de bör få 

information om upplägget och arbetet som kommer att krävas av dem i god tid innan mässan – något 

de upplevde som bristfälligt i år. De förespråkar att vi fortsätter med samma upplägg som i år, 

nämligen att vi ”anlitar” 5-6 studenter som arbetar för oss under mässan, och att vi står för alla 

expenser. De upplever detta som ett bättre alternativ än att låta alla som vill följa med och stå för 

sina egna kostnader. 

Det är minst lika värdefullt att knyta kontakter under mässan genom att mingla bland andra 

utställare som att stå vid den egna montern. De som arbetar i montern bör därför gå runt bland de 

andra montrarna och söka kontakt med andra utställare när tillfälle ges – endast två personer bör stå 

vid montern samtidigt (under försutsättning att vi även nästa år bokar en minimonter).  
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TUR 2.0 

1. Vilka yrkeskategorier finns det inom er organisation?  
 

2. Hur ser åldersfördelningen ut? Hur kan den komma att förändras de närmast 

åren? 
 

3. Vilka anställer ni till högre, strategiska positioner? Varför just dessa? 
 

4. Vilka kunskaper, meriter och egenskaper krävs?  
 

5. Krävs det någon speciell utbildning för att arbeta hos er? 
 

6. Vad värdesätter ni hos en person ni ska rekrytera? 
 

7. Hur ser karriärvägarna ut idag:  

a) inom er organisation? Kan de komma att förändras?  

b) inom turismbranschen generellt? Kan de komma att förändras? 
 

8. Vilka kompetensbehov ser du komma framöver kopplat till: 

a) den egna verksamhetsutvecklingen? 

b) branschens/delbranschens utveckling? 
 

9. Är du intresserade av att medverka i ett branschråd kopplat till 

turismprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund? (Om inte: finns det någon 

annan passande person?) 
 

10. Vad skulle du vilja ha ut av att medverka i ett branschråd? Vad har du för 

förväntningar? 

 

 

6-7 pers. 1 gång/termin, universitetet ordförande och ansvar för kallelse, återkommer i höst 

Möjlighet att påverka utbildningens innehåll och form – forma den framtida arbetskraften.  

Synliggöra sig som potentiell arbetsgivare. 

Forum för ömsesidigt lärande mellan arbetsgivare och akademi. 

Ta del av den senaste forskningen från ETOUR. 

Delta i undervisningen (gästföreläsning, ta emot studiebesök, utforma ”case”, ta emot 

praktikanter, utforma uppsatsämnen) – personlig utveckling, varumärkesbyggande, goodwill.  

Utbyte med andra inom näringen – nätverka, omvärldsbevakning.  



 
 
 
 

Välkommen till branschrådet  
för programmet ”Turism och destinationsutveckling”  
  
Branschrådet, kopplat till programmet ”Turism och destinationsutveckling” vid Mittuniversitetet i 

Östersund, kommer att lyfta strategiska frågor av typen ”Hur får vi relationen mellan bransch och akademi 

att fungera på ett för båda parter bra sätt” och ”Vilka utmaningar står branschen inför, och hur kan vår 

utbildning och våra studenter vara ett stöd när det gäller att möta dessa utmaningar”? Det kommer även 

att ges utrymme för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i branschrådet, som är tänkt att ha ett nationellt 

snarare än regionalt fokus. Representanter från olika delar av besöksnäringen kommer att närvara och 

Mittuniversitetet representeras av både lärare och studenter.  

Praktisk information 
Branschrådet träffas två gånger per år och det första mötet kommer att hållas den 6 februari 2014  

kl. 10.30–15.00 i Östersund. Vi bjuder på lunch och var och en ombesörjer sin egen resa och eventuellt 

boende. Vi kommer fortsättningsvis att i så stor utsträckning som möjligt förlägga dessa möten i 

anslutning till ETOUR:s (turismforskningsinstitutets) referensgruppsmöten. Mer information om ETOUR 

finns på: www.miun.se/etour. 

Våra förväntningar 
Vi förväntar oss att du som branschrådsrepresentant bistår med din expertis i branschrådets diskussioner 

samt kommer med synpunkter och infallsvinklar som kan bidra till utbildningens utveckling. Vi ser gärna 

att samarbetet med er branschrådsrepresentanter leder till att våra studenter får en givande studietid med 

mycket arbetslivskontakt genom uppsatsarbeten, gästföreläsningar, projektarbeten, praktikplatser, 

studiebesök och liknande.  

 

Medverkan i branschrådet ger er organisation möjlighet att:  
 

 påverka utbildningens form och innehåll, och därmed forma den framtida arbetskraften  

 synliggöra er som potentiell arbetsgivare 

 få insyn i den senaste turismforskningen    

 nätverka och utbyta erfarenheter med andra representanter från besöksnäringen 

 forma specifik arbetskraft genom att under studietiden involvera studenter i organisationens 

arbete. Detta kan ske genom exempelvis uppsatsskrivande, praktikperiod eller andra kontakter.  

 

Anmälan och mer information  
För anmälan till första branschrådsträffen och mer information kontakta programansvarig för 

turismutbildningen, Anna Gudmundsson Hillman: tel. 063-19 58 43, e-post anna.gudmundsson@miun.se. 

O.S.A. senast den 9 december.  

http://www.miun.se/etour
mailto:anna.gudmundsson@miun.se
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