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Förord

THORSTEN ANDERSSON
Preses, Kungl. Skogs- och Lantbruks-
akademien
Ordf. i akademiens utskott för landsbygds-
frågor

I handlingsprogrammet ”Landsbygdsutveck-
ling för hela samhällets väl”, KSLA:s tidskrift
nr 8 1995, föreslår Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien bl.a. en förstärkning av ut-
bildningen för yrkesmässigt arbetande lands-
bygdsutvecklare. Denna grupp av specialister
har alltmer blivit en strategisk resurs som
”utvecklingspiloter” i en tid när svensk lands-
bygd snabbt skiftar karaktär, och innehåller
både negativa och positiva tendenser: Jord
och skog ger allt mindre sysselsättning men
dominerar fortfarande bygdemiljön. Glesbyg-
derna i Smålands och Norrlands inland hotas
av snabb avfolkning. Tätortsnära landsbygd
tycks bli attraktiv som bomiljö men kräver
serviceutveckling och småföretagande, bl.a. i
en växande upplevelsesektor.

I denna rapport redovisar professor eme-
ritus Ulf Renborg och en stödgrupp av sak-
kunniga ett första förslag till kurser vid några

olika universitet och högskolor, som kan vara
av intresse för yrkesverksamma i denna mil-
jö. Först ges en framtidsinriktad bild av lands-
bygdsutvecklarens arbetsuppgifter och kom-
petensbehov. I övrigt redovisas ett 15-tal  kur-
ser som exemplifierar ett möjligt matnyttigt
utbud inom områdena landsbygdsutveckling,
småföretagande, turism och projektledning.
Någon fullständig kartläggning av möjlig-
heterna har ej eftersträvats.

Det utbud som exemplifieras täcker ett
fortbildningsbehov som även kan intressera
politiker och planerare på riks-, läns- och kom-
munplanet, handläggare av utvecklingsstöd
exempelvis via EU:s strukturfondsmedel vid
myndigheter, banker, intresse- och ideella
organisationer osv. Rapporten kan även vara
av intresse för fortbildningsanordnare vid
universitet och högskolor liksom vid folkhög-
skolor.



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 141:9, 2002

8



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 141:9, 2002

9

Introduktion och sammanfattning
kurser inom områdena landsbygdsutveck-
ling, småföretagande, turism och projekt-
ledning. Rapporten ger med exemplen en idé
om fortbildningsmöjligheterna i dessa om-
råden.

Ett antal efterfrågade utbildningsområden
täcks ej av analyserat kursutbud. Exempel är
marknadsutveckling och marknadsföring, lo-
kala demokratirörelser, att organisera ideell
verksamhet, regionalpolitik (EU, nationell,
myndigheter), nätverksbyggande, IT-kommu-
nikation. Inom turismen finns viktiga områ-
den där kurser utbjuds, men som ej tagits upp
i denna rapport. Sådana är kulturturism, eko-
turism och guidekunskap.

Rapporten har lagts upp som ett försök till
en översiktlig utvärdering av redovisade kurs-
ers innehåll och pedagogik. Använda analys-
scheman presenteras på sid 45 .

Kursbeskrivningarna kan nyttjas av lands-
bygdsutvecklare som vill följa hela kurser. De
kan användas som matsedel vid komposition
av egna kurser för olika intressenter och vid
förhandlingar om uppdragsutbildning med
kursanordnarna. Dessa har förklarat sig be-
redda att ta upp diskussioner om att utveck-
la kurserna till fortbildning av landsbygdsut-
vecklare.

Kurserna vid folkhögskolorna är i allmän-
het 1-åriga, i några fall 1/2 - eller 2-åriga heltids-
kurser. De lämpar sig för de landsbygdsut-
vecklare, som vill skaffa sig omfattande kom-
petens i särskilda områden och som bedöm-
mer utbildningsnivån relevant för egen del.
Rapporten koncentreras dock på kortare ut-
bildningar. Dessa längre kurser beskrivs där-
för endast översiktligt i avsnitt 6.1 sid 27–29.

Kurserna vid universitet och högskolor
beskrivs enligt genomförda enkäter i avsnitt
6.2 sid 28–43. Där redovisas kursernas inne-

I handlingsprogrammet ”Landsbygdsutveck-
ling för hela samhällets väl” KSLA:s tidskrift
nr 8 1995 föreslår Kungl. Skogs- och Lant-
bruksakademien bl.a. en förstärkning av ut-
bildningen för personer vilka yrkesmässigt är
engagerade som landsbygdsutvecklare. I den-
na rapport redovisas ett antal möjligheter till
sådan förstärkning.

I rapporten ges en framtidsinriktad bild av
landsbygdsutvecklarens arbetsuppgifter och
kompetensbehov. Den tillkom vid ett arbets-
möte 1999 med en grupp aktiva landsbygds-
utvecklare, forskare och lärare.

Ett kursutbud som täcker detta behov är
av stort intresse för en betydligt större grupp
än landets 100-tal yrkesverksamma lands-
bygdsutvecklare. Det kan gälla politiker och
planerare på riks-, läns- och kommunplanet,
handläggare av utvecklingsstöd e.xv. via EU:s
strukturfondsmedel vid myndigheter, banker,
intresse- och ideella organisationer osv.

Rapporten kan även vara av intresse för
fortbildningsanordnare vid universitet och
högskolor liksom vid folkhögskolor.

Rent allmänt vill KSLA med rapporten även:
* synliggöra efterfrågan på fortbildning i om-

rådet landbygdsutveckling,
* öka tillgängligheten för landsbygdsintres-

senter av lämplig fortbildning,
* öka utbudet av lämpliga fortbildnings-

kurser, som ges på distans,
* öka samarbetet mellan yrkesliv och utbild-

ningsanordnare.

Ur tillgängliga kataloger har ett antal kurser
vid folkhögskolor och universitet/högskolor
identifierats, som kan tänkas vara av intresse
som bas för fortbildningar för landsbygdsut-
vecklare. Inventeringen är ej fullständig. I rap-
porten redovisas och analyseras ett antal
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håll, form och kvalitet, sådana dessa drag
specificerats av de lärare, som ger kurserna.

 I avsnitt 7.1 sid. 45–57 analyseras de redo-
visade kurserna en efter en.

Landsbygdsutveckling sid. 45–48
* Kurserna i landsbygdsutveckling vid folk-

högskolorna i Hampnäs, Storuman och
Hola har endast getts ett fåtal gånger under
1990-talet och är nu nedlagda av brist på
sökande. Den kurs som getts ett antal gång-
er vid Dalslands folkhögskola i samverkan
med högskolan i Trollhättan/Uddevalla och
ett hushållningssällskap är f.n. nedlagd av
resursbrist.

* Sveriges Lantbruksuniversitets 10-poängs-
kurs i landsbygdsutveckling har getts fyra
gånger och kommer att ges på nytt med
start februari 2002. Detta är en introduk-
tions- och översiktskurs med en väl balan-
serad kombination av teori, analys och eget
arbete. Pedagogiken är byggd på av del-
tagarna införda problem och erfarenheter
Tyngdpunkten ligger på lokal utveckling
och rådgivar/lots-rollen. (sid. 28–33, 46)

 * Karlstads universitets kurs lokal utveckling
och planering kan läsas upp till 20 poäng
och har getts två gånger sedan 1999. Den
belyser lokal utveckling dels som del i tra-
ditionell svensk samhällsplanering dels
som lokalt förankrat utvecklingsarbete.
Detta kombinerade synsätt är kursens star-
ka sida. Undervisningsmetoden är knuten
till lokala problem, men mindre baserad på
införing av egna erfarenheter. (sid. 28–33,
47)

Båda dessa universitetskurser ges på distans
på ungefär halvtid och med omfattande da-
torkommunikation. Kurserna ger tillsammans
en bra kombination av samhällsplanering och
lokalt utvecklingsarbete.

Småföretagande sid. 49–52
Utbildning i företagsekonomi och småföre-
tagande är sällsynt på folkhögskolenivå i vårt
land. Regelrätt småföretagarutbildning finnas

enligt katalogen ”Folkhögskolor 1998/99” en-
dast vid fyra av landets 147 folkhögskolor.
Med hänsyn till vikten av att idag stimulera
och utveckla småföretagandet rekommende-
ras KSLA ta upp diskussioner om denna fråga
med Folkbildningsrådet, som har ansvaret för
anslagsframställningar och statsbidrag till
folkhögskolor och studieförbund.
* Medlefors folkhögskola i Skellefteå genom-

förde läsåret 2000/01 sin femte 1-åriga väl
genomarbetade kurs i småföretagande.
Bred kursform med teori, analys, pm-skri-
vande och gruppdiskussioner, erfarenhets-
utbyte och rollspel. Mentorer och nätverk
betonas. Lärare är bl.a.civikekonomer med
20 års revisors- och näringslivserfarenhe-
ter. (sid. 34–36, 49)

Kurser i företagsekonomi med inriktning mot
småföretagande finns vid många universitet/
högskolor. Här anges några exempel på såda-
na utbildningar med intressant, datorburen
och företagsanknuten pedagogik.
* Karlstads universitet, Innovatörsutbild-

ning är en 1-åriga 40 poängs distanskurs.
Den vill ge teoretisk kunskap och personlig
utveckling kombinerad med projekt och
nätverksbyggande. Deltagarnas medförda
ideer och intresseområden utvecklas un-
der kursen. Inspiratörer coachar under ut-
bildningen. Telebild- och datorkonferenser.
Många lärare har egen innovativ verksam-
het. Tidigare elev kan kontaktas. (sid. 33–
36, 50)

* Högskolan i Gävle, Affärsidé och affärsplan
för nyetablerade företag. 5 poäng på halv-
fart. Man utvecklar en genomarbetad af-
färsplan för tänkt idé eller nystartat före-
tag. Intervjuer med tänkta kunder, kritik av
andras planer och fallstudier. Studiebesök
hos företag. Datorkommunikation elever-
lärare. Färdiga affärsplaner presenteras
inför panel av externa intressenter. (sid.
33–36, 50)

* Högskolan i Gävle. När huvudet brinner –
Entreprenörskap i små och medelstora

U. Renborg
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företag. 5-poängskurs på hel- eller halvfart.
Teori, analys av fallstudier och PM-skrivan-
de över verkligt företag där man under en
period deltar i arbetet. Teoridelen täcker
den kreativa processen och entreprenörs-
rollen, Intensiv handledning med PM-skri-
vande. Tidigare elev kan kontaktas. (sid.
33–36, 51)

Turism sid. 52–55
Vid många folkhögskolor finns flerårig er-
farenhet av utbildning på turismområdet. En
erfaren lärarpool är viktig resurs för kortare
kurser.
* Karlstads universitet. Två kurser i turism-

kunskap om vardera 10 poäng. Introduk-
tionskursen behandlar allmän turismkun-
skap och resurser för turism med problem-
lösning och har getts på distans. Den andra
omfattar lokalisering, marknader och de-
stinations- (dvs. resmåls-)utveckling. For-
men är teori och metodkunskap, fallstu-
dier, erfarenhetsutbyte och PM-skrivande.
Datorkommunikation elever – lärare. (sid.
35–40, 52)

* Karlstads universitet. Entreprenörskap för
turism på landsbygden, 20-poängskurs gi-
ven på distans en gång i bl.a. Trehörningsjö
i Västerbotten beställd av Umeå univeritet.
Kursen är f.n.nedlagd. (sid. 35–40, 53)

 * Mitthögskolan i Östersund. Management
av naturturism är 2 st. sammanhängande
5-poängskurser. Innehåller rekreation i na-
turmiljö och resursutveckling och skötsel
av naturområden. Teori, fallstudier, PM
och gruppdiskussioner och projektarbete.
(sid. 35–40, 54)

* Mitthögskolan i Östersund. Planering och
produktutveckling i turismsektorn En 10-
poängs distanskurs på halvfart. Ger kun-
skaper om turismnäringen som utveck-
lingsinstrument i regional och lokal sam-
hälls- och näringslivsutveckling. Planering
av turistområden diskuteras. Fallstudier,
erfarenhetsutbyte och eget arbete. (sid.
35–40, 54–55)

* Vid Mitthögskolan, Östersund ges också
kurserna Affärsutveckling i turistföretag, 5
p. och Marknadsföring av turism, 5 p. (sid.
55)

Projekt/processledning sid. 55–57
* Mitthögskolan i Östersund. Kursen Pro-

jektnavigation, är en flerårskurs om 60 po-
äng, som drivs i tre block om 20 poäng var-
vad med 100 poäng i de andra ämnen efter
den enskildes eget val. För den yrkesverk-
samme finns det grundläggande blocket
som 10-poängs kurs, Kvalificerad projekt-
ledarutbildning som uppdragsutbildning
på distans. Den innehåller bl.a. leda och
styra projektgrupper, projektarbetets
gång, juridik, resurs- och ekonomistyrning,
kvalitetssäkring. Man arbetar med projekt-
uppdrag från egen organisation. (sid. 40–
43, 55)

* Umeå universitet, Institutionen för socio-
logi: Projektledning A, 10 poäng. Distans-
kurs. Behandlar hela projektprocessen
med problemformulering, kommunikation,
organisation, arbetsrätt, målanalys, krav-
specifikation och planering, genomförande
och utvärdering. Utbildningen är upplagd
med 2-dagarsträffar, video/telebild/-träffar
och e-post. (sid.  40–43, 56)

* Arbetslivsinstitutet, ApeL, Dalkarlshyttan,
Lindesberg: Projektarbete 10 poäng. Inne-
håller aktiveringsstrategier, projekt, nät-
verk, lärande, entreprenörskap och utveck-
lingsarbete. Läggs upp efter deltagargrup-
pens behov. Distanskurs över ett år med
lärande i deltagarnas arbetsmiljö, med e-
postkontakter, telebildkonferenser, ett 15-
tal endagsträffar. Interaktion deltagare –
lärare och deltagare – deltagare. Pedagogik
med sex moduler (förberedelseperiod –
interaktivt seminarium – bearbetningspe-
riod). Datorkontakter och PM-skrivande.
Seminarier för mindre grupper med hand-
ledning via telebild. (sid. 40–43, 56–57)

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare
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Allmänna kommentarer, sid. 57–58
Mycket få av kurserna omfattar utbildning i
rollen som konsult/rådgivare. Större utbud av
sådana utbildningar vore bra för utvecklingen
i området.

På universitetsnivå bör man budgetera
medel för utveckling av och delfinansiering av
kurser inom uppdragsutbildningen.

KSLA bör hålla en endagskonferens om dis-
tans och uppdragsutbildning med denna rap-

port som underlag. Dit inbjuds ansvariga lära-
re i studerade kurser, en liten grupp utvalda
landsbygdsutvecklare och representanter för
den bredare gruppen av samhällsplanerare.
Mål för en sådan konferens skulle vara att
medvetandegöra målgrupperna och deras
behov för universiteten/högskolorna och att
intressera landsbygdsutvecklarna för fort-
bildningsmöjligheterna.

U. Renborg
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1. Uppdraget – och varför det är viktigt

Det finns ett antal utvecklingstendenser i
dagens samhälle, som just nu, vid början av
2000-talet, ger en ökande vikt åt det arbete,
som landsbygdsutvecklarna bedriver. De ger
därigenom ökad tyngd åt uppdraget att se
över fortbildningsmöjligheterna för denna
rådgivargrupp.

Att välja livsstil
En ideologiskt färgad tendens är människor-
nas krav på större frihet i sitt handlande.
Många människor önskar nu alltmer själva
bestämma hur man skall kunna utnyttja fri-
heten till att forma sitt liv, sin arbetssituation
i en miljö där man själv vill bo. Boende och
företagande i en bygd, vars villkor man själv
vill vara med och utforma servicen och annat
i, är härvid möjligheter, som många kan/vill
gripa och utveckla. Landsbygdsutvecklaren
besitter just den kompetens, som många här-
vid med fördel kommer att vilja utnyttja.

Av intresse i sammanhanget är att Gles-
bygdsverket i sin årsrapport 2000 anger att
landsbygdsbefolkningens andel av totalbe-
folkningen under 1990-talet ökade i 63 pro-
cent av kommunerna utanför storstäderna.
En bedömning är därför att efterfrågan på
tjänster från personer med denna kompetens
är i ökande.

En ny landsbygdspolitik
Samtidigt ser vi hur man inom EU nu omfor-
mulerar inriktningen av den resurskrävande
jordbrukspolitiken till en landsbygdspolitik,
där landsbygden som helhet och utveckling-
en av hela dess näringsliv blir den verksam-
het, som skall stimuleras. I det helhetsper-
spektiv som då blir aktuellt att anlägga, kan
yrkesverksamma landsbygdsutvecklare med

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

I handlingsprogrammmet ”Landsbygdsutveck-
ling för hela samhällets väl” KSLA:s tidskrift nr
8 1995 föreslås bl.a. att en förstärkning sker av
utbildningen för personer vilka yrkesmässigt
är engagerade som rådgivare för småföretag
och bygdegrupper på landsbygden. Dessa per-
soner, vi kallar dem landsbygdsutvecklare i
denna rapport, kan och bör säkert komma till
arbetet med varierande grundutbildningar
och erfarenheter. Inom hela kollektivet av
landsbygdsutvecklare är det också helt sä-
kert inte bara viktigt utan t.o.m. nödvändigt
att människor med olika bakgrunder finns till-
gängliga. Man kan ha en längre utbildning som
agronom, antropolog, företagsekonom, jurist,
jägmästare, kulturgeograf, samhällsvetare,
sociolog, … eller en kortare utbildning som
gymnasieekonom, lantmästare, skogsmästa-
re, … eller med en allmän praktisk erfarenhet
från arbete bland landsbygsbor och småföre-
tagare eller själv ha varit jordbrukare eller
annan (små)företagare.

Det bör för dessa människor med olika
bakgrund ges en möjlighet att slipa sina hjälp-
medel i det lots-, pilot-, konsultarbete – eller
vad vi skall kalla detta arbete – för att stödja
utveckling och företagande på landsbygden.
Ett antal exempel på var fortbildning av det-
ta slag kan hämtas, hur den ser ut och kanske
lämpligen bör se ut, det vill KSLA försöka
fånga i denna rapport.

Ett kursutbud som täcker detta behov är
av stort intresse för en betydligt större grupp
än landets 100-tal yrkesverksamma lands-
bygdsutvecklare. Det kan gälla politiker och
planerare på riks-, läns- och kommunplanet,
handläggare av utvecklingsstöd ex.v. via EU:s
strukturfondsmedel vid myndigheter, banker,
intresse- och ideella organisationer osv.
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sin kompetens som affärs- och bygderådgiva-
re/konsulter med lokalkännedom bli en stra-
tegiskt viktig resurs som ”bollplank” åt initia-
tivkraftiga entreprenörer i småföretag och
samhällsservice. Viktiga frågor att svara på
för dessa rådgivare är exempelvis: Hur tar
man tillvara de idéer till företagande och
bygdeutveckling som kommer fram? Hur kan
man stimulera de enskilda entreprenörerna
att utveckla sina möjligheter? Hur skall jag
slussa fram företagsamma individer till de
rätta beslutsfattare som sitter på finansiella
resurser eller administrerar samhällets regel-
verk? På vad sätt kan lokala politiker intresse-
ras för framväxande idéer och problemlös-
ningar?

En ny regional utvecklingspolitik
En tredje utvecklingstendens berör vår natio-
nella regionalpolitik, där den Regionalpolitis-
ka utredningen hösten år 2000 bl.a. föreslår
en regional stimulanspolitik som utformas
lokalt, inriktas på att stärka företagsamhet
och utveckla entreprenörskap och öka till-
lämpningen av ny kunskap och ny teknik, allt
inriktat på att öka den lokala dynamiken.

Regeringens prop. 2001/02:4 för detta vidare
genom att bl.a. föreslå en samlad regional ut-
vecklingspolitik i hållbara lokala arbetsmark-
nadsregioner, att anta en strategi för att stär-
ka utveckling och livskraft i alla delar av lan-
det och att föreslå att lokala utvecklingspro-
gram för kommersiell service inrättas. Man
signalerar också insatser för entreprenörskap
och lokal utveckling.

 Man överger härvid uppenbarligen an-
språken att uppifrån planera fram en önskad
regional utveckling för att ersätta den med ett
nerifrånperspektiv inriktat på att stötta loka-
la utvecklingsinitiativ där de uppstår med för-
hoppningen att stimulera en lokal tillväxt i
den enskilda regionen, som är baserad på där
tillgängliga resurser. Denna ansats finner även
stöd i en IVA-skrift från 1998 – Blomstrande
Näringsliv (BN) – som redovisar en internatio-
nell studie, där ”i de framgångsrika regioner-
na politikerna uppträder mer som trädgårds-
mästare än som byggmästare” ”vattnar och
gödslar där det behövs” (BN sid. 193). I så-
dana satsningar passar de landsbygdsutveck-
lare väl in, som vi talar om i denna rapport.

U. Renborg
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2. Hur har utvärderingen gått till?

Så har vi gjort
I detta fall har vi valt att söka specificera må-
let ”landsbygdsutvecklarnas behov” vid ett
endagsseminarium med deltagande av ett 15-
tal erfarna landsbygdsrådgivare och pedago-
ger (forskare och lärare). Seminariets slutpro-
dukt har blivit en lista på ett antal viktiga kun-
skapsområden, som sannolikt bör finnas i en
fortbildning. I enkäter till olika kursanordna-
re har vi sedan gått igenom ett antal exempel
på kurser som kan fylla angivna fortbildnings-
behov. Kursinnehållet har så ställts mot an-
givna behov.

För att nå målet att värdera ”god pedago-
gik” krävs att vi intervjuar ansvariga lärare
om använda metoder, som kan bedömas mot
ett antal kvalitetskrav på pedagogik och lärar-
kompetens. Detta har gjorts med hjälp av ett
antal i avsnitt 7 redovisade punkter, som an-
tas ange ett antal viktiga pedagogiska drag i
utbildningen.

En övergiven ansats:
Det finns givetvis alternativ sätt att lägga upp
en undersökning av detta slag. Många med
högre ambitionsnivå än den metod vi valt. I
bilaga 1 redovisas kortfattat en sådan djupa-
re ansats som vi av resursskäl övergett.

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

Detta ville vi
Vid denna utvärdering har vi gått ut ifrån att
man i ett första steg bör skaffa sig en uppfatt-
ning om vilka arbetsuppgifter en landsbygds-
utvecklare ställs inför och utifrån detta söka
ange vilken kompetens som krävs för dessa
uppgifter och därifrån specificera utbildnings-
behoven. Dessa uppgifter blir de mål, som ut-
bildningen – i detta fall fortbildningen – skall
utvärderas mot. Så långt innehållet i utbild-
ningen.

Utvärderingen bör emellertid också omfat-
ta pedagogiken. Vilka mål formuleras för kur-
serna och hur formuleras målen? Efter avslu-
tad kurs skall deltagarna kunna … Finns ett
sådant moment med i kursuppläggningen?
Hur läggs utbildningen upp? Vilka utlärnings-
och inlärningsmetoder nyttjas? Lärarnas pe-
dagogiska kompetens? Specificering av goda
metoder måste komma från pedagogiken och
utgör också en del av målen. I detta fall blir
det kanske möjligt att få pedagoger att ställa
upp ett antal kvalitetskriterier för fortbildning
av vuxna. Mot dessa bör så kvaliteten i utbild-
ningen kunna bedömas. Av pedagoger.

God anpassning till landsbygdsutvecklar-
nas behov och god pedagogik bör vara de
mål mot vilka vi skall ställa den utbildning
som skall analyseras.
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3. Landsbygdsutvecklare
– arbetsuppgifter, kompetenskrav och
vidareutveckling av kompetensen

Fråga 1: Vad gör landsbygds-
utvecklaren i morgon?
Konkret arbete hos företagare och bygde-
utvecklare
* arbetar tillsammans med företagare och

andra initiativtagare med deras idéer inom
både företags- och bygdeutveckling,

* arbetar uppsökande med pionjärerna, en-
treprenörerna, eldsjälarna, de som vågar
tänka nytt,

* stöder dessa företagare och bygdeutveck-
lare när de skapar utvecklingstillfällen och
hjälper dem att finna profileringar, utveckla
kvalitet och avgränsningar,

* stöder företagare och bygdeutvecklare i att
finna lämpliga mentorer och de rätta övri-
ga kontakterna i detta arbete.

Lots i politiska och administrativa sys-
temet
* lotsar lovande företags- och bygdeutveck-

lingsidéer genom den lokala byråkratin, i
en ofta motsägelsefull maktstruktur både
kommunalt och inom regionen – regler, till-
stånd, stödformer, finansiering osv.

Stöd till utvecklingsmiljön
* medverkar i en förändringsprocess där

medborgarna är med i planeringen,
* är ledare i en utvecklingsprocess där ett

underifrån genererat mervärde utvecklas i
en underifrån definierad bygd,

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

Genom ett arbetsmöte den 23/11 1999 skapa-
des en bild av landsbygdsutvecklarens ar-
betsuppgifter och kompetensbehov. Denna
bild redovisas i detta avsnitt. I arbetet med att
utforma bilden deltog bl.a. elva aktiva lands-
bygdsutvecklare från olika delar av landet, tre
forskare utanför stödgruppen och en person
med kommunalpolitiska erfarenheter av lands-
bygdsutveckling. Svar söktes på följande tre
frågor i anföranden och gruppdiskussioner:

Vad gör landsbygdsutvecklaren i morgon?

Vilken kompetens behöver man för detta?

Hur kan kompetensen utvecklas vidare?

Inledningar hölls av landsbygdsutvecklarna
Magdalena Petersson, Hallands län och Peter
Zetterman, Örebro län. Kommunalpolitiska
synpunkter gavs av riksdagsledamoten Åsa
Torstensson, Strömstad och forskarkommen-
tarer av agr.d. Hans-Erik Uhlin, Högskolan i
Gävle och prfessor Casten von Otter, Arbets-
livsinstitutet, Stockholm. Dagen summerades
av professor Erik Wallin, pedagogiska institu-
tionen, Uppsala Universitet. En rapport från
mötet – fil KSLUTE20 – finns tillgänglig via
KSLA.

I det följande görs ett försök att punktvis
sammanfatta några anföranden och gruppdis-
kussioner vid detta arbetsmöte.
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* påverkar utvecklingspolitiken, omvittnar
nyttan av landsbygdsutveckling,

* bearbetar hos olika beslutsfattare i kom-
muner och myndigheter attityderna till
landsbygdens möjligheter/problem och för-
ankrar utvecklingsidéer hos dem. Bevakar
att dessa kommer med i översiktsplaner
och liknande,

* påtalar hinder, initierar förändringar i myn-
digheters/kommuners/bankers m.fl.:s re-
gelverk.

Organiserar utbildning
* initierar utbildning för bygdegrupper, före-

tagare och andra man arbetar med – t.ex. i
produktutveckling, säljutbildning. Utnytt-
jar distansutbildningen. Viktigt att hitta
rätta aktörer för utbildningarna,

* initierar entreprenörsutbildning i skolans
låg-, mellan- och högstadium,

* organiserar studie/inspirationsresor för
företagare och byalag.

Organiserar nätverk
* upptäcker och främjar utvecklingen av nya

samverkansmönster,
* stöder uppbyggande av nätverk för folk

med liknande intressen, lokalt, nationellt,
internationellt.

Observera
Det är viktigt att landsbygdsutvecklarna kan
tala om, visa på vad man gör och kan visa kon-
kreta resultat av arbetet, att man kan mäta
vad man gör.

Olika åhörargrupper har behov av olika
”resultatbeskrivningar” för att kunna förstå
vad man gör.

Arbetsuppgifterna är olika i olika bygder,
ibland är utveckling av sysselsättningsmöjlig-
heterna viktigast, ibland serviceutvecklingen.

Ofta är det fråga om att ”sälja” nya idéer i
bygderna. Sådant kräver både att man förstår
att uttrycka detta på rätt sätt och attt man har
tålamod i den långa process, som det kan bli
fråga om.

Fråga 2: Vilken kompetens
behöver man för detta?
Grundläggande kunskaper och erfaren-
heter
* ha kunskap om hur människor i olika kultu-

rer i samhälle och företagande – särskilt på
landsbygden – fungerar,

* ha juridisk, ekonomisk, administrativ kom-
petens som behövs för att verka som råd-
givare för företagare och bygdeutvecklare,

* ha information om olika framtidsscenarier
för samhälle och ekonomi,

* kunna analysera utveckling i bygder, före-
tag och servicesystem,

* vara medveten om i vilken utvecklingsfas
den bygd är där man arbetar,

* kunna lära ut kvalitet i tjänstesektorn.

Lokala samhälls- och företagsmiljön
* ha en positiv vision om landsbygdens möj-

ligheter,
* ha inblick i hur organisationer och myndig-

heter arbetar, vara dörröppnare till dessa,
* kunskaper i lobbyarbete för att nå fram

med budskap till rätt person,
* förmåga att driva förhandlingar i denna

miljö,
* kunna bygga de nätverk som behövs och

se till att de har bra motor,
* ha ett stort kontaktnät.

Personliga egenskaper för detta själv-
ständiga ensamarbete
* kunna tala med bönder på bönders vis och

med herrarna på herrars vis,
* ha social kompetens och självförtroende,

initiativförmåga, säljförmåga,
* vara öppen för otraditionella initiativ,
* kunna arbeta tillsammans med andra aktö-

rer i regionen – näringslivsfolk, forskare,
högskolorna osv.,

* kunna förmå forskare och andra som man
träffar på olika konferenser att komma ner
och agera på lokal nivå,

U. Renborg
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* kunna vara en kugge i ett nät eller en alli-
ans,

* vara ödmjuk inför alla situationer man kan
ställas inför och ha tålamod.

Observera
Landsbygden domineras ej längre av lantbru-
karna. Många landsbygdsutvecklare har jord-
bruksutbildning. Det är viktigt att personer
med annan (ekonomi)utbildning kommer in i
arbetet. Många personer är främst produk-
tionsinriktade. Det är därför viktigt att lands-
bygdsutvecklaren i utvecklingsarbetet för in
ekonomi- och marknadsföringskunskapen –
och kunskaper om hur man skapar värden för
de konsumenter man tänker sig.

Landsbygdsutvecklaren har sällan själv all
kompetens som behövs i en fråga. Det är där-
för viktigt att man kan ta in annan kompetens
i de fall där så behövs, en kompetens som ock-
så måste gå hem bland dem man just arbetar
med. Det är också viktigt att föra in tänkande
om hur framtida behov kommer in i arbetet.

Fråga 3: Hur kan kompetensen
utvecklas vidare?
Övergripande och allmänt genom att
* det organiseras en nationell huvudman för

landsbygdsutveckling. Denne manifesterar
att landsbygden är viktig, höjer arbetets
status, påtalar behoven av ökande kompe-
tens,

* det organiseras en (grundläggande?) ut-
bildning utifrån en föreställning om hur
landsbygdsutvecklaren arbetar,

* det organiseras fortbildningsmöjligheter
som ligger på olika nivåer, högskola, folk-
högskola, studieförbunden. Mångfalden är
viktig,

* det utvecklas system för att årligen genom-
föra kurser beställda av och skräddarsyd-
da för aktuella uttalade behov från grupper
av landsbygdsutvecklare.

Insatser av landsbygdsutvecklarna själva
* reservera tid för att lära och för att vila,

möt kontraster och motsatser – annars
lurar faran utbrändhet,

* fundera igenom egen verksamhet och tän-
ka både bakåt och framåt runt åtgärder
och resultat, gärna i anslutning till kritisk
diskussion av framtidsscenarier,

* engagera mentorer till sig själva, som kan
stimulera reflektion runt de problem som
dyker upp. Variera mentorerna så att man
inte fastnar i ett tänkande,

* öka samarbetet lokalt i arbetslag, allianser,
”aktionskluster”, partnerskap med olika
intressenter och personer från andra om-
råden och åldrar,

* delta i fallstudier/seminarier ofta som fors-
karcirklar där man går igenom och diskute-
rar hur olika händelser kan mötas,

* samla och studera goda exempel genom
idébyte i nätverk på bred bas – nationellt
och internationellt. Men drunkna ej i infor-
mation!

Fortbildning
Enligt den modell som angetts bland övergri-
pande åtgärder ovan, för att tillfredställa dags-
aktuella behov för grupper av landsbygdsut-
vecklare. Vid arbetsmötet hösten 1999 nämn-
des bl.a. följande viktiga delar i fortbildning-
en:
* rollspel,
* personlighetsutveckling,
* utbildning i processledning, projektledning

och förhandlingskunskap,
* hur skall man arbeta som och fungera som

bollplank,
* hur utvecka kompetens att organisera

verksamheter för utveckling,
* hur utveckla kompetens att formera krea-

tiva miljöer, skapa naturliga mötesplatser,
där utvecklingsaktiviteter kan starta och
utvecklas?

Det är också viktigt att bygga nätverk för
yrkesverksamma landsbygdsutvecklare och
utveckla vana att utnyttja sådana nätverk för

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare
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att kommunicera idéer och erfarenheter mel-
lan kollegor. Därtill behövs månatliga kontak-
ter med regionala kollegor och årligen med
nationella – och internationella – kollegor.

Några synpunkter till på lands-
bygdsutvecklarnas kompetens-
behov
Vid konferensen den 23/11 1999 hölls även
några anföranden, som kan ge ytterligare un-
derlag för de personer, som planerar för vida-
reutveckling av landsbygdsutvecklarnas kom-
petens. Här summeras anförandena av politi-
kern Åsa Torstensson och forskaren Casten
von Otter.

Åsa Torstensson, med bakgrund som so-
cionom, fyra år som kommunalråd i Ström-
stad och nu riksdagsledamot sedan 1998 gjor-
de, som hon sade, ett försök till kravspecifika-
tion som tänkt underlag för annons efter lands-
bygdsutvecklare på kommunal nivå: Detta är
en mycket speciell tjänst som ställer krav på
särskilda egenskaper, men inte på så tydlig
formell utbildningskompetens.

En landsbygdsutvecklare skall vara:
* Ledare, som är självständig i sitt ensam-

arbete. Detta kräver öppenhet för och be-
redskap att ta otraditionella initiativ, som ej
kan lösas med färdiga   lönsamhetskalkyler.

* Processledare för underifrån-processer.
Det är ingen traditionell näringslivsutveck-
larroll. Man måste ha en egen positiv vision
om landsbygdens möjligheter kopplade till
ett realistiskt nationellt och internationellt
omvärldsperspektiv. Viktigt är att ha tåla-
mod, det är ofta lång väntan innan mycket
förlöses. Man skall stödja men ”får ej ta
över” initiativet från de lokala intressenter-
na, som själva skall driva sina ärenden.
Man måste vara medveten om att både
positiva krafter och motkrafter finns inom
regionen och de organisationer man möter.

* En”Balanserad mellanhand” som har
kunskap om politisk styrd organisation

men är ingen försvarare av denna. Det är
viktigt att landsbygdsutvecklaren upplevs
som fristående av den enskilde samtidigt
som man är del av kommunens organ. Man
skall visa lyhördhet för vad som finns i och
utanför de traditionella beslutsstruktur-
erna. Man är inte ”försvarare” av myndig-
heters strukturer men medveten lotsare
genom dessa strukturer, såväl bank som
arbetsförmedling, länsstyrelse, kommuna-
la nämnder. Man har alltså både tilltro till
dem och är ”byråkratlotsare”, som är infor-
merad om ”öppna och låsta dörrar”. Man
bör vara ett stöd för politikerna. Det gäller
alltså att vara en lösningsinriktad lots som
öppnar för nya möjligheter, för återföring
till den politiska organisationen av informa-
tion om existerande blockeringar och för
att främja ”upplåsning”. T.ex. ”den här före-
tagaren kommer inte vidare”själv.

* En ”Köksbordstjänsteman”. Man är upp-
sökaren som arbetar ute på fältet och ej
begär att sökanden kommer till tjänste-
mannens kontor. Styrkan är att man finns
på den enskildes hemmaarena. Man måste
ha lyhördhet för sociala mönster och att
förändringsprocesser får konsekvenser för
de inblandade. Ofta gäller detta kvinnor,
som vill utveckla nya affärsidéer. Det gäller
att ha respekt för av tradition självständiga
medborgare/företagare. Det handlar inte
om att uppifrån servera färdiga lösningar
utan om att vara samtalspartner till starka,
självständiga överlevare.

Casten von Otter, professor i sociologi vid
Arbetslivsinstitutet och ledare för Forskarsta-
tionen Bergslagen gav följande synpunkter på
landsbygdsutveckling av intresse när kompe-
tenskrav diskuteras.
* Begreppet landsbygdsutveckling är oklart.

Det måste klarläggas vad som ingår och
vad som faller utanför. Eventuellt bör man
definiera några olika roller och utbilda på
olika sätt för dessa.

U. Renborg
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* Varning för att idealisera den personliga
motivationen. Viljan kan försätta berg –
men på sikt blir människan utbränd.

* En viktig funktion är att kunna företräda de
små landsbygdssamhällena i de större be-
slutsprocesserna. Då måste man kunna ana-
lysera, samla fakta, visa på konsekvenser.
Man måste förstå både politikers, byråkra-
ters och företagares handlingsramar och
argumentera både ”inifrån” och ”utifrån”.

* Min erfarenhet har lärt mig att människor-
na, de med entreprenöriell förmåga, är
nyckeln till utveckling. Jag har tidigare trott
att lysande idéer och systematiskt upp-
gjorda genomförandeplaner med hög  del-
aktighet och allt som behövs, kan ersätta
entreprenören med eldsjäl. Det tror jag inte
längre. För landsbygdsutvecklaren betyder
detta att han/hon måste vara bra på att
hitta dessa människor och våg koncentre-
ra sina insatser kring dem.

* Landsbygden måste utnyttja IT för att ska-
pa bra lokala utbildningsmöjligheter. Det

nuvarande utbildningssystemet fungerar
effektivt dränerande när det gäller studie-
begåvningar på landsbygden. Företagen
kommer att svika landsbygden för att de
inte kan rekrytera nyckelpersoner dit, sna-
rare än p.g.a. avstånd, transportkostnader
eller dylikt.

* Det är bra och jätteviktigt med idealism,
men realism, för att inte säga opportunism,
krävs också om man skall nå resultat. Min
roll som landsbygdsutvecklare, om jag nu
kan kalla mig det, har gynnats av att jag har
fötterna i olika läger. Jag tycker att jag äg-
nar mig mycket åt att riva murar, inre och
yttre, och slå brospann. Däremot har jag
inte hållit på särskilt mycket med att bygga
upp lokala nätverk. Jag vill inte bygga en re-
gion utan upplösa den. Med dagens kom-
munikationsmöjligheter är avstånd restrik-
tioner i folks huvuden, det finns 1000 sätt
att komma ikring dem och rent av skaffa sig
unika fördelar på vägen.

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare
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4. Fortbildningskurser för landsbygds-
utvecklare, vad efterfrågas och hur vi
sökt i kursutbudet

* Projektledning
* Processledning
* Demokrati
* Kulturen som drivkraft
* Att organisera ideell verksamhet
* Stad och land i glokal utveckling
* Informell social ekonomi
* Landsbygdsutvecklarens/rådgivarens kom-

petens och arbetsuppgifter
* Företagares identitet

KSLA:s enkät till nätverket 1999 gav följande
fortbildningsbehov, utöver tidigare nämnda,
från 16 förslagsställare:
* SLU 10p landsbygdsutveckling fortsätter

liksom skåningarnas ”Bygdesamordnare”
från 1997

* Utvärdering-/uppföljningsanalys
* Projektledares/handledares arbetsformer

för att inspirera/initiera hembygdsrörelsen
att spela en mer aktiv roll i lokal utveckling

* EU:s regionalpolitik, statlig regionalpolitik,
myndigheter och organisationer engage-
rade i landsbygdsutveckling, praktisk an-
vändning av lagstiftningen inom olika före-
tagsstöd, kommunernas möjligheter att ge
stöd

* IT-kommunikation på landsbygden
* Landsbygdsturism
* Småskalig livsmedelproduktion
* ”Nätverksbyggande”
* ”Utbildning för eldsjälar”, bl.a. utbrändhet,

entreprenörskap
* Småföretagandets villkor på landsbygden.

Den lokala servicens betydelse för före-

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

I detta avsnitt listas först förslag på fortbild-
ningskurser som under senare år efterfrågats
av en bredare grupp av landsbygdsutveckla-
re än den grupp vars uppfattningar nyss redo-
visats. Därefter anges hur vi i denna rapport
sökt kurser, som kan fylla angivna önskemål.
Ingen heltäckande inventering presenteras.
Resurserna har endast medgett att vi söker
ett antal exempel på intressanta kurser av
olika slag. Slutligen anges vilka efterfrågade
områden, som rapporten ej lyckats täcka.

4.1  Efterfrågan
KSLA identifierade i en enkät 1994 till ett 70-tal
landsbygdsutvecklare utbildningsbehov i
* Marknadsfrågor – marknadsutveckling och

marknadsföring.

Hushållningssällskapen höll en ”Landsbygds-
utvecklarträff” 1997 på Ulvön med ett 30-tal
deltagare från de nordliga länen varvid följan-
de områden för fortbildning prioriterades:
* Projektledning
* IT-utbildning
* Erfarenhetsåterföring
* Företagsutveckling
* Presentationsteknik

Nätverksgruppen (Arbetsgruppen för lands-
bygdsutvecklarnätverk) redovisar efter enkät
1998 följande fortbildningsbehov:
* Marknadsföring i teori och praktik
* Lokal ekonomisk analys
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tagsetableringar och inflyttning till lands-
bygden

* Ungdomars situation på landsbygden.

4.2 Utbud
I KSLA-gruppen har vi fortsatt inventeringen
av kurser, som skulle kunna vara av intresse
som bas för fortbildningar för landsbygdsut-
vecklare. Vi har begränsat oss till att söka
kurser vid folkhögskolor och universitet och
högskolor. Huvudvikten har lagts på kurser
vid universitet och högskolor, som varit de
som eftersträvats av tillfrågade grupper av
landsbygdsutvecklare. Därutöver finns i många
områden kurser vid ett stort antal fristående
utbildningsanordnare. Detta kursutbud har ej
studerats.

Underlaget för inventeringen har varit
kataloger från:
Folkhögskolornas Informationsnämnd: Folk-
högskolor 1998/99,
FIN, Box 740, 101 35 Stockholm;  och
Högskoleverket: Studenthandboken hösten
98-våren 99,
Högskoleverket, Box 7851, 103 99 Stockholm
och
SAMS distansutbildningar. SAMS-projektet
1999 www.sams.distum.se

Hittills har vi identifierat 28 kurser på folkhög-
skolor och 20 vid universitet/högskolor. KSLA-

gruppens inventering är ej fullständig. Av in-
venterade kurser är man för 12 på folkhögsko-
lor och 13 på universitet/högskolor beredd
att anpassa hela eller del av kursen till lands-
bygdsutvecklarnas behov. Kurserna har föl-
jande inriktning:

Landsbygdsutveckling   2 kurser
Småföretagande   5
Turism 15
Natur-o kulturguide   2
Projektledning   2

Som vi ser redan av denna uppräkning kan
möjligen hälften av de kursförslag som lands-
bygdsutvecklarna själva kommit med till-
fredsställas med en utveckling av delar av el-
ler hela sådana kurser som redan finns vid
folkhögskolor och universitet/högskolor.

Följande föreslagna utbildningsområden
täcks ej av det kursutbud, som här analyseras
närmare: Marknadsutveckling och mark-
nadsföring, lokala demokratirörelser, att
organisera ideell verksamhet, stad och
land i global utveckling, utvärdering och
uppföljningsanalys, regionalpolitik (EU,
nationell, myndigheter), ungdom på lands-
bygden, småskalig livsmedelsproduktion,
nätverksbyggande, utbildning för eldsjälar,
IT-kommunikation. Utvecklingen av dessa
övriga föreslagna kurser kräver uppenbarli-
gen kraftiga initiativ från intressenterna. Detta
betyder arbete för landsbygdsutvecklarnas
nätverksgrupp och hushållningssällskapen.

U. Renborg
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5. Enkäter till folkhögskolor, universitet
och högskolor

universitet och högskolor där kurserna är
djupare och kortare än helårskurserna vid
folkhögskolorna. Enkäten inriktades på un-
dervisningsformer, redovisning av lärarens
bedömning av kursens kvalitetsdrag och dess
inriktning på områden, som landsbygdsut-
vecklarna efterfrågar enligt avsnitt 4.1 ovan
liksom ett försök att identifiera kursens ”inne-
hållsprofil” uttryckt i områden, som motsva-
rar landsbygdsutvecklarnas arbetsområden
enligt svaren på de tre frågorna i avsnitt 3
ovan. Svaren på enkäterna redovisas i följan-
de avsnitt.

Även en tredje enkät sändes ut till de lära-
re, som var ansvariga för de 14 kurser som
studerats mest ingående. Den enkäten kom
till därför att formuleringen av frågorna i en-
kät nr. två inte gav en tillräckligt god informa-
tion om den pedagogik som använts i kurser-
na. Enkäten nr. tre, som omfattade åtta frågor
om kursernas pedagogiska drag, sändes ut
sedan de ansvariga lärarna besökts somma-
ren 2001. Frågorna redovisas i bilaga 4 och i
inledningen till avsnitt 7.

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

Undersökningen har skett genom att vi sänt
totalt tre enkäter till angivna kursanordnare,
som vi önskat besvarade av kursansvariga
lärare i de kurser som identifierats. I detta
avsnitt anges hur vi gått tillväga. Enkätsvaren,
som redovisas i kommande avsnitt, har arki-
verats hos rapportförfattaren.

Två enkäter sändes under år 2000 till de
folkhögskolor och universitet/högskolor som
enligt förra avsnittet redovisat kurser i lands-
bygdsutveckling, småföretagande, turism, na-
tur- och kulturguidning och projektledning.
Formulären redovisas i bilagorna 2 och 3.
Formulären har genomgående besvarats av
den kursansvarige läraren.

Den första enkäten sändes ut i mars 2000.
Den hade som mål att ge en översiktsbild av
kursen och gav upplysningar om målgrupper,
mål, hur många gånger kursen getts, omfatt-
ning, innehåll, lärarnas kompetens och kurs-
ledningens intresse för att utveckla hela eller
delar av kursen till fortbildning för yrkesverk-
samma landsbygdsutvecklare.

Den andra enkäten sändes ut i juli år 2000.
Den kom att i huvudsak inriktas på kurser vid
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6. Presentation av kurser av intresse för
landsbygdsutvecklare

som vill skaffa sig omfattande kompetens
inom särskilda områden och för vilka den ut-
bildningsnivå som ges av den enskilde upp-
levs som mest relevant.

Eftersom vi i denna genomgång av utbild-
ningar främst siktar på kortare utbildningar
lämpliga som fortbildning, kommer för dessa
längre kurser endast översiktlig information
ges om kursernas mål, innehåll och omfatt-
ning. Som förhandlingsbas för omformning av
dessa kurser till kortare fortbildning kan san-
nolikt redovisningarna vara tillräckliga.

1.  Landsbygdsutveckling
Kurser inriktade mot landsbygdsutveckling
tycks vara sällsynta vid folkhögskolorna. Den
mest kända är den som under några år drivits
vid Dalslands folkhögskola i Färgelanda. Den
har organiserats i samverkan med högskolan
i Trollhättan/Uddevalla och redovisas därför
under universitets- och högskolekurser läng-
re fram.

I tabell F1 nedan redovisas kurser vid tre
andra skolor främst för att ange kurstyper och
inriktning. Två av dem är just nu nedlagda av
olika skäl – elevbrist respektive att en eldsjäl
till lärare slutade. Kurserna tycks främst varit
inriktade på att utbilda lokala entreprenörer.

2.  Småföretagande
I tabell F2 ges exempel på ett antal kurser i
småföretagande, som ges på olika folkhög-
skolor. På många håll finns flera kurser än de
angivna. Vid Företagarnas folkhögskola i Lek-
sand finns också grundläggande och högre
kurser i småföretagande. Ytterligare informa-
tion om kursen på Medlefors folkhögskola ges

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

I detta avsnitt presenteras de kurser vid folk-
högskolor respektive universitet och högsko-
lor, som studerats. Kursurvalet har begrän-
sats genom att rapporten främst vill ge ett
antal exempel på typer av kurser som bjuds
ut.

Hur utnyttja materialet?
Materialet bör kunna användas på olika sätt.
Det kan nyttjas av landsbygdsutvecklare som
söker fördjupningskunskaper och som vill
följa hela kurser. Det kan också nyttjas som
jämförelsematerial när man hos andra kurs-
anordnare söker liknande fortbildningsmöj-
ligheter.

Det kan också användas som matsedel för
komposition av egna kurser. Intressenter kan
vara många olika grupper, både landsbygds-
utvecklare och den bredare grupp av handläg-
gare av utvecklingsstöd ex.v. via EU:s struk-
turfondsmedel, långivare som tidigare om-
nämnts.

Materialet kan då nyttjas som underlags-
material vid kontakt med kursanordnarna för
förhandlingar om uppdragskurser. Samtliga
här berörda kursanordnare har angivit att
man är intresserad av att ta upp diskussioner
om att utveckla hela eller delar av kurserna
för fortbildning av landsbygdsutvecklare

6.1 Kurser vid folkhögskolor
Kurserna vid folkhögskolorna är i allmänhet
1-åriga, i några fall 1/2- eller 2-åriga heltids-
kurser. Detta betyder att de endast lämpar sig
som utbildningar för landsbygdsutvecklare,
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i tabell 2.1 längre fram. Även Sunderby folk-
högskola har en småföretagarkurs (Allmän
kurs – entreprenörskap och småföretagan-
de). Karlskoga folkhögskola redovisar en kurs
”Handel med hemorten” inriktad mot invand-
rare (och infödda svenskar) som vill starta
eget i kontakt med sin hembygd.

3. Turism
De kurser som angetts i tabell F3 får uppfattas
som exempel. Kurser finns även vid Grims-
lövs, Malmfältens (turistsport 2 år), Malungs
(fjäll- och vildmarksledarkurs), Rinkeby (lokal
turism) folkhögskolor. Dessutom finns kurser
i natur- och kulturguidning vid Kjesäters (na-
turguide), Sjöviks (Vägledarutbildning i natur-
ligt friluftsliv), Sommenbygdens (EKO-guide-
utbildning), Tornedalens (naturguideutbild-

ning), Tärna (guideutbildning), Ålsta (kultur-
pilot) folkhögskolor.

6.2 Kurser vid universitet och
högskolor

1. Landsbygdsutveckling
I tabell 1.1 ges tre exempel på högskolekurser
inriktade mot bygdeutveckling. Det är oklart
om det finns några flera.

SLU:s kurs är välkänd. Efter några års
uppehåll avser man att pånytt ge denna kurs
år 2002. Kursen inriktas på bygdeutvecklings-
frågor och inte på företagsekonomisk analys
av småföretag. De som behöver sådan kom-
petens i sitt arbete har att välja mellan att
själv skaffa sig sådan utbildning i andra kur-

U. Renborg

Tabell F1.  Landsbygdsutveckling.

Kursanordnare, kurs Mål Innehåll Omfattning

Hampnäs fhsk,Y-län Leva som småföretagare. Hantverk, fiske, miljö, 1 år
Skärgårdsutbildning data, språk, företags- Kursen nedlagd.

ekonomi För få deltagare.

Hola fhsk, Ylän Finna utkomst på Småföretagande, grön- 1/2 år
Leva i landsbygd landsbygd. saker, djur, kretslopp,

Stimulera landsbygdsutv. ekologi, småsk.livsm.prod

Storumans fhsk, 1–2 år
AC-län Kursen nedlagd.
Leva i glesbygd Lärare slutade.

Tabell F2.  Småföretagande.

Kursanordnare, kurs Mål Innehåll Omfattning

Blekinge läns fhsk Ge kunskaper för att Affärsidé, marknadsföring, 34 veckor
Bräkne-Hoby starta eget företag. ekonomi, lagar, avtal, heltid
Nyföretagande administration, omvärld

Företagarnas fhsk, Praktisk utbildning . Småföretagsekonomi 1 år
Leksand Om vägen från affärsidé Praktiska uppgifter. heltid
Mitt företag till verksamt företag. Kontakter med företagare.

Medlefors fhsk Kunskaper för att starta Entreprenörskap/projekt 37 veckor
Skellefteå /driva mindre företag. marknadsföring, företags- 1300 tim
Småföretagarutbildning Stärka delt. självförtroende. ekonomi, kommunikation heltid
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ser eller engagera småföretagsanalys inklu-
sive det mycket viktiga och eftersökta mark-
nadsföringsarbetet hos de professionella eko-
nomikonsulterna.

Karlstads universitets kurs i lokal utveck-
ling och planering är en mera generell plane-
ringskurs, som ger ett annat perspektiv på
utvecklingsproblemen än den som ges i SLU:s
kurs. Den är dock en heltermins heltidskurs
och passar främst för den som kan avsätta och
finansiera en sådan vidareutbildning. Möjli-
gen kan delar av kursen bli tillgänglig som
enstaka kurs.

Dalslands folkhögskolas kurs som genom-
förts i samverkan med högskolan i Trollhät-
tan/Uddevalla och Hushållningssällskapet ( i

norra Älvsborg) har getts två gånger, 1997
och 1998. Enligt uppgift från folkhögskolans
ledning har kursen t.v. lagts ner på grund av
medelsbrist. Kursen har främst nyttjats av
lokala bygdeutvecklare. Framtidsplanerna är
osäkra.

KSLA har i en särskild enkät 2 samlat in de
ansvariga lärarnas syn på kursernas form,
kvalitet, inriktning och innehåll. I tabellerna
1.2 till 1.5 presenteras lärarnas svar för de
kurser vi klassificerat som inriktade mot
landsbygdsutveckling.

Tabell UH1.2  visar att alla tre kurserna är
inriktade både på att ge teorifördjupning och
engagera deltagarna i egna insatser. Fall-
studier och erfarenhetsutbyte liksom PM-

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

Tabell F3.  Turism

Kursanordnare, kurs Mål Innehåll Omfattning

Gotlands läns fhsk, Basundervisn för Gotlandskunskap, 990 tim
Hemse turismarbete på Gotland. turismkunskap, engelska, heltid
Turismlinjen tyska, data

Högalids fhsk, H län Insikter i turismbranschen Turismkunskap, ekonomi, 36 veckor
Turism och ekonomi och andra serviceyrken. engelska, IT, kultur, muntlig heltid

framst., bild/form, psykologi

Lunnevads fhsk Kunskaper och färdigheter Kulturturism, ekoturism, 2 år
Vikingstad, E län i kultur- och ekoturism för språk, turism och samhälle, heltid
Turismlinje med profil självständig yrkesutövning. projektarbete
kultur- och ekoturism

Löftadalens fhsk Kunskaper för att kunna Turismkunskap, länder, 1 år
Åsa, N län arbeta i turismbranschen. transporter, språk, heltid
Turism och reseliv kommunikation

Solviks fhsk Skapa grund för arbete Reseplanering, kommunika- 38 veckor
Kåge, AC län i besöksnäringen. tion, språk, musik, miljö, heltid
Turismlinjen marknadsföring, budget, data

Vadstena fhsk, E län Kulturturism, guide- Kulturorientering, historia, 36 veckor
Turismlinje med teknik, reseplanering. Konsthistoria, natur o. turism, heltid
kulturprofil språk, livsåskådning

Valjevikens fhsk Ge helhetsbild av Guidekunskap, turismgeografi, 38 veckor
Sölvesborg, K län turistnäringen, leda, friluftsmetodik, heltid
Turism/fritid med kommunicera, motivera
friskvårdsprofil för friskvårdstänkande.

Östra Grevie fhsk, Efter avslutad kurs få Turism, IATA, språk, geografi, 37 veckor
Vellinge, M län arbete i turistnäringen. ekonomi, data, media, nutids- heltid
Turism och service orientering, konsthistoria, musik
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skrivande och gruppdiskussioner dominerar
formen. Rollspelande är sällsynt.

Tabell UH1.3 ger de ansvariga lärarnas
egen bedömning av kursens kvalitet i de ter-
mer som vi frågat efter. Med 4-gradig skala är
därför 1 och 2 signaler om låg grad och 3 och
4 om hög grad av betoning på de efterfrågade
kvalitetsmomenten. Lärarna i de tre kurserna
anser att man förmedlar öppenhet och ly-
hördhet för sociala mönster liksom förståelse
för visionärt och kreativt tänkande. Mindre
intresse läggs tydligen ner på konsultrollens
inriktning mot entreprenörerna, på förståel-

sen för att arbeta hemma hos dessa och – i
kurserna specialriktade på landsbygdsutveck-
ling – på att möta personer med andra er-
farenheter än de egna.

Det är viktigt att vara medveten om att den
använda kvalitetsdefinitionen är luddig och
att därför även lärarens bedömning är osäker.
Poängjämförelser kan inte göras mellan kurser.
Varje kurs har ju sin subjektive poängsättare.
Poängsättningen gäller därför bara inom var-
je enskild kurs

Och visar sannolikt lärarens uppfattning
om vilka ansatser/moment man betonar (4

U. Renborg

Tabell UH1.1  Landsbygdsutveckling

Kursanordnare, kurs Mål Innehåll Förkunskaper Omfattning
(Given antal ggr)

SLU, Uppsala Förstå landsbygdens- Lokal utv. Demokrati Grundläggande 10 univ.p.
roll. Förstå yrkesrollen. o. utveckl. högskolebehörig deltid distans

Landsbygdsutveckling Kunna utvecklings- Kulturell identitet. het- och ett års 4 ggr à
(4 ggr) strategier och arbets- Företagande. dokumenterad 3 dagar

verktyg. Hållbar utveckling erfarenhet av
Eget arbete. landsbygdsutveckling

Karlstads universitet Villkor för lokal utv. Utvecklings begrepp Grundläggande 1–20 univ.p.
Förändringsprocesser. 2p. Planeringspro- högskole- deltid

Lokal utveckling Social och lokal cessen 4p. Föränd- behörighet
och planering ekonomi. Bedöma ringsprocesser 4p.
(ny 1999) lokala utv.-möjligheter. Lokal ekonomi 5p.

Utvecklingsgeografi 5p.

Dalslands folkhögsk. Ge kompetens för Landsbygdens ut- Inga formella 5 ggr à
o. högskolan i att stödja/stimulera veckling 4p. krav 4 dagar,
Trollhättan/Uddevalla och arbeta med Landsbygdens to–sö under

lokala grupper. roll 4p. 1 år
Landsbygdsutveckling Marknadsföring 5p. deltid
(2 ggr) Företag 4p. Projekt 3p.distans

Tabell UH1.2  Kursens form: Hur stor del av kurstiden läggs på

SLU, Karlstads Universitet Dalslands folkhsk
Uppsala Lokal utveckling och Landsbygdsutveckling
Landsbygdsutveckling planering

1. Teori och metodförel. 30 proc. 25 proc. 30 proc.
2. Analys och fallstudier 10 20 10
3. Rollspel   5
4. Erfautbyte och nätv. 25 20 10
5. PM och gruppdisk. 25 25 40
6. Annat   5 10 10 studiebesök



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 141:9, 2002

31

och 3) resp. ger mindre uppmärksamhet (2
och1).

I tabell UH1.4 testas kurserna mot lands-
bygdsutvecklarnas intresseprofil för fortbild-
ning – vilka ämnen man vill ha behandlade.

Här syns att kursen vid Karlstads universitet
är inriktad på att ge kunskaper om olika pla-
neringsramar, fenomen, ansatser och analys-
möjligheter i ett (utifrån/uppifrån ansatt?)
planerarperspektiv på utvecklingen. Dals-
lands folkhögskolas kurs avstår från dessa

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

Tabell UH1.3  Kursens kvalitet
Ange de av följande element du tycker att kursen förmedlar till deltagarna.
Gradera, för de element du väljer ut, det som faktiskt sker i kursen från 1 (i liten grad) till 4 (i hög grad):

SLU, Karlstads Dalslands
Uppsala Universitet Fhsk+högsk.

Trlh/Uddev.
Landsbygds- Lokal utveckling Landsbygds-
utveckling och planering utveckling

1.  Öppenhet f. sociala mönster och otraditionella alternativ      4      3      4
2.  Förståelse för visionärt och kreativt tänkande      4      3      4
3.  Förståelse för enskildas och politikers handlingsramar      3      3      2
4.  Koncentration på entreprenörerna      2      2      3
5.  Betona förmåga att arbeta hemma hos pionjärerna      2      1      3
6.  Utveckla vana att samverka med andra aktörer      3      3      1
7.  Möta kontraster och motsatser (andra länder,
     personer i andra åldrar)      2      3      1
8.  Fundera igenom egen verksamhet      4      3      2
9.  Andra kvalitetselement Kvinnoperspektiv

kultur o. identitet
konflikthant.
demokrati

Tabell UH1.4  Kursens inriktning på olika ämnen.
Här följer en lista över områden, som dagens landsbygdsutvecklare gärna vill ha fortbildning i (enligt förfrågan hös-
ten 1999).  Kryssa för de alternativ, som ingår i er kurs. (Flera alternativ möjliga.)

SLU, Karlstads Dalslands
Uppsala Universitet Fhsk+högsk.

Trlh/Uddev.
Landsbygds- Lokal utveckling Landsbygds-
utveckling och planering utveckling

  1  Projektledning      X      X
  2  Processledning      X       X
  3  Utvärderings-/uppföljningsanalys       X
  4  EU:s och statlig regionalpolitik      X      X       X
  5  Lokal ekonomisk analys      X      X
  6  Lokala demokratirörelser, problem och möjligheter      X      X
  7  Kulturen som drivkraft i utveckling      X      X
  8  Att organisera ideell verksamhet      X
  9  Stad och land i ”glokal” utveckling      X      X
10  Informell social ekonomi      X      X
11  Företagsekonomi med småföretagsprofil      X
12  Småföretagaren: Identitet, arbetsvillkor      X      X
13  Marknadsföring med småföretagsinriktning      X      X
14  Rådgivarrollen      X      X
15  Småskalig turism      X      X
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perspektiv och koncentrerar sig på rådgiva-
rens/konsultens roll och arbetsredskap lik-
som småföretagarens arbetsvillkor och behov.
Lärarna i SLU:s kurs anser sig täcka i stort sett
alla dessa tre områden. Med hänsyn till omfatt-
ningen av denna kurs – 10 universitetspoäng –
ger detta beskedet att detta är en framförallt
brett anlagd introduktions- och översiktskurs.

I tabell UH1.5 redovisas de kursansvariga
lärarnas uppfattning om hur kursernas inne-
håll svarar mot de arbetsområden man vill ha
behandlade. Denna innehållsprofil är inte en
vetenskapligt hårt testad mall för mätning av
kursinnehåll mot landsbygdsutvecklares in-
tressen eller behov, som sannolikt varierande
mellan personer. Med sina 26 punkter är den
endast ett bräckligt analysinstrument framta-
get genom en subjektiv summering av en dis-
kussion med en liten utvald grupp landsbygds-
utvecklare vid en överläggning hösten 1999.
Vi nyttjar den här i förhoppning att den skall
ge läsaren någon känsla för vilket kursinne-
håll som presenteras i de analyserade kurser-
na, mätt mot tänkbara behov som ställs upp.

Tabellen läses bäst mot momentförteck-
ningens 26 punkter redovisade efter tabellen.

Karlstadskursen koncentrerar sig på byg-
de- och lokal utveckling och gör detta med en

innehållsmässigt bred ansats. De båda andra
kurserna är ännu bredare. Den sammantagna
bilden av kurserna vid SLU och Dalslands
folkhögskola visar att områden som kan be-
höva stärkas gäller samverkan mellan olika
specialister, arbete tillsammans med mento-
rer och kunskaper om relevant lagstiftning
och hur lokala myndigheter arbetar med före-
tagsstöd och utvecklingsmedel. Huvudsyn-
punkten på SLU:s och Dalslands folkhögsko-
las kurser är att kursanordnarna nog lämp-
ligen överväger proportionerna mellan kurs-
innehåll och kurslängd. Kanske kan det vara
lämpligt att dela upp dem på flera kurser, t.ex.
enligt strukturen ”Bygde- och lokal utveckling”,
”Företagsutveckling” och ”Konsultrollen”.

Ingående moment i arbetsområdena tabell
UH1.5:
Bygde/lokal utveckling
1. Kunskap om regioners historia, människor,

sociala mönster, kulturer, positiva krafter
och motkrafter, öppna och låsta dörrar i
politik och byråkrati.

2. Illustration av omvärldsförändringar.
3. Analys av visioner och framtidsbilder för

bygder och företag.

U. Renborg

Tabell UH1.5 Kursens inriktning på olika arbetsområden.
Vid en konferens 23/11 -99 tog en grupp landsbygdsutvecklare fram olika kursinnehåll, som man tyckte är viktiga
att ha med i fortbildningskurser. Önskelistan är större än enskild kurs kan omfatta.
Kryssa för de moment som ingår i er kurs, och som alltså ger den en ”innehållsprofil” sedd från landsbygdsrådgi-
varnas utgångspunkt.

SLU, Karlstads universitet Dalslands folkhögskola
Uppsala Lokal utveckling och +Trollhättant/Uddevalla
Landsbygdsutveckling planering Landsbygdsutveckling

Bygde/lokal utveckling 8 av 9 moment 9 av 9 moment 8 av 9 moment
Ej mom.6 Ej mom.2

Företagsutveckling 3 av 4 moment Inget moment 4 av 4 moment
Ej mom.11

Konsultrollen 10 av 13 mom. Inget moment 9 av 13 mom.
Ej moment 19, 21, 25 Ej mom.15, 16, 18, 19

Annat innehåll Konflikthantering
Skriftlig och muntlig
framställning
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4. Planer för näringslivsutveckling och/eller
företagsutveckling.

5. Landsbygdens demografi, ut- och inflytt-
ning.

6. Myndigheter och organisationer engage-
rade i lokal utveckling, företagsstöd, lag-
stiftning, kommunernas möjligheter att
ge stöd.

7. Villkor på landsbygden för företagsetable-
ringar och inflyttning.

8. Utveckling av öppenhet, lyhördhet för
otraditionella initiativ.

9. Kunskap om nya privata och offentliga
serviceformer på landsbygden.

Företagsutveckling
10. Kunskap om att arbeta med nyföretagan-

de grundat på människornas egna affärs-
och utvecklingsidéer.

11. Företagsekonomi med småföretagsinrikt-
ning. Kunskap om företagsutveckling med
marknadsföring.

12. Kunskap om nya produktionsidéer för
landsbygdens småföretag.

13. Marknadsföring av bygdens och/eller
företagens produkter.

Konsultrollen
14. Process- och projektledning.
15. Pedagogik, mötesteknik, förhandlings-

arbete, lobbyarbete – ringa in de av dessa
som ingår.

16. ”Utbildning för eldsjälar”. Hur undvika
utbränning? Hur kanalisera kraften?

17. Att arbeta som bollplank, lots, katalysa-
tor, förenklare, dörröppnare.

18. Utveckling av rådgivarens analytiska för-
måga.

19. Att samverka i arbetslag med andra spe-
cialister.

20. Hur finna och arbete med entreprenörer,
pionjärer, företagare.

21. Att arbeta med mentorer till företagare
och bygdeutvecklare.

22. Att bygga nätverk, partnerskap, allianser
till olika grupper i samhället.

23. Nätverksbyggande, utveckla kontaktnät

till näringsidkare, byagrupper, EU-resur-
ser, offentliga myndigheter, kommuner,
banker, riskkapital, företagarföreningar,
ekonomikonsulter.

24. IT-kommunikation på landsbygden.
25. Kommunal- och myndighetsjuridik, med

tonvikt på kunskaper om hur dessa myn-
digheter och organisationer arbetar och
om ärendens gång hos dem.

26. Kunskap i att utveckla enkla system för
informationsspridning.

2.  Småföretagande
En stor del av landsbygdsutvecklarnas arbe-
te innebär stöd till personer som vill starta
eller redan driver små företag. Detta arbete är
kärnan i näringslivsutvecklingens gräsrots-
arbete. En kontinuerlig uppgradering av kun-
skaperna i företagsstart och företagsutveck-
ling är därför viktig för utvecklingsproffsen.

I tabell UH2.1 presenteras fyra kurser med
olika inriktning, som kan vara lämpliga för
landsbygdsutvecklare, som vill öka sin kom-
petens i stöd till småföretagare.

Karlstads universitet erbjuder en helårs-,
heltidskurs på distans som inriktas mot inno-
vatörsutbildning.

Högskolan i Gävle driver två kurser be-
handlande företagande vid små och medel-
stora företag. Båda är av intresse för lands-
bygdsutvecklare, bl. a. för att de drivs av lära-
re som tidigare deltagit i utvecklingen vid SLU
av den nyföretagarkurs, som senare publi-
cerades som Uhlin, H-E m.fl.: Företagande i
förändring, SLU och LTs Förlag 1991. Denna
kurs utbjuds numera som:
– Affärsidé och affärsplan för nyetablerade

företag.
– Den ger 5 univ.poäng på den grundläggan-

de A-nivån.
Den andra kursen är inriktad mot entrepre-
nörskap:
– Entreprenörskap i små och medelstora

företag. Den ger 5 universitetspoäng på
den mer avancerade C-nivån.

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare
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För den som vill lägga sin utbildning på
folkhögskolenivå ger småföretagarutbild-
ningen vid Medlefors folkhögskola vid Skel-
lefteå ett väl genomarbetat exempel. Utbild-
ningen ligger som ofta vid dessa skolor på
helår.

Kurserna i tabellen får närmast se som
exempel på utbildningar i företagsekonomi
med småföretagade som inriktning. Den en-
skilde landsbygdsrådgivaren kan säkert få
fram flera liknande kursförslag med inriktning
mot allmän företagsekonomi och på vissa håll
med småföretagsinriktning genom att hän-
vända sig till närmaste universitet/högskola.
Universiteten i Växjö och Örebro liksom Hög-
skolorna i Jönköping och Kalmar kan vara
särskilt intressanta att inrikta sökandet mot.

Tabell UH2.2 ger en vink om att en möjlig
start kan göras med den grundläggande 5-
poängskursen om affärsutveckling vid hög-

skolan i Gävle. Högre kompetens kan sökas i
entreprenörskursen vid samma högskola el-
ler i innovatörskursen i Karlstad, som båda
har en starkare teoretisk inriktning. Den bre-
daste inriktningen bjuder Medleforskursen ut
samtidigt som den inte kräver formella för-
kunskapskrav men innebär helårsstudier.
Kurserna har alla en klar inriktningen på eget
projektarbete.

Lärarnas egen bedömning av kursernas
kvalitet visas i tabell UH2.3. Man betonar kur-
sernas öppenhet för yttre intryck och kreati-
vitet, medan trycket på att förstå handlings-
ramar hos politiker och andra utomstående,
på att koncentrera sig på entreprenörer och
andra pionjärer ligger lägre.

För förståelse av kvalitetsgraderingen se
texten till tabell UH1.3. Observera särskilt att
poängjämförelser endast kan göras inom, inte
mellan kurser. Den visar sannolikt lärarens

U. Renborg

Tabell UH2.1 Småföretagande

Kursanordnare, kurs Mål Innehåll Förkunskaper Omfattning
(Given antal ggr)

Karlstads Universitet Teoretisk kunskap o. Studier i kreativitet, Grundläggande 40 univ.p, hel-
personlig utveckling. kommunikation, högskole- tid, distans

Innovatörsutbildning Projekt och nätverks- design, projektorg., behörighet Telebild, Kon-
(ny 2000) byggande immaterialrätt, ferenser med

finans, marknadsföring First Class
Eget projekt Lokala möten

Högskolan i Gävle Upprätta affärsplan. Egen affärsidé o. Grundläggande 5 univ.p
Analys av affärsplaner. plan. (mål, P/M- högskole- heltid

Affärsidé och affärs- Förståelse för före- matris, annonsering, behörighet halvfart
plan för nyetablerade tagsstart. Introd.  produktkalk.) Kritik av
företag Entreprenörskap. planer. (case, grupp-
(3 ggr) arbeten, studiebesök)

Högskolan i Gävle Förstå entre- Entreprenörsroll. Grundläggande 5 univ.p
prenörskapets Motiv o. drivkrafter  högskole- heltid

När huvudet brinner – betydelse för sam- Småföretag behörighet kan även ges
Entreprenörskap i hälle och enskilda. (organisation, nät, på halvfart
små o. medelstora Förstå entre- tillväxt, teknikbas)
företag (4 ggr) prenöriella processer Arbeta i nytt företag

Medlefors fhsk Kunskaper i start Entreprenörskap/ Inga formella 37 veckor
Skellefteå /drift av mindre projekt. krav 1300 tim
Småföretagar- företag. Stärka Marknadsför. heltid
utbildning deltagarnas Företagsekon
(4 ggr) självförtroende Kommunikation
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uppfattning om vilka ansatser/moment man
betonar (4 och 3) resp ger mindre uppmärk-
samhet (2 och 1).

Tabell UH2.4 visar att kurserna vid hög-
skolan i Gävle främst koncentreras på små-
företagande med de båda andra kurserna,
med huvudinriktning på småföretagande även
behandlar projektledning. Denna bild framgår
tydligare i tabell UH2.5.

3. Turism
I många landsbygder finns resurser både
inom natur och kultur för att utveckla en små-
skalig turism. På många håll väntar dessa re-

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

Tabell UH2.2  Småföretagande. Kursens form

Hur stor del av Karlstads univ. Högsk. Gävle Högsk. Gävle Medlefors fhsk.
kurstiden läggs på Innovatörs- Affärsidé och När huvudet Småföretagar-

utbildning affärsplan för brinner – Entre- utbildning
nyetabl. företag prenörskap

1.   Teori o. metod 50 proc. 60 proc. 15 proc.
2.   Analys o.fallstud. 10 10 proc. 20 20
3.   Rollspel 10
4.   Erfautbyte o.nätv. 10 10 25
5.   PM o. gruppdisk 10 80 20 30
6.   Annat 20 eget proj.

el. företag

Tabell UH2.3  Småföretagande. Kursens kvalitet
Ange de av följande element du tycker att kursen förmedlar till deltagarna.
Gradera, för de element du väljer ut, det som faktiskt sker i kursen från 1 (i liten grad) till 4 (i hög grad):

Karlstads univ. Högsk. Gävle Högsk. Gävle Medlefors fhsk.
Innovatörs- Affärsidé och När huvudet Småföretagar-
utbildning affärsplan för brinner – Entre- utbildning

nyetabl. företag prenörskap

1. Öppenhet för sociala mönster
och otraditionella alternativ      4      4      4      4

2. Förståelse för visionärt och
kreativt tänkande      4      4      4      3

3. Förståelse för enskildas och
politikers handlingsramar      1      1      2      2

4. Koncentration på entreprenörerna      1      1      2      2
5. Betona förmåga att arbeta hemma

hos pionjärerna      1      1      2      1
6. Utveckla vana att samverka

med andra aktörer      4      2      2      3
7. Möta kontraster och motsatser      4      4      4      2
8. Fundera igenom egen verksamhet      4      4      2      4

surser fortfarande på att utvecklas. Ofta be-
hövs här både samhällsinsatser – från län och
kommuner – och enskilda initiativ för att ut-
veckla turistföretag. Kunskaper i turismsek-
torns funktion och de små turistföretagens
utvecklings- och driftsproblem är härmed ett
viktigt kompetensområde att vidareutbilda
sig i för landsbygdsutvecklaren.

För den som vill välja högskolenivån för
sina studier visas i tabell UH3.1 några korta
kurser från Karlstad och Östersund. Det rör
sig här om kurser på 10–20 veckors längd. De
täcker området från allmän turismkunskap
över planering och produkturveckling i sek-
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U. Renborg

Tabell UH2.4  Småföretagande. Kursens inriktning
Här följer en lista över områden, som dagens landsbygdsutvecklare gärna vill ha fortbildning i. (enligt förfrågan hös-
ten 1999).
Kryssa för de alternativ, som ingår i er kurs (flera alternativ möjliga).

Karlstads univ. Högsk. Gävle Högsk. Gävle Medlefors fhsk.
Innovatörs- Affärsidé och När huvudet Småföretagar-
utbildning affärsplan för brinner – Entre- utbildning

nyetabl. företag prenörskap

1. Projektledning      X      X
2. Processledning      X
3. Utvärderings-/

uppföljningsanalys
4. EU:s och statlig regionalpolitik
5. Lokal ekonomisk analys
6. Lokala demokratirörelser,

problem och möjligheter
7. Kulturen som drivkraft i utveckl.
8. Att organisera ideell verksamhet      X
9. Stad och land i ”glokal” utveckling

10. Informell social ekonomi      X
11. Företagsekonomi med

småföretagsprofil      X      X      X
12. Småföretagaren: Identitet,

arbetsvillkor      X      X      X      X
13. Marknadsföring med

småföretagsinriktning      X      X      X
14. Rådgivarrollen      X
15. Småskalig turism
16. Andra områden Kreativitet o.idédesign

Immat-rätt, Finansiering

Tabell UH2.5 Småföretagande.  Kursens innehåll.
Vid en konferens 23/11 -99 tog en grupp landsbygdsutvecklare fram olika kursinnehåll, som man tyckte är viktiga
att ha med i fortbildningskurser. Önskelistan är större än enskild kurs kan omfatta.
Kryssa för de moment som ingår i er kurs, och som alltså ger den en ”innehållsprofil” sedd från landsbygdsråd-
givarnas utgångspunkt.

Karlstads univ. Högsk. Gävle Högsk. Gävle Medlefors fhsk.
Innovatörs- Affärsidé och När huvudet Småföretagar-
utbildning affärsplan för brinner – Entre- utbildning

nyetabl. företag prenörskap

Bygde/lokal utveckling 2 av 9 moment 2 av 9 moment 1 av 9 moment 3 av 9 moment
6. Mynd.o.org, 2. Illustrera om- 8. Öppenhet för 6. Mynd.o.org,
stöd, lagstiftn. världsförändr. otrad. initiativ stöd, lagstiftn.
8. Öppenhet för 8. Öppenhet för 7. Landsbygdens
otrad. initiativ otrad. initiativ villkor för

företagsetabl.
8. Öppenhet för
otrad.initiativ

Företagsutveckling 4 av 4 moment 3 av 4 moment 1 av 4 moment 4 av 4 moment
10. Nyföretagan 10. Arbeta med
11.Småför.ekon nyföretagande
13.Marknadsför enl.egen affärsidé



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 141:9, 2002

37

torn till entreprenörskap och företagande i
natur- och kulturturism.

Inom turismsektorn finns ett större utbud
än det som visas i tabell UH3.1. Några exem-
pel:
Mitthögskolan i Östersund. Marknadsföring
av turism. 5 poäng

Kursen skall ge grundläggande kunskaper
i marknadsföring – nivå A – med speciell in-
riktning på turismsektorn. Kursen behandlar
bl.a. kunders köpbeteeende, marknadsplane-
ring och strategisk planering på regional- och
företagsnivå i turistnäringen, marknadsföring
av tjänster, marknadsrätt och konkurrensrätt.

Detta är en distanskurs på halvfart med
två–tre veckoslutsmöten i Östersund. IT-kon-
takter med deltagarna för insändningsupp-
gifter och handledning. Projektarbete som
marknadsplan eller litteratur-PM.

Mitthögskolan i Östersund. Affärsutveckling
i turistföretag. 5 poäng

Kursen skall ge verktyg för utveckling av fö-
retagsamhet och organisationer inom turism
och service. Ger möjlighet att arbeta med af-
färsidé eller egen turismprodukt.

Även detta är en distanskurs på halvfart
med två–tre veckoslutsmöten i Östersund. IT-
kontakter med deltagarna för insändnings-
uppgifter och handledning. Projektarbete med
affärsplan eller litteratur-PM.

Ett mera udda intresseområde finns att stude-
ra vid SLU, Umeå, som erbjuder en kurs i

Jaktturism, 10 p., för den som har allmän
högskolebehörighet och jägarexamen.

Luleå tekniska universitet erbjuder vid sin
institution i Skellefteå ett paket kurser inom
ämnet fritidsvetenskap. Man har 3 års erfa-
renhet av delkurser som:
Introduktion till fritidsvetenskap 5 p.
Människans utveckling och behov av fritid

10 p.
Fritiden i Sverige 10 p.
Samhället och fritiden 5 p.

Ansvarig lärare uttrycker intresse för att
utveckla kurser inriktade på landsbygdsut-
vecklarnas behov.

Längre kurser finns även vid Karlstads uni-
versitet och Mitthögskolan liksom vid hög-
skolorna i Dalarna och Kalmar. De båda se-
nare har hela utbildningsprogram i turism 120
(160) p. Linköpings universitet har en kurs i
Natur- och kulturvägledning, 40 p. Den kursen
ges på distans 2000/01.

Karlstads universitets kurs ”Entreprenörskap
för turism på landsbygden” (se tabell UH3.1)
är särskilt intressant för landsbygdsutveckla-
re eftersom den ges på deltid och distans.
Övriga kurser är av intresse därför att de kan
utgöra bas för specialdestinerad uppdrags-
utbildning.

Tabell UH3.2 visar att alla kurser, med någon
variation, ger utrymme för PM-skrivning,
gruppdiskussioner och erfarenhetsutbyte.

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

Forts. Tab. UH2.5 Karlstads univ. Högsk. Gävle Högsk. Gävle Medlefors fhsk.
Innovatörs- Affärsidé och När huvudet Småföretagar-
utbildning affärsplan för brinner – Entre- utbildning

nyetabl. företag prenörskap

Konsultrollen 10 av 15 mom. Inget av 15 Inget av 15 5 av 15 mom.
Ej 21, 24, 25 moment moment 16. eldsjälar

17. bollplank
20. pionjärer
21. mentorer
22. nätverk

Annat innehåll

Samtliga moment som efterfrågats har angetts i anslutning till tabell UH1.5
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Tyngdpunkten ligger i samtliga fall på teori,
metod och analys.

Lärarnas egen bedömning av kursernas
kvalitet visas i tabell UH3.3.

För förståelse av kvalitetsgraderingen se
texten till tabell UH1.3. Observera särskilt att
poängjämförelser endast kan göras inom, inte

mellan kurser. Den visar sannolikt lärarens
uppfattning om vilka ansatser/moment man
betonar (4 och 3) resp ger mindre uppmärk-
samhet (2 och 1).

Det är svårt att ur tabell UH3.3 dra några
slutsatser om olikheter i kurslärarnas uppfatt-
ning om det kursinnehåll man erbjuder. Möj-

U. Renborg

Tabell UH3.1  Turism

Kursanordnare, kurs Mål Innehåll Förkunskaper Omfattning
(Given antal ggr)

Karlstads universitet Framväxt, villkor, Allmän turism- Grundläggande Vardera
Turismkunskap betydelse av turism, kunskap, resurser, högskole- kursen:
(15 ggr) dess förutsättn., förutsättn., produk- behörighet 10 univ.p
I. Introd.kurs utveckling, o. tion, praktisk heltid
II. Lokalisering o. planering, problemlösn. 10 veckor
destinationsutv. natur/kultur

Karlstads universitet Utveckling av Entreprenörskap Grundläggande 20 univ.p
Entreprenörskap egen förmåga att o småföretagande. högskole- halvfart
För turism på söka kunsk., Utveckling, pake- behörighet deltid
landsbygden formulera och tering, Marknads- Presentera egen distans
(ny 2000) lösa problem för. av turism affärsidé ca 15 möten

Mitthögskolan Ge konsument- och Rekreation i natur- Grundläggande 10 univ.p
Östersund producentaspekter miljö. Samhällets o. högskole- heltid
Management av på naturmiljö företags användning, behörighet 10 veckor
naturturism för fritid o. turism resursutv.o. skötsel
(1 gng) av naturmiljö.

Mitthögskolan Planering f.reg.o. Turismsekt. som Grundläggande 10 univ.p
Östersund lokal samhälls-o. utvecklingsinstrum. högskole- heltid
Planering och näringslivsutveckling. Teoretiska o. behörighet 10 veckor
Produktutveckling Planering av praktiska exempel.
i turismsektorn turistområden Produktutveckling
(5 ggr)

Tabell 3.2  Kursens form: Hur stor del av kurstiden läggs på

Karlstads Karlstads Mitthögsk. Mitthögsk.
Universitet Universitet Östersund Östersund
Turism- Entreprenör Management Planering och
kunskap för turism på av naturturism produktutv. i

landsbygd turismsektorn

1.  Teori o. metod 40 proc 50 proc 50 proc 40 proc
2.  Analys o. fallst. 20 20 25 10
3.  Rollspel
4.  Erfautbyte o. nätv. 20 10
5.  PM o. gruppdisk 20 30 25 40 (eget arb. in-

sända uppgifter)
6.  Annat
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Tabell UH3.3 Kursens kvalitet
Ange de av följande element du tycker att kursen förmedlar till deltagarna.
Gradera, för de element du väljer ut, det som faktiskt sker i kursen från 1 ( i liten grad) till 4 (i hög grad):

Karlstads Karlstads Mitthögsk. Mitthögsk.
Universitet Universitet Östersund Östersund
Turism- Entreprenör- Management Planering och
kunskap skap: turism av naturturism produktutv. i

på landsbygd turismsektorn

1. Öppen för sociala mönster och
otraditionella alternativ      3      3     4     4

2. Förståelse för visionärt
och kreativt tänkande      3      4     3     3

3. Förståelse för enskildas och
politikers handlingsramar      3      3     1     1

4. Koncentration på entreprenörerna      2      2      2      2
5. Betona förmåga att arbeta hemma

hos pionjärerna      1      1      1      1
6. Utveckla vana att samverka med

andra aktörer      3      3      3      3
7. Möta kontraster och motsatser      2      2      2      2
8. Fundera igenom egen verksamhet      3      3      2      4
9. Andra kvalitetselement      3      4

Problematisera, Diskutera/
operationalisera utveckla egen

begrepp destination

Tabell UH3.4  Kursens inriktning:
Här följer en lista över områden, som dagens landsbygdsutvecklare gärna vill ha fortbildning i. (enligt förfrågan hös-
ten 1999).
Kryssa för de alternativ, som ingår i er kurs. (flera alternativ möjliga)

Karlstads Karlstads Mitthögsk. Mitthögsk.
universitet universitet Östersund Östersund
Turism- Entreprenör Management Planering och
kunskap f.turism i av naturturism produktutveck.

landsbygd i turismsekt.

1. Projektledning
2. Processledning
3. Utvärderings- /uppföljningsanalys      X      X
4. EU:s och statlig regionalpolitik      X
5. Lokal ekonomisk analys      X      X
6. Lokala demokratirörelser,

problem och möjligheter
7. Kulturen som drivkraft i utveckl.      X      X
8. Att organisera ideell verksamhet      X      X
9. Stad och land i ”glokal” utveckl.      X      X

10. Informell social ekonomi      X      X      X      X
11. Företagsekon med småföretagsprofil      X      X
12. Småföretagaren: identit., arbetsvillk.      X
13. Marknadsföring småföretagsinriktn.
14. Rådgivarrollen
15. Småskalig turism      X      X      X      X
16. Andra områden Fritidsfrågor Destination,

aktiviteter management
management för resmål,
miljöaspekter effekt/miljö
impact, fysisk. alternativ turism
o ekonomisk
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ligen kan man dra slutsatsen att man är mera
inriktad på att förmedla kunskaper om tu-
rismsektorn än om hur konsulter/rådgivare
lämpligen agerar. Man ger nämligen lägre siff-
ror för alternativen 4, 5 och 7 än för övriga
moment. Kanske är detta lämpligt för de lands-
bygdsutvecklare som vill ha ökade kunskaper
om turismsektorn och redan har erfarenheter
av den svåra konsten att arbeta som konsult.

Tabell UH3.4 visar att alla redovisade kur-
ser är inriktade på småskalig turism. Man läg-
ger vikt vid att lära ut informell social ekonomi.
Med hjälp av tabellen kan enskilda personer
välja kurs enligt egna intressen och behov.

Tabell UH3.5 visar att kursinnehållet varie-
rar starkt mellan kurserna.

Karlstads universitets Turismkunskap är
inriktad på bygde- och lokal utveckling och

sysslar ej med företagsutveckling och kon-
sultrollen.

Kursen ”Entreprenörskap för turism på
landsbygden” tar tydligen också start i bygde-
perspektivet men behandlar också villkoren
för företagsutveckling, entreprenörsfrågor
och nätverksbyggande.

Kurserna vid Mitthögskolan i Östersund
tycks ta en klarare utgångspunkt i turismsek-
torn med omvärldsförändringar, småföretaga-
rens produktidéer, utveckling av analytisk för-
måga och nätverksbyggande.

4. Projektledning
Det finns en stor mängd kurser i projektled-
ning som drivs av studieförbund och utbild-
ningsföretag vid och utanför våra universitet
och högskolor. Dessa nås lätt lokalt. För att ge

U. Renborg

Tabell UH3.5 Kursens innehåll
Vid en konferens 23/11 -99 tog en grupp landsbygdsutvecklare fram olika kursinnehåll, som man tyckte är viktiga
att ha med i fortbildningskurser. Önskelistan är större än enskild kurs kan omfatta.
Kryssa för de moment som ingår i er kurs, och som alltså ger den en ”innehållsprofil” sedd från landsbygdsråd-
givarnas utgångspunkt.

Karlstads Karlstad Mitthögskolan Mitthögskolan
universitet universitet Östersund Östersund
Turism- Entreprenör Management Planering och
kunskap för turism på av naturturism produktutveck.

landsbygden i turismsektorn

Bygde/lokal utveckling 5 av 9 moment 4 av 9 moment 2 av 9 mom. 2 av 9 mom.
1. Regionkunsk 1. Regionkunsk 2. Omvärlds- 2. Omvärlds-
2. Omvärldsänd 5. Landsbygds- förändringar förändringar
3. Framtidsbild demografi 8. Öppenhet 8. Öppenhet
4. Näringsl.utv. 7. Villkor för
8. Öppenhet företagsutveckl

8. Öppenhet

Företagsutveckling Inget moment Inget moment 2 av 4 mom. 3 av 4 mom.
11.Småföretag 10. Egen affärs-
12.Produktidéer utveckling

11. Småföretag
12. Produktidé

Konsultrollen Inget moment 3 av 13 mom. 1 av 13 mom. 2 av 13 mom.
20. Arbeta m. 18 Utveckla 18. Utveckla råd-
entreprenörer rådgivarens givarens analy-
22. Bygga nätverk analytiska tiska förmåga
o. partnerskap förmåga 23. Bygga
24. IT-kom. nätverk

     Annat innehåll

Samtliga moment som efterfrågats har angetts i anslutning till tabell UH1.5
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ett perspektiv på sådana kortare kurser pre-
senteras här tre universitetskurser av myck-
et olika längd.

Den första kursen ges vid Mitthögskolan i
Östersund. Den omfattar 60 universitetspo-
äng som drivs som del av en utbildning till
projektnavigatör där det också ingår fritt val-
da kurser om 80–100 poäng i företagskonomi,
sociologi, psykologi, nationalekonomi, stats-
kunskap eller tekniska och naturvetenskap-
liga ämnen. Totalt ger detta en utbildning till
projektnavigatör inom Mitthögskolans Entre-
prenörprogram om 140–160 poäng. Kursen är
inriktad på universitetsstuderande i heltids-
studier och visar vilken studievolym man räk-
nar att en specialutbildning till projektledare
kan/bör omfatta.

Delar av det första blocket av denna kurs
utbjuds som uppdragsutbildningen ”kvalifice-
rad projektledarutbildning 10 poäng” med
målet att ”deltagarna skall tillägna sig synsätt,
metoder och erfarenheter för att utveckla sin
projektledarkompetens för att kunna dela ett
större utvecklings- eller kundprojekt.” Under-
visning som lektioner, litteraturstudier, grupp-

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

övningar, praktikfall och arbete med projekt-
uppdrag från egen organisation ingår.

Den andra kursen i projektledning på 10
universitetspoäng ingår i ett utbud av distans-
kurser vid Umeå universitet, som riktas till
erfarna personer ute i yrkeslivet. Det är en
universitetskurs med teoretisk inriktning.

Den tredje kursen, Projektarbete 10 poäng,
har anordnats av Arbetslivsinstitutet vid dess
Forskarstation, Bergslagen i samarbete med
Lärcentrum Masugnen i Lindesberg. Det är en
distanskurs, som motsvarar tio veckors hel-
tidsstudier på högskolenivå. Kursen bygger
på lärarnas erfarenheter från 6 à 7 tidigare lik-
nande kurser. Den redovisas här i den form
den getts en gång och dokumenterats i boken
”Projektarbete, teori och praktik” (Lennart
Svensson och Casten von Otter, Santérus för-
lag 2000). Kursen innehåller aktiverings-, nät-
verks- och planeringsstrategierna vid projekt-
arbete, regionalt perspektiv och entreprenör-
skap. Ny kurs kan ges vid efterfrågan. Varje
kurs läggs upp efter deltagarnas behov, varför
innehållet kan variera.

Tabell UH4.1  Projektledning

Kursanordnare, kurs Mål Innehåll Omfattning
(Given antal ggr)

Mitthögskolan Skapa projektledare som Navigation känned.  20p 4 år  heltid varvat
Östersund kan hantera människor Ämnesst. 40p med
Projektnavigation o. därigenom driva Navigation Proj.utv. 20p. ämnesstudier
(2 ggr) projekt Ämnesst. 60p (t.ex. företagsek,
och Kvalificerad Navigation Färdighet 20p sociologi, psykologi)
projektledarutbildn.
10 poäng distans

Umeå universitet Ge grundläggande Problemformuleringar, 10p
Projektledning kunskaper om projekt- Kommunikation, halvfart
(ny 2000) arbete och projektledning organisation, arbetsrätt, deltid

målanalys. Planering, distans
genomförande, 5 möten
utvärdering.

Arbetslivsinstitutet, Kunskaper om projekt- Aktivering, nätverk, 10 veckors heltids-
Lärcentr. Masugnen, ledning för förändring, lärande, planering, arbete, 14 heldags-
Lindesberg företag/organisationer/ regionalt perspektiv, möten 18/2–18/11
Processinriktad regional utveckling entreprenörskap seminarier+
projektledarutbildning gruppredov.
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Tabell UH4.2 visar att kursen i Lindesberg
är starkast inriktad på erfarenhetsutbyte.
Man kan utgå från att 10-poängsvarianten
”kvalificerad projektledarutbildning” som ges
av Mitthögskolan som uppdragsutbildning
också baseras på erfarenhetsutbyte. De båda
övriga kurserna har, som traditionella hög-
skolekurser, sin tyngdpunkt i teoridelen.

I Tabell UH4.3 redovisas lärarnas egen
bedömning av kursernas kvalitet. Tabellen an-

tyder att lärarna vid kurserna i Östersund och
Lindesberg strävar mer att ge kurserna öp-
penhet mot utifrån kommande impulser av
olika slag än vad som gäller för den mer tradi-
tionella universitetskursen vid Umeå univer-
sitet.

Såväl Tabell UH4.4 som Tabell UH4.5 an-
tyder att kurserna i Östersund och Lindes-
berg har ett bredare innehåll än kursen i
Umeå.

U. Renborg

Tabell UH4.2  Kursens form

Hur stor del av Mitthögskolan Umeå Arbetslivsinst,
kurstiden läggs på… Östersund Universitet Lärcentrum Masugnen,

Projektnavigation Projektledning Lindesberg

1.  Teori o. metod 50 proc. 60 proc. 30 proc.
2.  Analys o.fallstud. Ingår i 1 20 30
5.  PM o. gruppdisk Ingår i 1 o. 6 10
3.  Rollspel Ingår i 1 10
4.  Erfautbyte o.nätv. Ingår i 1 10 30
6.  Annat 50 proc: Praktiska probl., Fallstud.,

Projektarbete med utom- teori, eget projekt
stående beställare deltagarstyrt erfautbyte

Tabell UH4.3  Kursens kvalitet
Ange de av följande element du tycker att kursen förmedlar till deltagarna.
Gradera, för de element du väljer ut, det som faktiskt sker i kursen från 1 ( i liten grad) till 4 (i hög grad):

Mitthögskolan Umeå Arbetslivsinst,
Östersund Universitet Lärcentrum Masugnen,
Projektnavigation Projektledning Lindesberg

1. Öppenhet f. sociala mönster och
otraditionella alternativ       4     4

2. Förståelse för visionärt och
kreativt tänkande       4     4

3. Förståelse för enskildas och
politikers handlingsramar       2      2     2

4. Koncentration på entreprenörerna       2     2

5. Betona förmåga att arbeta hemma
hos pionjärerna       2     3

6. Utveckla vana att samverka med
andra aktörer       4      4     3

7. Möta kontraster och motsatser       4     4
8. Fundera igenom egen verksamhet       4      3     4
9. Andra kvalitetselement       4

Projektledn. m. Reflektions-pm på föreläs-
utomst. beställare. ningar och litteratur. Nätverks-
Höga krav på org. Etik i proj.arb. Distans-
skriftlig rapportering kommunikation – First Class
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Tabell UH4.4  Kursens inriktning
Här följer en lista över områden, som dagens landsbygdsutvecklare gärna vill ha fortbildning i (enligt förfrågan hös-
ten 1999).
Kryssa för de alternativ, som ingår i er kurs (flera alternativ möjliga).

Mitthögskolan Umeå    Arbetslivsinst,
Östersund Universitet    Lärcentrum Masugnen,
Projektnavigation Projektledning    Lindesberg

1. Projektledning      X      X      X
2. Processledning      X      X
3. Utvärderings- /uppföljningsanalys      X      X
4. EU:s och statlig regionalpolitik
5. Lokal ekonomisk analys
6. Lokala demokratirörelser, problem och

möjligheter
7. Kulturen som drivkraft i utveckling
8. Att organisera ideell verksamhet
9. Stad och land i “glokal” utveckling

10. Informell social ekonomi
11. Företagsekonomi m. småföretagsprofil
12. Småföretagaren: Identit., arbetsvillkor
13. Marknadsföring med småföretagsinriktning
14. Rådgivarrollen      X
15. Småskalig turism
16. Andra områden X se kursplan

Tabell UH4.5 Kursens innehåll
Vid en konferens 23/11 -99 tog en grupp landsbygdsutvecklare fram olika kursinnehåll, som man tyckte är viktiga
att ha med i fortbildningskurser. Önskelistan är större än enskild kurs kan omfatta.
Kryssa för de moment som ingår i er kurs, och som alltså ger den en ”innehållsprofil” sedd från landsbygdsråd-
givarnas utgångspunkt.

Mitthögskolan Umeå Arbetslivsinst,
Östersund Universitet Lärcentrum Masugnen,
Projektnavigation Projektledning Lindesberg

Bygde/lokal 1 av 9 moment 1 av 9 mom. 3 av 9 mom.
utveckling 8. Utveckla öppenhet, 2. Illustration av omvärlds- 2. Omvärlden

lyhördhet för otradition. förändringar 3. Visioner o. framtidsbilder
initiativ 8. Öppenhet för otrad.initiativ

Företags- 2 av 4 moment 0 av 4 mom. 1 av 4 mom.
utveckling 10. Arbeta m. nyföretagade 10. Arbeta m. nyföretagande

11. Småföretagande

Konsult- 9 av 13 mom. 2 av 13 mom. 6 av 9 mom.
rollen (ej: 16. Eldsjälar, 14. Process- och projekt 14. Processledn., 16. Eld-

21. Mentorer ledning, 18.Utveckling av själar, 18. Analytisk förmåga
24. IT, 25. Kommun- och analytisk förmåga 19. Samverkan, 21. Samarb.
myndighetsjuridik) med mentorer

22. Bygga nätv. och allianser

Samtliga moment som efterfrågats vid enkäten har angetts i anslutning till tabell UH1.5
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7. Granskning av redovisade kursers
innehåll

3. Kunskaper om att genomföra självständigt
ensamarbete att utveckla öppenhet för
otraditionella initiativ, att utveckla social
kompetens, självförtroende, initiativför-
måga att utveckla förmåga att samarbeta
med olika aktörer

2. Pedagogiska drag i kurserna
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbe-

tas under kursen?
2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om

angiven litteratur kopplad till eget projekt?
3. Finns övningsexempel?
4. Finns krav på praktikbesök vid företag och

utvecklingsgrupper?
5. Finns datorkommunikation mellan elever

och lärare?
6. Finns summerande slutseminarium?
7. Sker dokumenterad kursvärdering som

rutin?
8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens

område?

7.1 Genomgång kurs för kurs
1. Landsbygdsutveckling
Hampnäs, Storuman och Hola.
Redovisningarna från Hampnäs folkhögskola,
”Skärgårdsutbildning”, och från Storumans
folkhögskola, ”Leva i glesbygd”, visar hur öm-
tålig utbildningssituationen är i norr. Båda
kurserna är nedlagda, den första fick ej till-
räckligt antal deltagare, den andra förlorade
sin eldsjäl till lärare, som gick till annan an-
ställning i en norrländsk kuststad. Innehållet
i kurserna har ej närmare undersökts. Hola

I detta avsnitt granskas form och innehåll i
varje kurs med hänsyn till hur de kan passa
som underlag för fortbildning av yrkesverk-
samma landsbygdsutvecklare. Detta görs ge-
nom att kursinnehållet ställs mot de arbets-
uppgifter, kompetenskrav och önskemålen
om fortbildning som landsbygdsutvecklarna
har respektive bör uppfylla enligt avsnitt 3,
sid. 17–22 och mot ett antal pedagogiska drag
i kurserna, efterfrågade i den enkät som redo-
visas i bilaga 4.

Granskningen bygger på av kursanordnar-
na insänt material och besök på utbildnings-
orterna Gävle, Karlstad, Lindesberg, Uppsala
och Östersund där ansvariga lärare intervju-
ats.

Följande analysschema har ställts upp.

Schemat består av två delar
Del 1 är en kortfattad summering av de

kompetenskrav landsbygdsutvecklarna tyck-
er sig behöva.

Del 2 kan sägas vara en checklista med ett
antal pedagogiska drag i kurserna

1. Vilken kompetens behöver man som
landsbygdsutvecklare?
1. Grundläggande kunskaper och erfarenhe-

ter om utvecklingsfrågor och utvecklings-
möjligheter, landsbygden, människorna.
företagen, rollen som uppsökande rådgiva-
re till samhälls- och företagsentreprenörer,

2. Kunskaper om lokala samhälls- och före-
tagsmiljön, hur politiskt styrda och ideella
organisationer arbetar, hur myndigheter
arbetar, att utveckla kontaktnät, driva för-
handlingar och lobbyarbete.

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare
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folkhögskola redovisar kursen ”leva i lands-
bygd”, som drivs i samverkan med Natur-
bruksgymnasiet Västernorrland och har getts
ett fåtal gånger, senast 1998. Sedan dess har
elevantalet ej räckt till för att ge kursen. Kur-
sen riktade sig till enskilda personer, som
önskar starta småföretag på landsbygden. In-
riktningen är småföretagsekonomi, samhälls-
kunskap och småskalig odling, djurskötsel,
häst- och traktortransporter, livsmedelsför-
ädling, ekologi och kretsloppsteknik. Delta-
garna arbetade med egna projekt som kritiskt
granskades i seminarier.

Kurserna i landsbygdsutveckling vid dessa
tre folkhögskolor är klart inriktade mot perso-
ner, som själva önskar arbeta med bygdeut-
veckling och småföretagande på landsbyg-
den. Redan som sådana tycks de ha svårig-
heter att överleva längre tid. Skolorna har ej
besökts för denna undersökning. Det är en
öppen fråga hur dessa kurser skulle kunna
utvecklas till konkurrenskraftig fortbildning
för yrkesverksamma landsbygdsutvecklare.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Uppsala.
Landsbygdsutveckling 10 p.
Överläggningar med ansvariga lärare har
skett den 8/11 -01.

SLU:s 10-poängskurs i landsbygdsutveck-
ling har getts fyra gånger och utbjuds även
hösten 2001 för start februari 2002. Inriktning-
en på Strategier för lokal utveckling, Demokra-
ti och utveckling, Kultur, Identitet och Före-
tagsamhet, Hållbar utveckling, Kommunika-
tion och förändring samt Min roll som lands-
bygdutvecklare indikerar att man tagit ut-
vecklingsperspektivet på allvar i kursupplägg-
ningen. Uppenbart dominerar bygdeutveck-
lingen över företagsutvecklingen. Det senare
har en undanskymd roll i kursen, vilket bör
framhållas mer än hittills i kurspresentationen.
Det vore möjligen fördelaktigt för universitetet
att i någon form erbjuda landsbygdsutveck-
larna en kurs av motsvarande omfattning i
småföretagande. Samverkan med andra uni-
versitet är också en möjlighet, se nedan.

Kursvärdering har gjorts och sammanfatt-
ning översänts. Ställda frågor till deltagarna:
Vad bör vara kvar? Vad bör förändras? Vilken
litteratur bör ingå? Vilka övningar bör kursen
innehålla? Det är uppenbart av kursvärder-
ingen att deltagarna funnit kursen värdefull.
Svaren visar även att kursvärderingen är vär-
defull som förbättringsinstrument.

Till formen är SLU-kursen en väl balanse-
rad kombination av teori, analys, eget arbete
och erfarenhetsåterföring. Distansutbildnings-
formen med fyra kursavsnitt om vardera tre
dagar förlagda till olika delar av Sverige och
studiereseinslag är sannolikt en stor fördel.
Det ger också plats för värdefullt erfarenhets-
utbyte. Litteraturstudier enligt väl genomar-
betade listor och med krav på skriftliga recen-
sioner och ”litteraturreflektioner” till varje
möte, dagboks- och artikelskrivande är myck-
et goda inslag.

Lärarna själva anser att sådana kvalitets-
tecken som öppenhet för sociala mönster,
förståelse för kreativt tänkande, för politikers
handlingsramar, utveckling av samverkans-
vana och reflektering över den egna verksam-
heten är medvetna element i kursen. Mera
tveksam är man om man koncentrerar sig på
arbete med just entreprenörerna i bygderna
och stimulerar till arbete hemma hos dem,
likaså tycks ej möten med kontraster – andra
åldrar, andra länder vara en medveten inrikt-
ning i kursen.

Kursledningen menar att man i sin kurs
täcker i stort sett samtliga de 15 områden,
som landsbygdsutvecklare önskar fortbild-
ning i. Detta understryker kursens karaktär
av introduktions- och översiktskurs. En re-
kommendation är att man kritiskt går igenom
kursen och överväger fördjupning på de om-
råden man tycker är viktigast och släpper
mindre viktiga delar eller utvecklar komplet-
terande kurser i dessa områden.

Man kan få hjälp i detta arbete genom ana-
lys av tabell UH1.5 där lärarna fått ange vilka
delar av landsbygdsutvecklarnas kursönske-
mål man själv anser att man täcker med kur-

U. Renborg



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 141:9, 2002

47

sen. Denna kan läsas så att man kanske bör
koncentrera sig på det som här kallas bygde-
och lokal utveckling, fördjupa utbildningen i
konsultrollen och arbeta fram särskilda kur-
ser i området företagsutveckling eller kanske
ännu hellre liera sig med t.ex. högskolan i
Gävle, som erbjuder två kurser i företagsut-
veckling, kurser som till dels tidigare utveck-
lats vid SLU.

De pedagogiska dragen i kursen (se bilaga
4) kan summeras som följer: Den använda
undervisningsmetoden betonar klart knyt-
ningen till deltagarnas yrkesroll, arbetsupp-
gifter och erfarenheter. De skrivna litteratur-
reflektionerna som krävs anknyts till deltagar-
nas egna erfarenheter. Övningsuppgifter i
kursen är problem som deltagarna tar med
från egen verksamhet. Egna arbetsmetoder
jämförs vid diskussion av de dagboksanteck-
ningar man vill att deltagarna skall föra. Rena
praktikbesök, t.ex. som arbete hos erfarna
landsbygdsutvecklare görs ej, men väl studie-
besök vid företag och utvecklingsgrupper.
Det är oklart hur dessa besök följs upp av den
enskilde kursdeltagaren. Datorkommunika-
tion mellan lärare och kursdeltagare finns,
bl.a. för att öva upp vana att avsätta tid för,
och för att byta erfarenheter i, nätverk av kol-
legor. Slutseminariet används bl.a. för att dis-
kutera rollen som landsbygdsutvecklare och
hur man skall gå vidare. Lärarna har forskar-
och lärarerfarenheter i marknadsföring och
rådgivningsarbete, men ingen egen erfaren-
het som landsbygdsrådgivare.

Upplysningar om kursen kan ges genom
SLU Kontakt, Box 7058, 750 07 Uppsala
statskonsulent Thomas Norrby,
tel. 018-67 18 89 eller 0705-67 18 89,
e-post thomas.norrby@kontakt.slu.se
och universitetsadjunkt Cecilia Waldenström,
tel. 018-67 18 12,
e-post: cecilia.waldenström@kontakt.slu.se

Karlstads universitet, lokal utveckling och
planering
Kursen kan läsas upp till 20 poäng. Ansvarig
lärare, kulturgeografen Svante Karlsson som
vi träffade den 15/5 -01, ger följande kommen-
tarer: ”Kursen ger en orientering om såväl
planerings- som utvecklingsprocesser. Detta
inkluderar att ge olika perspektiv på utveck-
ling. Det är kanske rätt att säga att kursen
söker belysa lokal utveckling dels som del i en
traditionell svensk samhällsplanering dels
som utvecklingsarbete med ett lokalt förank-
rat underifrånperspektiv.”

Man eftersträvar, fortsätter Svante Karls-
son, ”en målgrupp bestående av hälften ordi-
narie universitetsstuderande, hälften verk-
samma i kommun- och länsorgan eller lokala
utvecklingsgrupper. Kursen erbjuds på halv-
fart och genomförs under ett år. Undervis-
ningen sker med möten ca en gång per vecka
på kvällstid och några helgträffar. Man efter-
strävar distansutbildning där lärarna kommer
till studenterna, men resurserna räcker ännu
inte till för detta. Hittills har undervisningen
bestått av föreläsningar, seminarier och en ex-
kursion. Några moment har skett via telebild-
sändningar. Upplägget kan komma att komplet-
teras med studiebesök. På kursen har dokto-
rander och lektorer samt några gästföreläsare,
främst myndighetspersoner, undervisat.”

Kursen har hittills getts två gånger från
1999. Man behandlar utvecklingsbegreppet
(2p), planeringsprocessen och dess föränd-
ringar (4p), förändringsprocesser och nya ut-
vecklingsperspektiv (4p), lokal och social eko-
nomi (5p). Därtill genomförs en utvecklings-
geografisk studie (5p) i huvudsak som ett pro-
jektarbete, vilket i möjligaste mån sker i sam-
arbete med någon befintlig utvecklingsgrupp.
”Ett kritiskt förhållningssätt till begreppen ut-
veckling, planering och den lokala nivån ge-
nomsyrar kursen” säger Svante Karlsson. Det
som gör denna kurs särskilt intressant för
landsbygdsutvecklare är att både ovanifrån-
och underifrånperspektivet behandlas liksom
även lokal och social ekonomi.
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Lärarna själva anger rörande kvalitetsfrå-
gorna mera ”öppenhet”, ”förståelse”, ”möten”
och ”egenanalys” och kanske inte alls hur kon-
sulter bör/kan arbeta och entreprenörer kan
mötas ”hemma vid köksbordet”. Tabellerna
UH1.3, UH1.4 och UH1.5 visar att småföre-
tagarrollen och rådgivar/konsultrollen ej be-
handlas i kursen. Sådana kunskaper som be-
hövs för att genomföra självständigt ensam-
arbete av denna typ förmedlas tydligen inte.

Intrycket är att denna kurs mera betonar
underifrånperspektivet än vad som är vanligt
i kulturgeografiskt intiktade kurser i regional
planering utan att närma sig det lokala ut-
vecklingsarbetets innehåll och villkor, som
SLU:s kurs i konsultstödd landsbygdsutveck-
ling förmedlar. En kombination av dessa båda
kurser bör kunna ge en gedigen grund för
personer, som arbetar med rådgivande upp-
gifter i lokal utveckling.

De pedagogiska dragen i kursen (se bilaga
4) kan summeras som följer: Den använda
undervisningsmetoden är inte anknuten till
något genomgående projekt men man har
krav att relatera kursinnehållet till självvalt
lokalt projekt eller problem. Skrivna litteratur-
reflektioner anknuta till dessa projekt krävs
ej. Ett flertal mindre och större projekt redo-
visas skriftligt och diskuteras i seminarier.
Praktikarbete i relevanta miljöer förekommer
inte men exkursioner ordnas. Datorkommuni-
kation lärare – kursdeltagare med aktivt del-
tagande krävs. Varje delkurs har avslutande
seminarium och muntlig utvärdering sker vid
det sista av dessa. Kursledaren arbetar själv
med ett lokalt utvecklingsprojekt som doktor-
sarbete. Övriga lärare har forskningserfaren-
heter i sina områden.

 Upplysningar om kursen kan ges av:
Universitetslektor Thomas Blom, Inst. för
samhällsvetenskap
Karlstads universitet, 651 88 Karlstad,
tel.054-700 12 90, e-post: thomas.blom@kau.se
och av ansvarige läraren, kulturgeografen
Svante Karlsson
e-post: svante.karlsson@kau.se

Kursen i landsbygdsutveckling vid Dals-
lands folkhögskola och högskolan i Trollhät-
tan/Uddevalla
Kursen är f.n. nedlagd. Lärare och studieort
har ej besökts. Nedanstående grundas endast
på analys av insänt material.

Kursen omfattar 20p och har getts två
gånger (1997 och 1998). Den var en samver-
kan mellan folkhögskolan (Fhsk), Hushåll-
ningssällskapet (HS), Högskolan Trollhättan/
Uddevalla (HTU). Kursen är tills vidare ned-
lagd med hänvisning till resursbrist. 1998 års
kurs omfattade 1) Landsbygdens utveckling
och historia 4p - Fhsk, 2) Landsbygdens roll i
uthålligt samhälle 4p - HS, 3) Marknadsföring/
säljteknik 5p - HTU, 4) Företagandets villkor
4p - HTU, 5) Projektarbete 3p - HTU.

Översänd kursvärdering omfattar endast
en av delkurserna och kommenteras därför ej
närmare.

Den valda kursformen förefaller vara en
god avvägning mellan teori, analys och eget
arbete av deltagarna. Oklart är hur erfaren-
hetsutbytet fungerade – liten omfattning och
mer efterfrågades i kursvärderingen.

Rapporterande lärare betonade främst
kvalitetstecken som ”öppenhet”, ”förståelse”,
”rådgivarrollen” i kursen medan ”egen sök-
ning av kunskaper tillsammans med andra”,
”möta kontraster och motsatser bl.a. interna-
tionellt” ”fundera igenom egen verksamhet”
betonas mindre.

Kursen är uppenbart inriktad på småföre-
tagande, rådgivarrollen och projektarbete. Det
finns en motsättning mellan redovisningarna
om inriktningen, tabell UH1.4, och innehållet,
tabell UH1.5. Innehållet – tabell UH1.5 – signa-
lerar en mer omfattande behandling av bygde/
lokal utveckling än kursinriktningen – tabell
UH1.4 – gör. I den senare saknas t.ex. lokal eko-
nomisk analys, lokala demokratirörelser och
informell social analys, delar som i andra ord
tydligt täcks av innehållsbeskrivningen.

Upplysningar om kursen kan fås genom:
Dalslands folkhögskola Box 30, 458 21

Färgelanda, tel 0528-758 80
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2.  Småföretagande
Utbildning i företagsekonomi och småföretag-
ande är sällsynt på folkhögskolenivå i vårt
land. Företagsekonomi som delar av utbild-
ning i samhällskunskap och i datorkunskap
finns vid ett mindre antal skolor. Regelrätt
småföretagarutbildning finnas enligt katalo-
gen ”Folkhögskolor 1998/99” endast vid fyra
folkhögskolor, de i Bräkne-Hoby i Blekinge,
Leksand i Dalarna, Medlefors i Västerbotten
och Sunderbyn i Norrbotten. Med hänsyn till
vikten av att idag stimulera och utveckla små-
företagandet måste det bedömas som ett an-
märkningsvärt lågt kursutbud från en så stark
utbildningsresurs som landets 147 folkhög-
skolor är. KSLA bör ta upp diskussioner om
denna fråga med Folkbildningsrådet, som har
till uppgift att avge anslagsframställningar
och fördela statsbidrag till folkhögskolor och
studieförbund.

 Sunderby folkhögskola har ej besvarat
våra förfrågningar. Blekinge läns folkhög-
skola i Bräkne-Hoby meddelar att man haft
utbildning kring småföretagande sedan 1968
och att man år 2000 gjort om en lång sådan
utbildning till en 34 veckors kurs i nyföre-
tagande, som gått första gången 2000–2001.

Företagarnas folkhögskola, Leksand har
flera tiotals års tradition i utbildning i småfö-
retagsekonomi. Läsåret 2000/01 bedrev man
en grundläggande och en högre 1-årig kurs i
småföretagsekonomi och en 1-årig kurs ”Mitt
Företag”.

Medlefors folkhögskola i Skellefteå ge-
nomförde läsåret 2000/01 sin femte 1-åriga
kurs i småföretagande.

Samtliga dessa kurser är inriktade mot att
ge deltagarna kunskaper som behövs för att
starta/driva egna företag. De innehåller delar
som entreprenörskap, affärsidé, marknads-
föring, företagsekonomi, lagar avtal regler, ad-
ministration och personal, projekttänkande,
datorkraft, och ibland engelska och samhälls-
kunskap. Som regel ingår praktiskt arbete med
att utveckla egna affärsidéer till företagande.

I denna genomgång har vi valt att närmare
analysera den väl genomarbetade 1-åriga
småföretagarutbildningen vid Medlefors folk-
högskola. Skolan har ej besökts och diskus-
sioner med ansvariga lärare ej genomförts.
Analysen baserar sig enbart på insänt enkät-
material.

Den kursansvarige uppger att man i ge-
nomsnitt haft 20-tal elever per kurs. Lärare
vid denna kurs är dels civikekonomer med 20
års revisors- och näringslivserfarenheter, dels
folkhögskolelärare. Kursformen uppger man
vara bred med teori, analys, pm-skrivande
och gruppdiskussioner, erfarenhetsutbyte
och även rollspel. Den egna kvalitetsbedöm-
ningen (tab.UH2.2) betonar främst ”öppen-
het”, ”kreativitet”, ”samverkan”, ”analys av
egen verksamhet” medan konsultrollens kva-
liteter tydligen ej står i centrum, något som är
naturligt i denna företagarinriktade utbild-
ning. Att denna inriktning dominerar under-
stryks också av redovisningen om kursin-
riktning (tab. UH2.4) och kursinnehåll (tab.
UH2.5). Berömvärd är den angivna ambitio-
nen (tab. UH2.5) att betona utbildningens in-
riktning mot ”eldsjälar”, ”bollplank”, ”pion-
järer”, ”mentorer” och ”nätverk”.

De pedagogiska dragen i kursen (se bilaga
4) kan summeras som följer:

Utbildningen innehåller arbete med att
utveckla egna individuella affärs- och/eller
företagsplaner. Litteraturreflektioner och öv-
ningsexempel ingår.

En mentorgrupp av tio erfarna företags-
ledare deltar i utbildningen och svarar för
praktikkontakterna. Datorkommunikation sker
mellan elever och lärare. Slutseminarium och
kursvärdering är rutin. Lärarna har egen er-
farenhet av folkbildning och av näringslivet
bl.a. som skatte- och företagsrevisorer.

Upplysningar om kursen kan ges av:
Civilekonom Jerry Malmin, Medlefors folk-
högskola,
Box 707, 931 27 Skellefteå, tel. 0910-575 00,
e-post: jma@medlefors.fhsk.se
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Karlstads universitet, Innovatörsutbildning.
Möte 15/5 -01 med ansvarige för detta utbild-
ningsprogram, Madelene Fryklind, insänt en-
kätmaterial och telefonsamtal med en nedan
angiven kursdeltagare gav följande informa-
tion. Ansvarig lärare är Tommy Bergkvist (ej
närvarande).

 I denna 1-åriga 40 poängs distanskurs ges
”teoretisk kunskap och personlig utveckling
kombinerad med projekt och nätverksbyg-
gande”. Deltagarna har med sig en idé eller ett
intresseområde att utveckla. Under kursens
gång diskuterar man gemensamt fram en
lämplig projektidé att utveckla inom utbild-
ningens ram. Man ”möter inspiratörer som
coachar under utbildningen”. Sammankoms-
ter hålls 4–6 ggr per månad.

Kursen har getts 6 ggr. Delar av utbildning-
en kan ges och har getts som uppdragsutbild-
ning. Man är van vid och uppskattar en bland-
ning av unga studenter och yrkesverksamma
äldre (åldersspännvidd 19, många 25–30, till
40+).

Kursen innehåller innovation och entrepre-
nörskap 5p, immaterialrätt 5p, individuellt
projekt 10p och dessutom 5+5p ekonomi (af-
färsplan, kalkylering, resultaträkning, budget)
och att arbeta i projekt och nätverk 5p, samt
Kommunikation och kreativitet 5p.

Kursens innnehåll (tab. UH2.4) är projekt/
processledning och småföretagande. Beto-
ningen ligger på innovatörens inriktning på
kreativitet och idédesign. Kursen utlovar teo-
ri, analys, erfarenhetsutbyte och eget arbete
(tab. UH2.2). Kursen inriktas klart på innova-
tören själv – ”öppenhet”, ”kreativitet”, ”sam-
verkan”, ”motsatser” – medan konsult/råd-
givarrollen ej är central. (tab. UH2.3). Kurs-
innehållet anger dock att viktiga drag i utbild-
ningen ligger på faktorer som i tab. UH2.5
samlats under ”konsultrollen”

Kursen inriktas mot generell innovatörsut-
bildning utan att ta upp landsbygdsperspekti-
vet eller lokala samhälls- och företagsmiljöer.

Man inriktar tydligt kursen mot kreativt,
självständigt ensamarbete i småföretagarmiljö.

De pedagogiska dragen i kursen (se bilaga
4) kan summeras som följer:

Kursdeltagarna skall ta med sig en egen
affärsidé/projektidé som utvecklas under kur-
sen. Ur anvisad och självvald litteratur väljer
man själv för sitt projekt relevant litteratur att
användas i diskussioner och presentationer.
Flera övningsuppgifter skall lösas. Studiebe-
sök på universitetets teknikpark och företag
görs. Diskussionsdeltagare från företag med-
verkar. Telebildföreläsningar och datorkonfe-
renser används, bl.a. till nätverksbyggande.
Summerande slutseminarium och oftast
muntlig kursvärdering ingår. Cirka hälften av
lärarna driver innovativ verksamhet i projekt
och företag.

Upplysningar om kursen kan ges av:
Madelene Fryklind, Inst. för ekonomi, Karl-
stads universitet,
651 88 Karlstad, tel. 054-700 15 44,
e-post: madelene.fryklind@kau.se

Kursledaren föreslår kontakt med Mariann
Jakobsson, Guterud 7, 661 96 Långserud, som
har gått kursen och är beredd att berätta om
den – tel. 054-85 39 96. Hon, som själv varit
landsbygdsrådgivare, anser att kursen är bra
genom sin stimulering av kreativiteten och
sin inriktning på projektutveckling. Ekonomi-
delen av kursen ligger enligt henne på en krä-
vande nivå.

Högskolan i Gävle.
Möte den 22/5 -01 med universitetslektor
Svante Brunåker, kursansvarig för de båda
kurserna nedan, de båda studenterna Linda
Sandblom och Åsa Lindqvist i affärsidé-kur-
sen samt Docent Lars-Torsten Eriksson och
universitetslektor Finn Wiedersheim-Paul,
Uppsala universitet, som utvecklar datorbur-
na utbildningar i företagsekonomi för distans-
undervisning, e-learning.

Högskolan i Gävle. Affärsidé och affärsplan
för nyetablerade företag.
En 5-poängs halvfartskurs som getts 5 gånger,
där 80 procent av kursarbetet anges vara eget
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arbete, resten analyser av fallstudier och er-
farenhetsutbyte. Man ”utvecklar en genomar-
betad affärsplan för en tänkt idé eller ett ny-
startat företag”, som successivt presenteras
för kursdeltagarna. De färdiga affärsplanerna
presenteras inför en panel av externa intres-
senter av bankfolk, andra företagare, konsul-
ter. Detta är en ren småföretagarkurs utan
momenten bygdeutveckling och konsultrol-
len.

Kursen ligger på den grundläggande A-
nivån, och är avsedd som introduktion till
mera formella studier i företagsekonomi. Den
bör vara av stort intresse för personer, som
inte tidigare arbetat med analys och plane-
ring av småföretagande. Som uppdragsutbild-
ning för yrkesverksamma kan kursen läggas
upp på mera avancerad nivå – B och C.

Kursen ges på kvällstid, en kväll per vecka,
föreläsningar och grupparbeten. ”Bra lärare”
säger de två intervjuade studenterna, som
betonar att man når ökat självförtroende ge-
nom diskussionerna om företagandet med
personer från olika ämnesinriktning. När kur-
sen ges vid högskolan i Gävle kan man få ar-
betsplats i ”Drivhuset” där även andra nyföre-
tagare arbetar med start av företag. ”Mycket
stimulerande” säger intervjuade kursdeltaga-
re.

De pedagogiska dragen i kursen (se bilaga
4) kan summeras som följer:

Under kursen utvecklas affärsplan för tänkt
idé eller nystartat företag. Till VT. -02 planerar
man att lägga in en reflekterande dagbok som
studenterna skriver. Övningsexempel är en-
käter, intervjuer med tänkta kunder, kritik av
andras planer och fallstudier. Studiebesök
hos företag och samarbete med Drivhuset
Gävleborg. Datorkommunikation elever – lä-
rare med Blackboard. Affärsplanerna presen-
teras i slutseminarium inför bankfolk, företa-
gare, rådgivare, lärare. Kursvärdering görs.
Lärarna har begränsad erfarenhet av före-
tagsledning men forsknings- och undervis-
ningserfarenheter kring frågor som tas upp.

Högskolan i Gävle. När huvudet brinner –
Entreprenörskap i små och medelstora före-
tag.
En 5-poängskurs på hel- eller halvfart, som
getts 5 gånger. Den ligger på den mera avance-
rade C-nivån och inriktas på fördjupning av
företagskunnandet. Kursen innehåller teori,
analys av fallstudier och PM-skrivande över
ett verkligt företag, ett småföretag där man
under en period deltar i arbetet. Teoridelen
täcker ”den kreativa processen”, entrepre-
nörsrollen, familjeföretagande och stöd till
småföretag samt litteraturseminarier.

Kursen drivs med intensiv handledning
där pm:en diskuteras två till tre gånger enskilt
med läraren. I slutseminarium presenteras
PM:en. Kurskvaliteten (tab. UH2.3) betonar
”öppenhet”, ”kreativitet”, ”möta kontraster
och motsatser” mindre ”konsultrollen”. Små-
företagandet är helt i centrum (tab. UH2.4)
och (UH2.5).

De pedagogiska dragen i kursen (se bilaga
4) kan summeras som följer:

Varje kursdeltagare skall aktivt leta upp
och under kursen studera ett företag med
högst 50 anställda. Varje deltagare arbetar
minst 5 dagar i det självvalda företaget – arbe-
tar, lyssnar, samtalar om entreprenörproces-
sen. En PM skall skrivas över hur entrepre-
nörsprocessen ser ut i företaget och innehålla
reflektioner över processen i anslutning till
läst litteratur. Fallstudier av olika småföretag
skall analyseras i anslutning till föreläsningar
över teoriavsnitt. Datorkommunikation mel-
lan studenter och lärare sker via Blackboard.
Två summerande seminarier hålls, ett om
synen på entreprenörskap och hur den för-
ändrats under kursen, ett utifrån skriven PM.
Muntlig och skriftlig kursvärdering görs. Lär-
arna har fälterfarenheter i kursens område.

Båda Gävle-kurserna är inriktade på små-
företagande och är sannolikt av intresse för
landsbygdsutvecklare med olika bakgrunder.
I presenterade kursvärderingar ger deltagar-
na kurserna goda vitsord. Grundläggande
högskolebehörighet krävs för deltagande.
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Man är, när kursen ges inom det ordinarie
utbudet, restriktiv med dispenser från detta
krav då endast mindre del av behöriga sökan-
de kan antas. Vid betalad uppdragsutbildning
måste man i varje situation diskutera till-
godoräkningen av högskolepoäng till delta-
garna.

Upplysningar om kurserna kan ges av:
Huvudläraren, universitetslektor Svante Brun-
åker
Inst. för ekonomi, Högskolan i Gävle,
801 76 Gävle.
Tel. 026-64 88 83, e-post: sbr@hig.se

Brunåker rekommenderar kontakt med ti-
digare studenten Kerstin Mickelsson (mobil-
tel: 0703-096456). Hon anger vid telefonkon-
takt av UR att kursen ”När huvudet brinner”
blev en bra brygga mellan teori och empiri
genom sina person- och företagskontakter,
bra seminarieserie och ”spännande” littera-
tur.

3. Turismutbildning
Kurser vid folkhögskolor
Man har vid många folkhögskolor flerårig er-
farenhet av utbildning på turismområdet.
Detta innebär att det här finns en lärarpool
med stor erfarenhet av området. Det är en
viktig resurs att utnyttja för de landsbygdsut-
vecklare som är beredda att på denna nivå
skapa kortare kurser för egen fortbildning.

Översikten i tabell F3 visar att området är
brett och att man ofta koncenterar sig på oli-
ka specialiteter utöver en mer generell utbild-
ning i turismsektorns innehåll och villkor och
på språk. Vi ser i våra exempel i tabellen F3
Turism många kurser med inriktning på lokal
turism, kultur- och ekoturism, kulturoriente-
ring ofta med historia, konsthistoria, musik,
eller reseplanering och guidning.

I denna översiktliga sökning efter givande
möjligheter till fortbildning i turism fann vi att
inte mindre än 15 folkhögskolor erbjöd sådan
utbildning. I samtliga fall är det 1-åriga kurser
som bjuds ut. För vårt ändamål blir det viktigt
att i lokala och regionala initiativ söka intres-

sera folkhögskolor med särskilt matnyttiga
erfarenheter att utveckla kortare fortbildning-
skurser för landsbygdsutvecklare.

Kurser vid universitet och högskolor
Av kurserna som bjudits ut vid flera universi-
tet förefaller de i tabell 3.1 presenterade två
kurserna vid Karlstads universitet och de li-
kaledes två kurserna vid Mitthögskolan i
Östersund att vara särskilt intressanta för
landsbygdsutvecklare, som vill öka sina kun-
skaper.

Karlstads universitet, turismkunskap.
Möte med Thomas Blom, studierektor och
kursansvarig lärare 15/5 -01.

Kurserna i turismkunskap ges i två delar,
Introduktionskurs och Turismkunskap II, var-
dera på 10p. Introduktionskursens delar är
”allmän turismkunskap, 5p”, och ”resurser
och förutsättningar för turism – ett regionalt
perspektiv, 5p”. Kurs II innehåller ”lokalise-
ring, marknader och symboler, 5p” och ”desti-
nationsutveckling, 5p”. Båda kurserna har
getts ett flertal gånger.

Introduktionskursen är en 10-poängs hel-
tidskurs. Den gavs 2000-01 som uppdragsut-
bildning för 11 gymnasielärare i Eksjö på halv-
fart nov.–maj. Kursen ges även som distans-
kurs via First Class under våren 2001. Den in-
riktas mot allmän turismkunskap och prak-
tisk problemlösning. Formen är dels teori och
metodkunskap, dels analys av fallstudier, er-
farenhetsutbyte och PM-skrivande med dis-
kussioner (tab. UH3.2). Kvalitetsdrag uppges
(tab. UH3.3) vara ”öppenhet”, ”kreativitet”,
”förståelse för gällande handlingsramar” och
”samverkan”, medan ”konsultrollen” och ”en-
treprenörskontakter” spelar mindre roll i
undervisningen. Inriktningen (tab. UH3.4) be-
tonar småskalig turism, kulturen som driv-
kraft i utvecklingen, samverkan stad och land,
och informell social ekonomi men inte pro-
jektledning, EU-politik, småföretagande och
marknadsföring. Denna inriktning mot att för-
medla översiktliga kunskaper om turismsek-
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torn framgår även av tabell UH3.5 genom att
man betonar inriktning på regionkunskap, om-
världsförändringar, framtidsbilder och närings-
livsutveckling.

Kursvärdering genomförs muntligt vid av-
slutning av varje kurs och anges innehålla
momenten ”vad som skall/bör förändras” resp.
”vad som skall/bör finnas kvar”. Kursen bör
lämpa sig för den som vill ha en allmän över-
blick över turismsektorn och dess villkor.
Som uppdragsutbildning bör den passa lands-
bygdsutvecklarna.

De pedagogiska dragen i kursen (se bilaga
4) kan summeras som följer:

Eget projekt bearbetas under kursen. Byg-
ger på föreläsningar via telebild. Redovisas
som PM. Inga skrivna litteratur-”reflektioner”.
Övningsexempel löses individuellt eller i grupp
med skriftlig eller muntlig redovisning. PM-
skrivande och seminarier. Inga krav på besök
vid företag och utvecklingsgrupper. Dator-
kommunikation sker mellan studenter och
lärare. Summerande slutseminarium efter-
strävas men har varit svårt att lösa med tele-
bild till 7 platser. Skriftlig kursvärdering via
First Class vanligast. Lärarna är forskarutbil-
dade kulturgeografer med egna forskning-
sområden som referensramar.

Upplysningar om kurserna kan ges av:
Universitetslektor Thomas Blom,
Inst. för samhällsvetenskap,
Karlstads universitet, 651 88 Karlstad,
tel. 054-700 12 90, e-post: thomas.blom@kau.se

Karlstads universitet. Entreprenörskap för
turism på landsbygden.
En 20-poängskurs som getts på distans första
gången 2000/2001 i ca 15 sammankomster.
Ansvariga lärare träffades ej vid mötet den
15/5 -01. Kursen är f.n. nedlagd då lärare flyt-
tat.

Kursen består av två delar, 1) Entreprenör-
skap och småföretagande och 2) Utveckling,
paketering, affärs- och marknadsplanering av
verksamhet inom turism. Kursen är enligt ta-
bell UH3.2 en kombination av teori, analys av

fallstudier och eget arbete som PM och dis-
kussioner med anknytning till lokala förhål-
landen och tänkt framtida verksamhet. Man
anför att ”Kursen kommer till stora delar att
bygga på problembaserat lärande där delta-
garna löser/diskuterar olika frågeställningar
som tar sin utgångspunkt i samspelet mellan
teori och deltagarnas respektive lokala miljö-
er”. Ansatsen är av värde för att ge sådan kom-
petens som landsbygdsutvecklare söker.

Kursen tycks främst vara inriktad på krea-
tivitet och småföretagande, ej på konsultrol-
len. Intressant är inriktningen mot ideell verk-
samhet och informell social ekonomi (Tabel-
lerna UH3.3 och UH3.4). Innehållet i region-
kunskap, landsbygdsdemografi och öppen-
het (tab. UH3.5) har ej kunnat närmare stude-
ras.

Kursen är utvecklad på beställning från
Umeå universitet. Den har där getts som upp-
dragsutbildning och varit förlagd till Trehör-
ningsjö i AC län. Detta var en ”engångssats-
ning” eftersom i dagsläget både lärarresurser
samt ekonomiska förutsättningar saknas för
att genomföra kursen även under läsåret
2001/2002. Tillskapas främst ekonomiska för-
utsättningar finns intresse från avdelningen
för geografi och turism att inleda diskussion
om framtida genomförande av kursen.

De pedagogiska dragen i kursen (se bilaga
4) kan summeras som följer:

Problem som bearbetas under kursen
hämtas från deltagarnas lokala miljöer. Inga
krav på skrivna litteratur-”reflektioner”. Pro-
blembaserat lärande i samspel teori-praktik.
Fallstudier och eget PM krävs.

Upplysningar om kurserna kan ges av:
Universitetslektor Thomas Blom,
Inst. för samhällsvetenskap,
Karlstads universitet, 651 88 Karlstad,
tel. 054-700 12 90, e-post: thomas.blom@kau.se
och Universitetslektor Krister Persson som
skött kursen. Nu vid Örebro universitet,
701 82 Örebro.
e-post: krister.persson@sam.oru.se
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Mitthögskolan i Östersund. Management av
naturturism.
Lärare universitetslektor Lars Nyberg träffa-
des ej vid mötet 19/6 -01 (tjänstledig). Kursen
har nu givits 3 gånger och kan betraktas som
2 st 5-poängskurser, som hänger ihop tema-
tiskt. Den innehåller 1) Rekreation i naturmil-
jö och 2) Resursutveckling och skötsel av
naturområden. Kursen innehåller (tab. UH3.2
o. kursbeskrivning) teori, fallstudier, PM och
gruppdiskussioner och genomförs som före-
läsningar, seminarier, inlämningsuppgifter
och projektarbete.

Om kursens kvalitet betonas ”öppenhet för
sociala mönster och otraditionella alternativ”
samt ”förståelse för visionärt och kreativt tän-
kande” (tab. UH3.3). Man tar upp politiska
handlingsramar och den PM studenterna
skriver behandlar i stor utsträckning entre-
prenörers verksamhet, främst beträffande
småskaliga företag.

Intressant, och viktigt är inslaget av utvär-
derings- och uppföljningsanalys, liksom av
informell social ekonomi (se tab.UH3.4) – även
om det är en mycket marginell del av kursen
meddelar Lars Nyberg – liksom betoningen av
”kunskap om nya produktionsidéer för lands-
bygdens småföretag?” (tab. UH3.5). Nya pro-
duktionsidéer behandlas i samband med PM-
redovisningar, eftersom de får bra illustratio-
ner i de fallstudier som PM:en ofta bygger på.

Litteraturlistan har inriktning på ”the tour-
ist experience”, ”förvaltning för hållbar ut-
veckling”, ”rekreation” och ”anläggningar” i
naturmiljö, i ”wildland”.

De pedagogiska dragen i kursen (se bilaga
4) kan summeras som följer:

Första delkursen innehåller inget projekt.
Andra delkursen är i huvudsak ett projektar-
bete med utgång i upplevelseaspekter, där
deltagarna själva väljer de företag/områden/
besöksgrupper man vill besöka, granska och
skriva om. Ett teoriavsnitt krävs i det avslu-
tande PMen, där använd litteratur redovisas.
Man kräver skriftliga rapporter och inläm-
ningsuppgifter. Datorkommunikation mellan

studenter och lärare är begränsade till e-post
för frågor och handledning. Summerande
slutseminarium hålls. Muntlig kursvärdering
sker vid kursens slut. Lärarna har fälterfaren-
het av projekt i tidigare kurser.

Upplysningar om kurserna kan ges av:
Universitetslektor Lars Nyberg,
Turismvetenskapliga programmet,
Mitthögskolan, 831 25 Östersund,
tel. 063-16 53 57  E-post: lars.nyberg@mh.se

Mitthögskolan i Östersund. Planering och
produktutveckling i turismsektorn.
Möte 19/6 -01 med universitetsadjunkt Jan
Lingvall, inst. för samhällsvetenskap, turism-
vetenskapliga programmet som ansvarar för
kursen.

Detta är en 10-poängs distanskurs på halv-
fart – 20 veckor, som getts 5 gånger. Enligt
kursplanen avser kursen att ge kunskaper om
turismnäringen som utvecklingsinstrument i
regional och lokal samhälls- och näringslivs-
utveckling. Planering av turistområden disku-
teras utifrån exempel på positiva och negati-
va effekter av utbyggnadsinsatser. Formen är
föreläsningar, hemarbetsuppgifter, egna pro-
jekt och seminarier. Detta ger (tab. UH3.2)
kombinationen 50% på teori och analys av
fallstudier och lika mycket på erfarenhets-
utbyte och eget arbete. Kurslitteratur främst
Weaver, Dale: Tourism Management utgiven
april 2000.

Aktiva personer inom turismnäringen kom-
mer in i arbetsuppgifterna. Målgrupper för
kursen är planerare och småföretagare i tu-
ristnäringen, gymnasielärare m.fl. som har
erfarenheter i sektorn men fungerar även för
personer utan yrkeserfarenheter.

 Kurskvaliteten (tab. UH3.3) och kursinrikt-
ningen (tab. UH3.4) antyder betoning av pla-
neringsperspektivet på bekostnad av entre-
prenörs/företags-perspektivet på produktut-
vecklingen. Utvärderarnas uppfattning är att
det skulle vara en fördel om kursen även kun-
de ta in företagsutvecklingsperspektivet. Al-
ternativt kan den studerande komplettera
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denna kurs med de nedan angivna kurserna i
affärsutveckling och marknadsföring.

De pedagogiska dragen i kursen (se bilaga
4) kan summeras som följer:

Man har krav att diskutera och utveckla
eget resmål (destination). Inga ”reflektioner”
om angiven litteratur kopplad till eget projekt
skrivs. Litteraturen kopplas till ställda plane-
ringsfrågor som behandlas vid seminarier.
Inga krav på, men önskemål om besök vid
företag och utvecklingsgrupper finns. Dator-
kommunikation mellan studenter och lärare
sker som e-post, telefon, fax, videokonferens.
Summerande slutseminarium och muntlig
kursvärdering hålls. Värderingsformulär sänds
till deltagarna samtidigt med kursbeviset.
Läraren har egen fälterfarenhet som kommu-
nal planerare och turistchef, länsturistchef.

Upplysningar om kurserna kan ges av:
Universitetsadjunkt Jan Lingvall,
Turismvetenskapliga programmet,
Mitthögskolan, 831 25 Östersund,
tel. 063-16 54 22, e-post: jan.lingvall@tur.mh.se.

Vid Mitthögskolan, Östersund ges också kur-
serna Affärsutveckling i turistföretag, 5 p
och Marknadsföring av turism, 5 p. Kurserna
innehåller utöver affärsutveckling och mark-
nadsföring även en översiktlig orientering om
sambandet samhälle/turismorganisationer/
turistföretag/lokalbefolkning. Dessa kurser,
som ej närmare studerats, leds av Louise Ken-
nedy, som har erfarenheter av marknads-
föring/affärsutveckling inom industrin och
som turistchef.

Upplysningar om kurserna kan ges av:
Universitetsadjunkt Louise Kennedy,
Turismvetenskapliga programmet,
Mitthögskolan, 831 25 Östersund,
tel 063- 063-16 57 06
e-post: louise.kennedy@tur.mh.se

4. Projekt/processledning
Mitthögskolan i Östersund.
Möte 19/6 -01 med universitetslektor Leif Ar-
nesson. Kursen Projektnavigation, 60 poäng

drivs i tre block om 20 poäng varvad med 100
poäng i de andra ämnen – samhällsvetenskap-
liga, tekniska, naturvetenskapliga – som den
enskilde studenten väljer. Lärare är en socio-
log, en psykolog och en företagsekonom. Kurs-
paketet om 160 poäng är möjligen unikt i
Sverige. Uppläggning och innehåll kan betrak-
tas som en ambitiöst djup och bred basut-
bildning, som kortare kurser kan jämföras
med.

För den yrkesverksamme som inte önskar
gå hela denna kurs finns tills vidare en 10-
poängs kurs, Kvalificerad projektledarutbild-
ning, 10 poäng, som drivs som uppdrags-
utbildning på distans. Den täcker i stort det
första, grundläggande 20-poängsblocket.

Hittills – våren 2001 – har de två första pro-
jektnavigationsblocken genomförts med ej
yrkesverksamma studenter på olika nivåer i
sin utbildning. Man arbetar gruppvis med
egna projekt. Yrkesverksamma personer har
ej ingått i kurserna, men man är på väg åt det-
ta håll säger Leif Arnesson, kursansvarig. Ett
programråd med studentrepresentanter ut-
värderar kontinuerligt undervisningen, som
bygger på att studenterna utvecklar egna pro-
jekt.

All litteraturläsning – i stort ett antal eng-
elskspråkiga verk om ”Project Management”
– sker med uppdraget att relatera vad man
läser till det egna projektet.

Betygsättningen sker genom att bedöma
elevprojekten i tre avseeenden, resultat, pro-
cess och struktur. Resultat bedöms gentemot
den externe uppdragsgivaren, processen gent-
emot hur gruppen fungerat som grupp och
strukturen gentemot projektrapportens och
seminariepresentationernas ”akademiska”
kvalitet. All bedömning sker successivt efter
varje delrapport från grupperna.

Kursvärdering sker i mötesform där dis-
kussionen rör sig om ”var är vi?” och ”hur gå
vidare?”

Kursen Kvalificerad projektledarutbild-
ning, 10 poäng, som ej studerats närmare,
har innehållet Vad är ett projekt? Jag – pro-
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jektledaren, ansvar och befogenheter, Att
leda och styra projektgrupper, Ett projektar-
betes gång, Kvalitetssäkring av projekt, Inter-
nationella projekt, Projektjuridik, Resurs- och
ekonomistyrning, Eget projektarbete. Under
utbildningen kommer deltagarna att arbeta
med ett projektuppdrag från egen organisa-
tion.

De pedagogiska dragen i denna 10-poängs-
kurs (se bilaga 4) kan summeras som följer:
Deltagarna arbetar med ett projektuppdrag
från egen organisation. Litteraturen läses
”mot projektet”. Gruppövningar och praktik-
fall förekommer. (redovisningen i övrigt ofull-
ständig).

Upplysningar om kurserna kan ges av:
Universitetslektor Leif Arnesson, MAM,
Mitthögskolan 831 25 Östersund.
tel. 063-16 59 92,
e-post: leif.arnesson@mam.mh.se

Kontakt för uppdragsutbildningen (kvalifi-
cerad projektledarutbildning 10p):
Enhetschef Anders Edvinsson, Manegen,
Inst.för samhällsvetenskap,
Mitthögskolan 831 25 Östersund.
Tel. 063-16 56 12,
e-post: anders.edvinsson@mam.mh.se

Umeå universitet, Institutionen för socio-
logi:
Projektledning A, 10 poäng. Kontakt med
ansvarige läraren universitetsadjunkt Sven B.
Eriksson endast brevledes. Detta är en dis-
tanskurs som getts en gång läsåret 2000/2001.
Kursen behandlar hela projektprocessen
med problemformulering, kommunikation,
organisation, arbetsrätt, målanalys, kravspe-
cifikation och planering genomförande och
utvärdering. Den är uppdelad på tre moment:
1. Männniska, organisation, ledarskap, arbets-
rätt (4p); 2. Projekt, projektledning och prak-
tikfall (3p); 3. Kommunikationsteknik (3p). I
alla moment läggs stor vikt vid att belysa sam-
bandet mellan teori och tillämpning.

Utbildningen är upplagd med tre fysiska 2-
dagarsträffar, 2 video och fyra elektroniska

träffar – video/telebild/e-post. I framtiden kom-
mer kursens form möjligen ändras meddelar
ansvarige läraren.

De pedagogiska dragen i kursen (se bilaga
4) kan summeras som följer:

Inget eget projekt för varje deltagare. Man
genomför ett projektpraktikfall i grupp. Inga
egna skrivna litteratur-”reflektioner”. Analy-
sen i praktikfallet kopplas till behandlad litte-
ratur. Övningsexempel och oftast praktikbe-
sök görs. Datorkommunikation mellan kurs-
deltagare och lärare sker med e-post, egen
hemsida och First Class. Summerande slut-
seminarium och kursvärdering genomförs.
Läraren har egen fälterfarenhet av projektled-
ning.

Upplysningar om kursen kan ges av:
Universitetsadjunkt Sven B. Eriksson,
Inst.f.sociologi, Umeå universitet,
901 87 Umeå.
Tel. 090-786 66 94,
e-post:sven.eriksson@soc.umu.se

Arbetslivsinstitutet, ApeL, Forskning och
Utveckling i Arbetsplatslärande Dalkarls-
hyttan, Lindesberg:
Projektarbete 10 poäng. Möte med ansvari-
ge läraren Lennart Svensson och administra-
tören Carina Åberg den 30 augusti 2001 (Ulf
Renborg och landsbygdsrådgivaren Leif Berg-
lund, Grythyttan): Kursen innehåller akti-
veringsstrategier, projekt, nätverk, lärande,
entreprenörskap och utvecklingsarbete. Den
läggs upp efter deltagargruppens behov. Den
ges på distans under ett år som lärande i del-
tagarnas arbetsmiljö med e-postkontakter
och telebildkonferenser och ett 15-tal endags-
träffar. Interaktion mellan deltagare och lära-
re – deltagare stimuleras.

Man kräver att deltagarna går in i kursen
med ett eget projekt, mot vars praktik kur-
sens teori hela tiden testas. Litteraturlista
med 700 sidor obligatorisk litteratur och om-
fattande förslag till bredvidläsning. Varje träff
kräver av deltagarna en förberedelseperiod
med litteraturstudier ett interaktivt seminari-
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um och en bearbetningsperiod med dator-
kontakter och skrivande av PM med reflektio-
ner där intryck från seminarier och litteratur
kopplas till egna projekt och projektledarrol-
len. Dessa PM diskuteras i seminarier för min-
dre grupper med handledning via telebild.

Kursen är inriktad mot utveckling av olika
lokala projekt och hur sådant projektarbete
kan utvecklas och stödjas.

Värdering av den första kursen 1999 har
gjorts av oberoende part. Enkät till deltagar-
na var inriktad på: helhetsintryck, bäst, sämst,
betydelse för eget projektarbete, relevans av
olika kursavsnitt, betydelse av smågruppsse-
minarier. Mest positivt var ”nya infallsvink-
lar”, ”betydelse av förankring och tydlighet”,
”teoretisk belysning” och ”bättre tankestruk-
tur”, ”goda exempel med bra diskussioner i
små grupper”.

De pedagogiska dragen i kursen (se bilaga
4) kan summeras som följer:

En förutsättning för deltagande är att man
planerar eller leder ett projekt och att huvud-
delen av utbildningen sker på eller i nära an-
slutning till egen arbetsplats. Deltagarna re-
flekterar över litteraturen och formulerar tan-
kar och frågeställningar som skickas till se-
minarieledaren före seminarietillfällena. Prak-
tiska problem och praktikfall bearbetas. PM
formuleras där koppling görs till eget projekt
och projektledarroll. Inga praktikbesök vid
andra företag och utvecklingsgrupper före-
kommer. Datorkommunikation mellan elever
och lärare sker via telebild, e-post och First
Class. Även diskussioner i mindre grupper via
dator. Summerande slutseminarium där pro-
jekt och uppsatser diskuteras och samman-
fattande utvärdering görs. Utvärdering av
denna första kurs även av utomstående, obe-
roende sakkunnig. Lärarna har egen fälterfar-
enhet av forskning om aktiveringsstrategier,
projekt, nätverk, lärande, entreprenörskap
och utvecklingsarbete.

Efter avslutad kurs, påbyggd med en sär-
skild uppsats, utfärdas på begäran intyg om
genomgången kurs, som presenterat vid hög-

skola/universitet kan åberopas för begäran
om gottskrivning av universitetpoäng.

Kursen finns inte i aktuellt kursutbud men
kan arrangeras efter beställning och adminis-
treras då av Lärcentrum Masugnen, Lindes-
berg.

Upplysningar om kursen kan ges av:
Administrativ kontakt: Carina Åberg,
e-post:carina@masugnen.lindesberg.se
Lärarkontakt: Lennart Svensson,
e-post: lennart-svensson@spray.se
Adr: ApeL-projektet, Masugnen, Herrgården
Dalkarlshyttan, 711 31 Lindesberg.
Tel 0581-61 11 42. och e-post: info@apel.nu

7.2 Allmänna kommentarer
och fortsatt arbete

Många kurser är i redovisad form upplagda
för universitetsstuderande med liten egen
yrkeserfarenhet. Vid uppdragsutbildning bör
kurserna ibland lämpligen läggas om för fort-
bildning av yrkesverksamma vuxna.

Allmänt gäller för universitets- och hög-
skolekurserna att man i varje enskilt fall mås-
te besluta om eventuell tilldelning av hög-
skolepoäng för kursen med kursanordnaren.

För utbildningsanordnarna drar en 10-
poängskurs i redovisade ämnen en kostnad
om mellan 250 och 450 tusen kronor vid 20–
30 deltagare. Spännvidden hänger samman
med pedagogisk uppläggning, antalet studie-
resor och gästföreläsare som engageras. Det-
ta blir 10–20 tusen kronor per person vid 25
deltagare. Deltagarna har därtill kostnader för
resor och uppehälle, vid distansutbildning
oftast för ett antal tvådagarsperioder. Varje
deltagare får räkna med att finansiera kurser-
na med egna insatser, arbetsgivarstöd och sti-
pendiering.

Möjligheterna att antas som enskild per-
son i högskolornas kurser varierar beroende
på hur många kursplatser som är lediga se-
dan högskolans ordinarie studerande fått
önskad plats. Uppdragsutbildningar för grup-
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per måste förhandlas fram med respektive
kursanordnare.

Områden angivna som landsbygdsrådgi-
varnas behov men som saknas eller är av
liten omfattning i genomgångna kurser:
Mycket få av kurserna omfattar utbildning i
rollen som konsult/rådgivare. Det är endast
SLU:s kurs i landsbygdsutveckling som be-
handlar detta angelägna område. Ett större
utbud av utbildningar på området är sanno-
likt bra för utvecklingen inom området.

Några problem och möjligheter vid dis-
tans- och uppdragsutbildning:
Vid mötet på Karlstads universitet 15/5 -01
med kanslichefen Bernt Landström och un-
dervisningsrådet Bo Hidén framkom följande
synpunkter på distans- och uppdragsutbild-
ning.
– Lärarkapaciteten kan vara en begränsande

faktor om man skall utveckla dessa utbild-
ningar.

– Valet av lärare viktigt. De måste nå fram till
yrkesverksamma vuxna.

– Man uppskattar blandning av yngre stu-
denter och äldre yrkeserfarna deltagare i
de ordinarie kurserna.

– Man är beredd att ge äldre/yrkesverksam-
ma allmänt välmeriterade dispens från be-
hörighetskraven och därmed univ.poäng
vid godkänd kurs av typ ”enstaka kurs”.

Fortsatt arbete: Konferens om distans- och
uppdragsutbildning
Vår grupp kommer att föreslå att KSLA håller
en endags konferens om distans- och upp-
dragsutbildning med denna rapport som un-
derlag. Dit inbjuds ansvariga lärare i de kur-
ser, som vi nu närmare studerar och en liten
grupp utvalda landsbygdsutvecklare. Mål för
en sådan konferens skulle vara att medvetan-
degöra denna målgrupp för universiteten/
högskolorna och att intressera landsbygdsut-
vecklarna för fortbildningsmöjligheterna. Del-
tagande kursansvariga ombeds att ta med sig
förslag till hur den egna kursen skall kunna
läggas upp i dessa former för målgruppen
landsbygdsutvecklare. Undervisningens inne-
håll, form och finansiering bör diskuteras på
konferensen. De lärare som besökts är positi-
va till detta förslag.

Med hänsyn till att målgruppen för kurser
av detta slag är betydligt större än landets yr-
kesverksamma landsbygdsutvecklare – poli-
tiker och tjänstemän på riks- läns- och kom-
munnivå, handläggare i intresseorganisatio-
ner, banker osv. – bör representanter för dessa
grupper och ledande utbildningsansvariga
inom universitets- och högskolevärlden även
inbjudas till en sådan konferen.

 Ett särskilt intresse kan en sådan konfe-
rens även ha för olika intressenter, som över-
väger införande av högskoleutbildningar av
”bredd-magisterexamen” om 40 poäng. Det
redovisade kursutbudet kan nämligen utgöra
exempel på kurser att ingå i magistergrad i
landsbygdsutveckling.
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Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

Bilaga 1. En djupare ambitionsnivå som har
måst överges i detta arbete

Är det kanske den – kringelikrokiga – vägen
fram som gjort yrkesvalet, gör kvaliteten i
deras arbete, förståelsen för udda idéer?

Härvid kan man låta en större grupp yrkes-
verksamma rådgivare i en enkät beskriva den
utbildning och den fortbildning som man ge-
nomgått och besvara frågor av den typ som
angetts ovan ”Vad var bra och vad var dåligt?
Vad skulle man välja att ha kvar idag? Vad av
detta är värdefullt i arbetet idag? Vad skulle
man behöva i framtiden, av gammalt, av nytt?”
Svaren kan sedan analyseras i ett seminarium
med ett 15-tal deltagande rådgivare och peda-
goger.

Å andra sidan kan viktiga utbjudna kurser
analyseras till sitt pedagogiska innehåll. Det-
ta görs för att skaffa en överblick över vad som
utbjuds av kurser, som kan tänkas lämpliga
som utgångspunkter för framtida fortbildning
för landsbygdsutvecklarna och för att bygga
kontakter till möjliga framtida utbildnings-
anordnare.

Vid en sådan ansats bör man, påpekar
Christina Gustafsson, kunna studera gjorda
utvärderingar, fråga lärare om hur man suc-
cessivt ändrat kurserna och vad man vill änd-
ra i framtiden. Kanske kan det också bli möj-
ligt att intervjua tidigare kursdeltagare om
starka och svaga sidor i kurserna, om änd-
ringsförslag för framtiden osv. osv. Hela tiden
kan vi analysera de svar vi får mot de inne-
hålls- och kvalitetskrav som landsbygdsråd-
givarna ställer.

Främst av resursbrist har vi måst överge två
möjliga mera djupgående utvärderingsansat-
ser. De redovisas kort här.

Å ena sidan kan man be yrkesverksamma
rådgivare beskriva den utbildning, den fort-
bildning som man genomgått och besvara frå-
gor av följande typ:
* Vad var bra och vad var dåligt?
* Vad skulle man välja att ha kvar idag?
* Vad av detta är värdefullt i arbetet idag?
* Vad skulle man behöva i framtiden, av gam-

malt, av nytt?
Frågor av denna typ bör besvaras och sva-

ren analyseras mot de innehålls- och kvali-
tetskrav som landsbygdsrådgivarna ställer.

Vår utvärderingsforskare professor Chris-
tina Gustafsson framhåller att utvärdering av
befintliga kurser gör att vi ägnar oss åt mate-
rial som tillhör det förgångna, kurserna plane-
rades för en tid sedan. I varje utvärdering,
framhåller hon, gäller det att inrikta sig på
dagens behov, på framtidens behov. Hon för-
ordar därför att vi inriktar oss på att söka nå
dagens yrkesverksamma rådgivare och få dem
att se på sin egen tidigare utbildning och sina
egna behov för dagen och framtiden och ut-
värdera denna utbildning med frågor enligt
föregående stycke mot krav, som gruppen
själv formulerat.

Ett viktigt inledande steg i denna ansats är
– säger Christina Gustafssson – att låta de till-
frågade fritt beskriva sin egen väg till det ar-
bete man nu har. Kanske kan man då fånga
några drag i karaktären hos dessa personer.
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U. Renborg

Bilaga 2. Frågeformulär till enkät 1
– sammandrag

Enkät 1 till folkhögskolor och universitet  Mål:  översiktsbild
1. Frågeformulär till kursanordnarna

Ifyllt frågeformulär insändes helst senast 24 mars 2000 till:
Professor Ulf Renborg
Rödhakevägen 12 B E-post: ulf.renborg@ekon.slu.se
756 52 Uppsala tel: 018/324794 fax 018/321045

Kursanordnare: ................................................................................................

Kursens namn: .................................................................................................

Frågorna har besvarats av: ..............................................Tel: .......................

  1.  Vilka grupper av deltagare riktar kursen sig till:

  2.  Hur många år har kursen bjudits ut:

  3.  Hur många gånger har kursen genomförts:

  4.  Genomsnittligt antal deltagare i kursen:

  5.  Senast genomfördes kursen år..............med..............deltagare

  6.  Kursens mål:

  7.  Kursens omfattning: totalt antal timmar:

  8.  Heltidskurs:  ja/nej   Deltidskurs  ja/nej

  9.  Distandkurs  ja/nej

10.  Kursens:
       avsnitt:              innehåll i varje avsnitt:            antal timmar i varje avsnitt

11.  Använd litteratur:   bifogas

12.  Ge exempel på några ämnen för deltagarnas eget arbete i kursen:

13.  Sänd gärna exempel på kursdeltagares eget arbete: Bifogas.

14.  Ange de engagerade lärarnas kompetens i området:

15.  Ange lärarnas egna erfarenheter i kursmomenten:

16.  Är kursledningen intresserad av att utveckla hela eller delar av kursen till fortbildning för
       yrkesverksamma landsbygdsutvecklare?
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Bilaga 3. Frågeformulär till enkät 2
– sammandrag

Enkät 2 till universitet och högskolor
Mål:  Inriktning av enskild kurs
             Möjlig framtida förändringsriktning

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare

Frågeformulär till lärare med huvudansvar för enskild kurs
Ifyllt frågeformulär insändes helst senast 18 augusti 2000 till:
Professor Ulf Renborg
Rödhakevägen 12 B E-post: ulf.renborg@ekon.slu.se
756 52 Uppsala tel: 018/324794 fax 018/321045

Kursens namn: .................................................................................................

Kursansvarig lärare: ........................................................................................

Frågorna har besvarats av: ..............................................Tel: .......................

A. Denna kurs har till mål, omfattning och innehåll redan beskrivits i enkät 1.
Här följer några kompletterande frågor om kursen.

1. Kursens form
Hur stor del av kurstiden läggs på
procent: ........ 1. Teoretisk fördjupning och metodträning,

........ 2. Analys och lösning av fallstudier (goda och dåliga exempel)

........ 3. Rollspel,

........ 4. Erfarenhetsutbyte och nätverksbildning,

........ 5. Eget arbete i pm med presentation och gruppdiskussion

........ 6. Annat:..................................................................
Summa 100 %

2. Kursens kvalitet
Ange de av följande element du tycker att kursen förmedlar till deltagarna.
Gradera, för de element du väljer ut, det som faktiskt sker i kursen
från 1 (i liten grad) till 4 (i hög grad):
........ 1. Öppenhet, lyhördhet för sociala mönster och otraditionella initiativ
........ 2. Förståelse för ett visionärt och kreativt tänkande, som kan föras vidare till bygde-

    grupper och företagare.
........ 3. Förståelse för enskilda medborgares, företagares, politikers, tjänstemäns och
                 byråkraters handlingsramar
........ 4. Diskussioner om att som konsult/rådgivare koncentrera sig påentreprenörerna
........ 5. Betoning av konsultens/rådgivarens villighet/förmåga att arbeta hemma hos
                 pionjärerna/företagarna.
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........ 6.  Utvecklar vana att söka fackkunskap i samverkan med, i arbetslag med andra
     aktörer

........ 7.  Möta kontraster och motsatser, t.ex. genom att utveckla vana att träffa likar även
     internationellt, och att arbeta med yngre människor

........ 8.  Fundera igenom sin egen verksamhet och tänka både bakåt och framåt runt
     åtgärder och resultat, gärna i anslutning till kritisk diskussion av framtidsscenarier

........    9.  Andra kvalitetselement i kursen, som du vill påpeka:

3. Kursvärdering
Var vänlig bifoga den kursvärdering som gjorts för den senaste kursen (ingen info ur
denna kommer att publiceras utan senare inhämtat medgivande från er)

4. Kommer kursen att ges i fortsättningen?

5. Vilka planer att ändra kursen finns?

6. Skulle universitetet/högskolan vara intresserad av att lägga upp kursen som distans-
utbildning? (Svar endast om så ej redan skett)

B. Vi skulle också gärna vilja veta hur kursen kan passa för den specialgrupp vi är
intresserade av, nämligen yrkesverksamma landsbygdsutvecklare, och ställer därför
frågorna 7–8 .

7. Kursens inriktning:
Här följer en lista över områden, som dagens landsbygdsutvecklare gärna vill ha fortbildning
i. (enligt förfrågan hösten 1999).
1. Kryssa för de alternativ, som ingår i er kurs. (flera alternativ möjliga)

  1  Projektledning
  2  Processledning
  3  Utvärderings-/uppföljningsanalys
  4  EU:s och statlig regionalpolitik
  5  Lokal ekonomisk analys
  6  Lokala demokratirörelser, problem och möjligheter
  7  Kulturen som drivkraft i utvecklingsarbete
  8  Att organisera ideell verksamhet
  9  Stad och land i ”glokal” utveckling
10  Informell social ekonomi
11  Företagsekonomi med småföretagsprofil
12  Småföretagaren: Identitet, uppfinnare/entreprenör,arbetsvillkor
13  Marknadsföring med småföretagsinriktning, teori och praktik
14  Rådgivarens/konsultens arbete
15  Småskalig turism

2. Ange de andra områden, som kursen är inriktad mot:

U. Renborg
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8. Kursens innehåll: Vid en konferens 23/11 -99 tog en grupp landsbygdsutvecklare fram
olika kursinnehåll, som man tyckte är viktiga att ha med i fortbildningskurser.
Önskelistan är större än vad en enskild kurs kan omfatta.
1. Kryssa för de moment som ingår i er kurs, och som alltså ger den en ”innehållsprofil” sedd
från landsbygdsrådgivarnas utgångspunkt.
Bygde/lokal utveckling

  1. Kunskap om regioners historia, människor, sociala mönster, kulturer, positiva
krafter och motkrafter, öppna och låsta dörrar i politik och byråkrati

  2. Illustration av omvärldsförändringar
  3. Analys av visioner och framtidsbilder för bygder och företag
  4. Planer för näringslivsutveckling och/eller företagsutveckling
  5. Landsbygdens demografi, ut- o. inflyttning.
  6. Myndigheter och organisationer engagerade i lokal utveckling, företagsstöd,

lagstiftning, kommunernas möjligheter att ge stöd
  7. Villkor på landsbygden för företagsetableringar och inflyttning
  8. Utveckling av öppenhet, lyhördhet för otraditionella initiativ
  9. Kunskap om nya privata och offentliga serviceformer på landsbygden

Företagsutveckling
10. Kunskap om att arbeta med nyföretagande grundat på människornas egna

affärs- och utvecklingsidéer.
11. Företagsekonomi med småföretagsinriktning. Kunskap om företagsutveckling

med marknadsföring,
12. Kunskap om nya produktionsidéer för landsbygdens småföretag
13. Marknadsföring av bygdens och/eller företagens produkter

Konsultrollen
14. Process- och projektledning
15. pedagogik, mötesteknik, förhandlingsarbete, lobbyarbete

– ringa in de av dessa som ingår
16. ”Utbildning för eldsjälar”. Hur undvika utbränning? Hur kanalisera kraften?
17. Att arbeta som bollplank, lots, katalysator, förenklare, dörröppnare
18. Utveckling av rådgivarens analytiska förmåga
19. Att samverka i arbetslag med andra specialister
20. Hur finna och arbete med entreprenörer, pionjärer, företagare.
21 Att arbeta med mentorer till företagare och bygdeutvecklare
22. Att bygga nätverk, partnerskap, allianser till olika grupper i samhället
23. Nätverksbyggande, utveckla kontaktnät till näringsidkare, byagrupper,

EU-resurser, offentliga myndigheter, kommuner, banker, riskkapital, företagar-
föreningar, ekonomikonsulter

24. IT-kommunikation på landsbygden
25. Kommunal- och myndighetsjuridik, med tonvikt på kunskaper om hur dessa

myndigheter och organisationer arbetar och om ärendens gång hos dem
26. Kunskap i att utveckla enkla system för informationsspridning

2. Annat innehåll än ovan nämnts:

9. Kanske finns det en helt annan ny idé om hur ni skulle kunna göra en fortbildningskurs
anpassad till landsbygdsutvecklarnas behov. Vilken?

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare
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Bilaga 4. Pedagogiska drag i kurserna

I denna bilaga redovisas de svar, som ansva-
riga lärare för varje kurs lämnat på översända
frågor om pedagogiska drag i respektive kurs.
Lärarnas namn har angetts i avsnitt 7.1. I de
fall där svaret på någon fråga om varje kurs
har svaret ”oklart” indikerar det att kontakt ej
har nåtts med ansvarig lärare, inget annat.
Svaren på övriga frågor för den kursen har
hämtats, utan lärarkontroll, ur tidigare en-
käter och annat översänt material.

Frågorna bildar en checklista vid gransk-
ningen av kurserna. En del av texten i avsnitt

7.1 är rapportförfattarens summering av lär-
arnas svar.

Det är av intresse att vid läsningen av svaren
på frågorna, och vid kontakter med lärarna, ha
i minnet följande kommenterar till checklis-
tans frågor som vår resursperson, pedagogik-
professorn Erik Wallin, Uppsala universitet
har gett. Hans kommentarer påminner också
rapportförfattaren om hur svårt det är att
ställa bra enkätfrågor.

1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?
Jag tror man skall skilja mellan genomgående och kortare
projekt, som mer är övningsuppgifter. Bra att kolla om hand-
ledning förekommer och om arbetena redovisas.

2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad
till eget projekt?

Att kräva ”reflektioner” säger en del om den kunskapsuppfatt-
ning som undervisarna har. Viktigt att reflektioner krävs för all
litteratur, ej endast den projektanknutna. Hur redovisas de?
Samtalar man om dem?

3. Finns övningsexempel?
Inklusive ”fallstudier”. Hur redovisas de? Reflektioner?

4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?
Även viktigt att undersöka vilka uppgifter deltagarna har med
sig ut. Hur uppföljs besöken?

5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?
Frågan belyser hur lärarna värderar att föra samtal med del-
tagarna under kursens gång.

6. Finns summerande slutseminarium?
Viktigt att även fråga om man arbeter under seminarie-
liknande former under kursens gång.

7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?
Vilket syfte har kursvärderingen och hur uppföljs den?

8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?

U. Renborg
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1. Landsbygdsutveckling
SLU, Uppsala Landsbygdsutveckling
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Krav på att hela tiden relatera kursens innehåll till den egna yrkesrollen och arbets-
uppgifter i den.

2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?
Ja, att i reflektionen uttryckigt koppla litteraturens teorier till yrkesrollen.

3. Finns övningsexempel?
Ja. Kursdeltagarnas medförda problem från egen arbetssituation. Krav att ngn vecka
skriva dagbok, som diskuteras i grupp, ger kunskaper om varandras arbeten.
Krav att skriva artiklar, bl.a. för att synliggöra rollen.

4.  Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?
Många studiebesök vid företag och utvecklingsgrupper. Ej praktikarbete där.

5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?
Ja, för att öva upp vana att dela erfarenheter via levande nätverk, för att betona
kravet på tid för erfa-återföring.

6. Finns summerande slutseminarium?
Ja. Min roll som landsbygdsutvecklare: Hur gå vidare?

7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?
Ja

8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?
Nej, men forskar- och lärarerfarenhet i marknadsföring och rådgivningsarbete.

Karlstads universitet: Lokal utveckling och planering
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Inget eget genomgående projekt, men krav på att relatera kursmoment och -uppgifter
till lokalt projekt eller problem.

2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?
Inga skrivna litteraturreflektioner.

3. Finns övningsexempel?
Ett flertal mindre och större projekt och seminarieuppsatser.

4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?
Nej, men exkursion till utvecklingsgrupper o.a. relevant för kursen.

5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?
Ja, aktivt deltagande krävs.

6. Finns summerande slutseminarium?
Nej, men varje delkurs avslutas med seminarium.

7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?
Muntlig utvärdering vid kursens sista seminarium.

8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?
Kursansvarige arbetar själv med ett lokalt utvecklingsprojekt (dr.arbete).
Övriga lärare har forskningserfarenheter relevanta för kursen.

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare
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Dalslands folkhögskola och högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Landsbygdsutveckling
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Ett projektarbete med skriftlig redovisning i seminarium ingår (3 p).
2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?

Nej.
3. Finns övningsexempel?

Ja.
4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?

Studiebesök men ej praktik.
5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?

Ja.
6. Finns summerande slutseminarium?

Oklart.
7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?

Oklart.
8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?

Oklart.

2.  Småföretagande
Karlstads universitet: Innovatörsutbildning
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Ja, en affärsidé/projektidé skall tas med till kursen och utvecklas under kursens gång.
Projektarbetet ”coachas”, men man skall själv göra jobbet.

2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?
Ur anvisad och självvald litteratur väljs för det egna problemet relevant litteratur.
Den skall användas i presentation och diskussion av problem och processer. Den
direkta kopplingen mellan teori och praktik är poängen i det egna projektarbetet.

3. Finns övningsexempel?
Ja i flera moment.

4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?
Inga praktikbesök men studiebesök på universitetets teknikpark och på företag.
Inbjudna diskussionsdeltagare från företag.

5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?
Telebildföreläsningar och konferenser via First Class samt nätverksbyggande.
Kontinuerlig handledning och coaching per mail.

6. Finns summerande slutseminarium?
Ja

7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?
Varierar mellan delkurser. Oftast muntligt vid få studenter.

8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?
Coachen har i de flesta fall egen erfarenhet av innovatörsarbete. Senaste kurs har
ca 5 av 8 lärare drivit innovativ verksamhet i projekt eller företag.

U. Renborg
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Högskolan i Gävle: Affärsidé och affärsplan för nyetablerade företag
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Affärsplan skall under kursen utvecklas för tänkt idé eller nystartat företag.
2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?

Planerar att till vt -02 lägga in reflekterande dagbok som studenterna skriver
3. Finns övningsexempel?

Ja: Enkäter, intervjuer med tänkta kunder, kritik av andras planer, fallstudier.
4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?

Endast studiebesök och samarbete med Drivhuset Gävleborg.
5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?

Ja, kommunikation via Blackboard
6. Finns summerande slutseminarium?

Ja. Färdiga affärsplanen presenteras inför panel av bankfolk, företagare, rådgivare,
 lärare.

7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?
Ja.

8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?
Begränsad egen erfarenhet av företagsledning, men av forskning och undervisning
kring frågor som tas upp.

Högskolan i Gävle: När huvudet brinner – Entreprenörskap i små och medelstora företag
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Ja. Aktivt leta upp och studera ett företag med upp till 20 anställda.
2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?

Ja. Skriva PM över hur entreprenörsprocessen ser ut i företaget och reflektera över
den i anslutning till läst litteratur.

3. Finns övningsexempel?
Diskussioner av fallstudier för olika småföretag i anslutning till föreläsningar över
teoriavsnitt.

4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?
Varje deltagare skall arbeta minst 5 dagar i det självvalda företaget: Arbeta, lyssna på
diskussioner, samtala med anställda och företagaren.

5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?
Ja. Blackboard används

6. Finns summerande slutseminarium?
Ja. Två seminarier under en dag.
1. Deltagarna redovisar sin syn på entreprenörskap och hur det förändrats
under kursen.
2. Diskussion om entreprenörskap utifrån de PM som producerats under kursen.

7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?
Ja. Muntliga och skriftliga på alla kurser

8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?
Ja.

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare
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Medlefors folkhögskola, Skellefteå: Småföretagarutbildning
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Ja. Utveckling av egna individuella affärs- och/eller företagsplaner.
2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?

Ja
3. Finns övningsexempel?

Ja
4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?

Ja + mentorsgrupp bestående av tio erfarna företagsledare.
5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?

Ja
6. Finns summerande slutseminarium?

Ja, med diskussioner om framlagda affärsplaner.
7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?

Ja
8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?

Ja: Skatte- och företagsrevisorer, näringslivs- och folkbildningserfarenheter i 20-talet år.

3. Turism
Karlstads universitet. Turismkunskap I och II
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Ja, både i kurs I och II. Studenterna löser uppgifter i PM-form som sänds in och är
grunden för examination. PM-uppgifterna löses individuellt och bygger på föreläs-
ningar, som sker via telebild.

2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?
Nej

3. Finns övningsexempel?
Ja: Löses självständigt eller i grupp med skriftlig eller muntlig redovisning. PM-skriv-
ande och seminarier.

4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?
Krav finns ej

5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?
Ja Telebildundervisning ochm datorkommunikation.

6. Finns summerande slutseminarium?
Syftet är att genomföra summerande slutseminarier men har varit svårt att lösa genom
telebild med 7 uppkopplingar. Tekniken gör samtal och diskussioner över nätet
problematisk.

7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?
Ja. Kan variera. Såväl muntligt som skriftligt berroende på kursens form. Då
studenterna är spridda över landet och kommunicerar via telebild och First Class
är skriftlig kursvärdering vanligast.

8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?
Ja. Lärarna är forskarutbildade kulturgeografer. Forskningsområdena är referensram
vid diskussionerna under kursen.
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Karlstads universitet. Entreprenörskap för turism på landsbygden
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Nej, men och problem hämtas från deltagarnas respektive lokala miljöer.
2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?

Nej
3. Finns övningsexempel?

Problembaserat lärande där deltagarna löser/diskuterar olika frågeställningar som tar
sin utgångspunkt i samspelet mellan teori och praktik. Analys av fallstudier och eget
PM.

4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?
Oklart

5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?
Oklart

6. Finns summerande slutseminarium?
Oklart

7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?
Ja. Muntlig kursvärdering.

8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?
Oklart

Mitthögskolan Östersund. Management av naturturism
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Första delkursen, rekreation i naturmiljö 5p, inget projekt.
Andra delkursen, resursutveckling och skötsel av naturområden 5p, är i huvudsak ett
projektarbete med utgång i upplevelseaspekter, där deltagarna själva väljer de företag/
/områden/besöksgrupper man vill granska och skriva om.

2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?
Ett teoriavsnitt krävs i det avslutande PMet, där använd litteratur redovisas.

3. Finns övningsexempel?
Skriftliga rapporter och inlämningsuppgifter.

4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?
Vid PM-skrivandet förutsätts sådana besök.

5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?
Begränsade till e-post för frågor och handledning när PM skrivs.

6. Finns summerande slutseminarium?
Ja

7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?
Muntlig kursvärdering vid kursens slut

8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?
Ja vid PM-skrivandet och projekt i kursen. I övrigt sporadisk fälterfarenhet

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare
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Mitthögskolan Östersund. Planering och Produktutveckling i turismsektorn
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Krav att diskutera och utveckla eget resmål (destination)
2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?

Inte precis så, men krav att diskutera eget resmål utifrån exv teoretiska modeller.
3.  Finns övningsexempel?

Ja, bl.a. koppling av litteraturen till ställda planeringsfrågor.
Seminarier kring arbetsuppgifterna.

4.  Finns krav på praktikbesök vid företag och tvecklingsgrupper?
Ej krav men önskemål.

5. Finns datorkommunikation mellan elever o. lärare?
Ja, e-post, telefon, fax, videokonferens.

6. Finns summerande slutseminarium?
Ja

7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?
Ja

8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?
Ja, som kommunal planerare och turistchef, länsturistchef .

4. Projektledning
Mitthögskolan Östersund. Kvalificerad projektledarutbildn. 10 poäng distans
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

”Deltagarna kommer att arbeta med ett projektuppdrag från egen organisation”
2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?

Litteraturen läses ”mot projektet”.  Oklart om skriftlig redovisning
3. Finns övningsexempel?

Ja som ett antal gruppövningar och praktikfall.
4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?

Oklart
5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?

Nej
6. Finns summerande slutseminarium?

Oklart
7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?

Oklart
8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?

Oklart
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Umeå universitet. Projektledning
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Under kursen genomförs ett projektpraktikfall i grupp
2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?

Inga skrivna egna litteratur-”reflektioner”. Analysen i praktikfallet kopplas till
behandlad litteratur.

3. Finns övningsexempel?
Ja

4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?
Under projektet görs oftast praktikbesök

5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?
Ja via e-post, egen hemsida och First Class.

6. Finns summerande slutseminarium?
Ja

7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?
Ja

8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?
Ja

Arbetslivsinstitutet, Lärcentrum Masugnen, Lindesberg.
Processinriktad projektledarutbildning
1. Finns krav på att eget projekt skall bearbetas under kursen?

Ja. ”En förutsättning för deltagande är att man planerar eller leder ett projekt”.
”Deltagarna skall ges möjlighet att genomföra en väsentlig del av utbildningen på
eller i nära anslutning till sina arbetsplatser”.

2. Finns krav på att skriva ”reflektioner” om angiven litteratur kopplad till eget projekt?
Ja. ”Deltagarna reflekterar över informationen och formulerar tankar och fråge-
ställningar som skickas till seminarieledaren innan seminarietillfället”.
Deltagarna bearbetar intryck och erfarenheter från seminarierna och formulerar ett
PM där koppling görs till eget projekt och projektledarroll.

3. Finns övningsexempel?
Ja, 8 seminarier med bearbetning av praktiska problem och praktikfall, föregångna av
informationsöverföring och följda av bearbetningsperiod.

4. Finns krav på praktikbesök vid företag och utvecklingsgrupper?
Ej besök hos andra. Ej arbete i andras projekt.

5. Finns datorkommunikation mellan elever och lärare?
Ja via telebild, e-post och First Class. Även diskussioner i mindre grupper via dator.

6. Finns summerande slutseminarium?
Ja. Där diskuteras projektarbeten och uppsatser samt görs en sammanfattande
utvärdering.

7. Sker dokumenterad kursvärdering som rutin?
Kursen har getts endast en gång. Då skedde kursvärdering av utomstående, oberoende
sakkunnig.

8. Har lärarna egen fälterfarenhet i kursens område?
Ja, i arbete med och forskning om aktiveringsstrategier, projekt, nätverk, lärande,
entreprenörskap och utvecklingsarbete.

Fortbildningar för landsbygdsutvecklare
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Förteckning över tidigare utgivna nummer

År 2000; Årgång 139
Nr   1 Lång hållbarhet och hög kvalitet hos livsmedlen – en möjlig kombination?

  2 Är älgen ett hinder för att nå de skogspolitiska målen?
  3 EU-politiken och den svenska landsbygdsutvecklingen
  4 Hästen – en resurs i dagens samhälle
  5 Naturlig radioaktivitet i svenska odlade jordar och grödor
  6 Hur bör skogsbruket i södra Sverige förändras? – Vad säger forskarna?
  7 Jordbruket och samhället – Agriculture and society
  8 Nitrogen efficiency in practical agriculture – fundamental processes and how to control them
  9 Verksamhetsberättelse 1999 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
10 Informationssökning för jord- och skogsbruk
11 Forskning om och för landsbygds- och glesbygdsutveckling
12 New insights on the organization of research samt Forskning och kunskapsbehov, kan de mötas?
13 Markdagen 2000 – Forskningsnytt om mark
14 Vad är den svenska djuromsorgen värd?
15 Vilken framtid har svenskt vattenbruk?
16 Fysikaliska hot mot markens långsiktiga produktionsförmåga
17 Bioteknik – ett måste för de areella näringarna! Eller?
18 Skogsnäringens kompetensförsörjning – En ödesfråga som söker sitt svar  samt  Kyrkan och skogen

– från S:t Sigfrid till K G Hammar

År 2001; Årgång 140
Nr   1 Sälen – resurs eller problem
Nr   2 Skogliga konsekvensanalyser 1999
Nr   3 Framtida möjligheter till ökat utnyttjande av naturresurser
Nr   4 Verksamhetsberättelse 2000 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Nr   5 Landskapet: restprodukt eller medvetet skapat?
Nr   6 Ecologically Improved Agriculture – Strategy for Sustainability
Nr   7 Sverige i det europeiska samarbetet
Nr   8 Bekämpningsmedel i vatten – vad vet vi om förekomst och effekter?
Nr     9 Odlingssystem, växtnäring och markbördighet – 18 års resultat från en tidigare ej uppgödslad jord
Nr  10 Svenska fiskets framtid och samhällsnytta
Nr  11 Vem sätter värde på den svenska skogen? – Trämekanisk framsyn
Nr  12 Nutrition och folkhälsa  i EU-perspektiv OCH Miljöpåverkan och framtidens matvanor OCH

Framtidens mat i framtidens kök
Nr  13 Konkurrenskraftig virkesförsörjning– ett kraftprov för skogsteknologin!
Nr  14 Fritidsodlingens och stadsgrönskans samhällsnytta
Nr  15 Debatt – Hur kan marknad och miljö förenas? Exemplet spannmålsproduktion

År 2002; Årgång 141
Nr   1 Genteknik – en skymf mot Gud eller nya möjligheter för mänskligheten?
Nr   2 Genmodifierade grödor. Varför? Varför inte? – Genetically Modified Crops. Why? Why Not?
Nr   3 Skogsfrågor i ”Konventionen om biologisk mångfald”
Nr   4 Mindre kväveförluster i foderodling, foderomvandling och gödselhantering!
Nr   5 Bondens nya uppdrag OCH Shaping U.S. Agricultural Policy
Nr   6 Verksamhetsberättelse 2001
Nr   7 Sustainable forestry to protect water quality and aquatic biodiversity
Nr   8 Foder – en viktig länk i livsmedelskedjan!
Nr   9 Fortbildning för landsbygdsutvecklare – inventering, utvärdering och utvecklingsförslag



K. Skogs-o. Lantbr.akad. Tidskr. 141:9, 2002

76

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift (KSLAT) har, under olika namn, utkommit sedan
1813, då akademien grundades. Från och med 1994 utges KSLAT som en numrerad serie av skrifter

(15-20 häften/år) med egna titlar. Innehållet består huvudsakligen av dokumentering från
akademiens sammankomster och seminarier – även debattnummer förekommer –

och speglar akademiens verksamhetsområde; de areella näringarna
och till dessa knutna verksamheter.

Prenumerationspris 350 kr/år.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Drottninggatan 95 B,  Box 6806, 113 86 Stockholm

Tel  08-54 54 77 00, Fax 08-54 54 77 10, Postgiro 18 32 80 - 7

ISSN  0023–5350  ISBN  91–89379-30-6  T
ex

t &
 T

ry
ck

 T
ot

ab
 A

B,
 H

ål
lst

a 
20

02

Pris 75 kr


