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Inledning
Följande rapport utgör en bilaga till en ansökan om att starta ett nytt utbildningsprogram vid
Högskolan i Halmstad. Analysen har till viss del använts i den faktiska ansökan och programutveckling
vid Akademin för Lärande, Humaniora och Samhällsvetenskap. Avsikten är att publicera denna
omvärldsanalys av det skälet att det kan finnas delar i omvärldsanalysen som kan användas av andra
aktörer i regionen, och för andra syften och därför fanns det anledning att göra den tillgänglig via DIVA
och Högskolans bibliotek. Dessa resonemang handlar om attraktionskrafter och pendling för studier
och arbetsmarknad, samt drivkrafter för högre studier ur ett rumsligt perspektiv.

Omvärldsanalys
Analys av arbetsmarknadens behov nu och i framtiden
Analysen av arbetsmarknadens behov nu och i framtiden betraktas här utifrån flera komplexa
samverkande variabler. Dels beskrivs pendling kopplat till en regional arbetsmarknad och det som här
kallas för en studeranderegion. Dels beskrivs arbetsmarknadens struktur, framtida marknader,
utbildningens kopplingar till arbetslivet och arbetsmarknadens behov i framtiden, bl a utifrån analyser
gjorda av arbetsförmedlingen, men också mer ämnesspecifika analyser. Analysen utgår från två
centrala begrepp – geografiska variabler och bristyrken/bristkompetenser.
Definition av en regional arbetsmarknad
Utgångspunkten för omvärldsanalysen bygger på att Högskolan i Halmstad ses som en del i en större
geografisk arbetsmarknadsregion som inkluderar Västra Götalands län, Skåne län och Hallands län, här
kallad Västsverige. Analysen är gjord utifrån ett geografiskt perspektiv, men också med hänsyn taget
till digitaliseringens effekter på arbetets innehåll och form, där digitaliseringen i kombination med
samhällsvetenskap, humaniora och utbildningsvetenskap ses som en bristkompetens.
Material
Materialet till analysen av arbetsmarknaden baseras på arbetsmarknadsstatistik (Arbetsförmedlingen,
UKÄ, SCB, Högskolans utredningsmaterial, arbetsmarknadsanalyser, och en enkät till studenter vid
ämneslärarprogrammet på LHS som genomfördes våren och hösten 2017). Enkäten baseras på svar
från studenter vid ämneslärarprogrammen på LHS (UVK 1, 2, 3, 6, TFS) med sammanlagt 97 studenter.
Enkäten används för att ta tillvara på de framtida arbetstagarna i regionen, samtidigt som deras
erfarenheter från utbildningen utgör en värdefull källa till kunskap om hur de ser på framtiden. Enkäten
valde som ett sätt att sondera våra studenters uppfattningar om viktiga frågor i tiden. Analysen utgår
inte från ungdomsbarometern, dels på grund av den låga svarsfrekvensen och dels eftersom dessa
analyser skapar alltför vida och generella kategorier, vilka mynnar ut i definitioner av ungdomar som
”kulturella Alice” och liknande. Enkäten ställer andra typer av frågor som också är kopplade direkt till
programmet. En snabb sondering gjordes också med gymnasiestudenter och gymnasielärare i
regionen, där de fick ge en spontan respons på programmets namn och en kortfattad
programbeskrivning. Dessutom genomfördes en workshop med arbetsgivarperspektiv. Där deltog 15
deltagare från myndigheter, organisationer och företag, den 25 augusti.

Analys av en regional arbetsmarknad
Pendling och tidsanvändning kopplat till arbetsmarknaden

Sett till en arbetsmarknadsstruktur i Västsverige ser dagbefolkningens proportionerliga fördelning
liknande ut i alla tre länen varför en sammanslagen beskrivning av regionen gjorts här. Den beskriver
en arbetsmarknadsstruktur där övervägande del av dagbefolkningen arbetar inom privat näringsliv (se
diagram 1, SCB, egen bearbetning).
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Diagram 1. Regional arbetsmarknadsstruktur. Antal förvärvsarbetande (dagbefolkning) efter sektor
och kommun, total Skåne, Halland och VG län 2015. (SCB, egen bearbetning).

Studenter som fullföljer sin utbildning vid Högskolan i Halmstad har en arbetsmarknad inom vad som
befinner sig strax utanför den tolerans som Hedberg (2005) menar är hållbar i ett längre tidsperspektiv,
då individer tenderar att ta beslut om att flytta närmare den ort där man arbetar (mellan 50-100 km).
Även om toleransen ökar över tid, och även om högutbildade har en typiskt lång räckvidd på
arbetsmarknaden, är det sannolikt att personer flyttar närmare arbetet sett över en lång tid av
pendling (Hansson, 2003; Nutek, 1992; Sika & SCB, 2002). Sannolikheten för att studenter bor kvar i
Halland efter att man fullföljt en utbildning minskar således över tid om de avser att ha tillgång till en
”thick labor market” med fler möjligheter till arbete (Moretti, 2013). Det finns dock skäl att separera
utbildning från arbetsmarknad eftersom människor, och helst studenter är en grupp som är benägen
att flytta på sig för att skaffa en utbildning (Niedomysl & Fransson, 2014). Det främsta skälet till att
människor flyttar, under stabila förutsättningar, är att de får arbete. Den näst största mobila gruppen
i samhället utgörs av studenter. Skillnaden mellan en högskola och ett universitet är att studenter ges
större incitament att stanna kvar inom pendlingsavstånd efter fullföljda studier, stället för att flytta
vidare närmare en arbetsmarknad. Slutsatsen är att en högskolas utbildningsutbud också måste ses i
skenet av hur stora möjligheter en arbetsmarknad kan erbjuda, men det kan sannolikt vara så att ett
kortare avstånd (120 km) till storstadsregionerna temporärt kan överbryggas genom pendling, varför
det är relevant att tala om Västsverige som en arbetsmarknadsregion för studenter vid Högskolan i
Halmstad. Med fokus på en bristkompetens som digitalisering, kan möjligen vissa av dessa rumsliga
trögheter minska. Forskningen visar dock att geografiska avstånd är av betydelse varför den variabeln
inte kan underskattas.
Rekryteringsenkäten (2016) vid Högskolan i Halmstad visade tydligt just på den geografiska variabelns
påverkan. Antalet studenter kommer från angränsande kommuner i söder, norr och väster. 70% av
studenterna kommer från platser som är utmärkta med olika blå färg på kartan nedan (Sandén, 2016).

Kartan nedan visar att det på motsvarande sätt som en arbetsmarknadsregion också finns en
studeranderegion kopplat till Högskolan i Halmstad. Ytterligare argument som talar för den geografiska
effekten är att 86% av studenterna anger att de har någon i sin närmaste omgivning som studerar vid
universitet eller högskola (se figur 1). Detta betyder att regionen har en stor betydelse när det gäller
beslutet att studera. I de spontana reaktioner vi fick från eleverna på gymnasiet var just att det var bra
att man kunde studera i närområdet utan att ta studielån och resa (se vidare under elevmedverkan).

Figur 1. Antalet studenter från respektive kommun (med över tio studenter) (Sandén, 2016).

Det föreligger en stor utmaning att övervinna geografiska trögheter, särskilt när det gäller att attrahera
människor som redan befinner sig i attraktiva miljöer (Moretti, 2013). Det sannolika är att målgruppen
studenter utgörs av den mängd potentiella studenter som finns i regionen. När geografiska
förutsättningar och strategi sammanfaller kan effekten uppstå att ett minskat antal program och
kurser inom Humaniora och Samhällsvetenskap kan komma att dirigera en viss mängd studenter mot
de utbildningsprogram som återstår vid LHS. En sådan viss mängd erbjudanden om ett minskat antal
erbjudande av utbildningar borde redan vara en realitet eftersom en rad fristående kurser har tagits
bort. Skälet till denna troliga omfördelning är, som Rekryteringsenkäten ovan (2016) visar, att
studenter i hög utsträckning tenderar att välja utbildning utifrån geografiska premisser, såvida inte

utbildningsprogrammen har ett mycket högt söktryck vid samtliga lärosäten i landet, t ex
sjuksköterskeprogrammet.
I enkäten som genomfördes under våren 2017 ställdes frågan till studenter på ämneslärarprogrammen
samt Teach For Sweden om vilka studenter som de trodde skulle vara intresserade av att läsa
programmet. Frågan som ställdes var: ”Vilka grupper ser du som skulle kunna vara intresserade av att
läsa en utbildning som inriktningen Kulturell innovation och framtidens samhälle?”. Utfallet visade att
man i högre grad trodde att studenter som tidigare läste humaniora skulle vara intresserade.
Tabell 1. Intresserade av att läsa ett nytt program (NN=97)

Det finns skillnader mellan grundutbildning och forskning som ytterligare förstärker den geografiska
trögheten. Ett utbildningsprogram är betydligt lättare att kopiera jämfört med att kopiera komplicerad
forskning som binder samman resurser, infrastruktur och mänskliga kompetenser på unika sätt.
Följden av attraktionskraftens logik är att det är lättare att kopiera grundutbildningsprogram från
andra lärosäten än att försöka attrahera studenter från andra regioner.
Ett annat problem med attraktion har med skala att göra. På en programnivåskala är frågan om
attraktivitet en sak medan attraktivitet gällande ett helt lärosäte är en annan. Unicitet i form av
attraktiva program som ska lockas studenter till lärosätet skapas inte alla gånger på enskild
programnivå, utan på en lärosätesnivå i form av en bild av vem man är utåt sett (image). Den andra
delen består av personalens och studenternas syn på verksamheten inåt sett formar en gemensam bild
som antingen attraktiv eller mindre attraktiv (identitet). När image och identitet sammanfaller
förstärker de varandra och skapar ett rykte eller ett varumärke, vilket sannolikt spiller över på enskild
programnivå. Attraktivitet är för övrigt ett mycket problematiskt begrepp att använda som grund för
utbildningar, som ju är lätta att kopiera på programnivå och lätt att destabilisera på lärosätesnivå, t ex
via media. Det kan möjligen finnas fog för att vända begreppet attraktivitet när det gäller stora
lärosäten eller lärosäten med stor framgång inom profilerad forskning i kombination med mycket
starka bilder av platsernas image och identitet.

Högskolans studenter och en ”studentmarknad” utifrån benägenhet att ta studielån
Rekryteringen av studenter till Högskolan i Halmstad bör ses i ett regionalt perspektiv, enligt tidigare
resonemang. Ett mått som kan användas för att beskriva var studenterna som rekryteras till Högskolan
i Halmstad är benägenheten att ta studielån, se diagram 2 (SCB, egen bearbetning). Diagrammet visar
att antalet personer som tar studielån är relativt stabilt i Halland, ökar svagt i Skåne och har ökat
dramatiskt i Västra Götalands län sedan 2013.
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Diagram 2. Antal personer som tagit studielån mellan 2011-2016 i ålder 19-30 år i Västsverige.
(Statistikdatabasen, SCB).
Statistiken antyder dels att studenter som läser vid Högskolan i Halmstad kommer från närområde
inom toleransen för pendling, vilket bekräftas i Rekryteringsenkäten (Sandén, 2016), se diagram 3
nedan.

Diagram 3. Anledningar att söka till Högskolan i Halmstad. Rekryteringsenkäten (Sandén, 2016). 1
Dels antyder siffrorna ovan att Högskolan spelar en viktig roll för studenter som bor i Halland och som
troligen kan finansiera studierna på annat sätt under tiden man utbildar sig, utan att ta studielån. Dels
så antyder det att den planerade utbildningen skulle kunna rikta sig såväl mot en lokal arbetsmarknad,
som en större regional dito.
En kontrafaktisk analys, d v s en analys av förutsättningarna om inte en Högskola fanns i regionen, ger
vid handen att det är sannolikt att långt färre studenter skulle skaffa en utbildning i Halland om
personerna var tvingade att pendla till Lund, Malmö eller Göteborg, just beroende på obenägenheten
att ta studielån, vilket verkar vara en förutsättning om man ser till situationen i Västra Götaland. En
kontrafaktisk analys antyder då också att om utbudet av utbildningar blir så smalt att det inte längre
upplevs som att möjligheter till utbildning finns, är risken överhängande att antalet eftergymnasialt
utbildade i Halland kommer att minska. De möjligheter som öppnar sig för studenter vid Högskolan i
Halmstad ser alltså olika ut beroende på om man redan bor i närområdet eller om man som student
flyttar till Halmstad för att studera. Vinsterna med att studera på den plats där man bor är då att man
kan undvika att ta studielån, men förlusten är att man behöver flytta efter studierna för att komma
närmare en större och ”thicker” arbetsmarknad (Moretti, 2013). Avståndsdimensionen ger ett nytt
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I rapporten framgår det att grå staplar utgör faktorer som man inte kan förändra, medan varianter av blått
anger att det är saker som går att förändra från Högskolans sida. Urvalsprocessen måste dock anses vara
tveksam eftersom man i analysen tenderar att bortse från strukturella faktorer trots att dessa kommer att
påverka även det som man avser att vilja förändra. Med andra ord, strukturella orsaker som geografiska
dimensioner försvinner inte bara för att man utesluter dem ur analysen.

perspektiv på attraktivitet i det hänseendet eftersom möjligheten att få en utbildning utan att ta
studielån kan ses som attraktivt för vissa individer.
Arbetsförmedlingen pekar också på att bostadsbristen är stor i Halland, vilket gör det svårt att
rekrytera studenter från andra orter i landet. Situationen i Halland påminner om storstädernas när det
gäller priser och köer på bostäder (Arbetsförmedlingen, 2016). En ökad efterfrågan på kompetenser
som är förknippade med digitalisering kan möjligen minska de geografiska trögheter som finns idag, t
ex med flexibla undervisnings- och examinationsformer. Utbildningsprogrammet kommer dock att
anta utmaningen genom att möta upp mot det regionala behov av kunskaper inom digitalisering som
trots allt är aktuella.
Benägenheten att studera kan också stå i relation till konjunkturen. I en rådande högkonjunktur har
Högskolan har gått från en mer generell inriktning på forskning och grundutbildning till en mer
specialiserad dito. I UHR:s analys av antagningsomgångarna och trender inom antagningsstatistiken
framkommer det att färre söker till utbildningar på högskola och universitet. En tänkbar orsak menar
man kan vara den nuvarande goda konjunkturen (UHR, 2017). Såväl högre utbildning som forskning
kan vara konjunkturberoende, men på olika sätt. En lågkonjunktur skapar troligen en högre efterfrågan
på utbildning, medan efterfrågan på uppdragsbaserad forskning borde minska i takt med att mindre
kapital finns tillgängligt hos företagen. Det är dock svårt att förutse om en lågkonjunktur skulle göra
att effekterna av den geografiska trögheten avtar, eftersom nuvarande struktur på högre utbildning är
formad av en högkonjunktur. En kvalificerad gissning är att nästa lågkonjunktur kan komma att drabba
de yrken inom vilka de flesta lärosäten i landet redan har startat matchande utbildningar, och att en
snabb omställning i ett sådant läge kan bli en utmaning.
Arbetsmarknadens struktur fördelat på olika näringsgrenar och dess behov av kunskap inom
digitalisering, kultur och samhälle
När man ser till vilka typer av näringsgrenar som arbetsmarknaden består av i regionen visar den att
de flesta människor arbetar inom vård och omsorg, handel och tillverkningsindustri (se diagram 4,
SCB, egen bearbetning). Av de utmaningar som pekas ut för region Skåne, men som sannolikt även
kan gälla för regionen som helhet, finns ett svagt entreprenörskap, låg produktivitet, svag tillväxt
bland nystartade företag, segregation, behov av utbildning, ökat kulturutbud, samt en brist på
långsiktig planering (Manner, et al., 2012). Slutsatsen är att arbetsmarknaden har behov av
arbetskraft inom en rad olika näringsområden, men variationen på arbetsuppgifter inom varje
näringsgren troligen är större än vad statistiken kan beskriva. De innehållsmässiga delarna inom olika
marknader förmodas vara beroende av digitalisering och dessa behov kommer
utbildningsprogrammet vara beredda att försöka möta.
Utgångspunkten för programmet är att digitalisering utgör en kompetens vars användningsbarhet
står i direkt relation till innehållet i ett kunskaps- eller arbetsområde. Digitalisering kan således inte
ses som ett eget ämne, frikopplat från ett kunskapsområde, utan måste betraktas som ett behov av
kunskaper om tekniker, färdigheter, förmågor, effekter och verktyg kring hur man kritiskt kan
analysera och använda sig av det digitala. Det är därför osannolikt att det kommer att dyka upp ett
nytt yrke med etiketten ”digitaliserare”, eller liknande. Däremot kan man konstatera att det råder
brist på kunskaper och kompetenser som utgår från digitalisering, vilket gör att programmet med
kombinationen samhällsvetenskap, humaniora och digitalisering sällar sig till de utgångspunkter som
handlar om att utbilda inom bristyrken (se Rögnvaldsson, 2016; SOU, 2016:89; ).
Man bör även vara medveten om att det inte råder konsensus angående digitaliseringens effekter på
Sverige. Meningarna går t ex isär när det gäller hur stor genomslagskraft automatiseringen kommer
att ha (t.ex. Brynjolfsson & McAffee 2014; Fölster 2015; Gordon 2016), där Gordon intar en mer
skeptisk inställning medan Brynjolfsson & McAffee är övertygade om att de samhällsförändringar vi
står inför till följd av automatiseringen är historiskt oöverträffade. Det bör också påpekas att

teknikutvecklingens påverkan på jobben inte är ett nytt fenomen, och i det svenska fallet delvis håller
på att avta (Heyman et al 2016), men en del av förklaringen till det förnyade teoretiska och empiriska
intresset återfinns förmodligen i det faktum att tidigare tendenser som pekat mot uppgradering av
kompetenser och yrken nu i högre grad karaktäriseras av ökad polarisering genom att tidigare
fredade yrkesgrupper nu anses vara mer utsatta. Ett utbildningsprogram bör således inte utformas så
att innehållet låser fast sig vid en bild av det framtida arbetslivet, det måste snarare vara del av en
process där man är följsam, men samtidigt tar ett ansvar för att driva utvecklingen av samhället
framåt.

Dagbefolkning efter näringsgren NUTS2 - Syd- och Västsverige
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Diagram 4. Näringsgrenar efter NUTS2 i Syd- och Västsverige (SCB, egen bearbetning).

Framtida branscher
SKL har gjort en bedömning av vilka framtidsbranscherna utgör och var det kommer att vara lättast
att hitta ett arbete. Man menar att en halv miljon personer behöver rekryteras till välfärdssektorn
mellan 2013-2022 (SKL, 2016). Även om man har ett relativt traditionellt synsätt på vilket innehåll
arbetena kommer att ha framtiden, anser man att det kommer att behövas en mängd personer till
samhällsbyggnad, teknik och service, t ex bygglovshandläggare, ingenjörer, tekniker etc. Man menar
att hälso- och omsorg tillsammans med skola och förskola kommer att behöva än mer personer i
framtiden. Det som inte tas hänsyn i denna analys, men som framkommer till på andra håll, är vilken

roll digitaliseringen kommer att innebära för dessa arbetens form och innehåll, vilket
utbildningsprogrammet kommer att beakta vid utvecklingen av programutbudet.
När vi ställde frågan till studenterna i enkäten om vilka framtida kompetenser man trodde skulle vara
viktiga svarade de förvånande nog inte att digitalisering utgjorde den viktigaste kompetensen (se
tabell 2). De menade att kritiskt tänkande utgjorde den väsentligt viktigaste kompetensen. Övriga
viktiga kompetenser handlar om samhällsvetenskapliga och humanistiska färdigheter. Allt fler talar
för vikten av att se kritiskt tänkande och kunskap om samhället ur flera perspektiv (historiskt och
rumsligt). Nygren (2014) menar att i takt med att samhället förändras i riktning mot att bestå av en
mångfald av kulturer, föreställningar och tanketraditioner blir frågan om gemensamma
föreställningar om samhället och kulturen allt viktigare.
Tabell 2. Vilka kompetenser kommer framtidens medborgare att behöva? 1= mindre viktigt, 5= mycket
viktigt. (NN=97).

Vi frågade även studenterna om en förmodad framtida arbetsmarknad för dem som läst det planerade
programmet (se tabell 3). Återigen framstår kritiskt och analytiskt tänkande och skrivande som viktiga
kompetenser, tillsammans med möjligheten att skapa kontakter med framtida arbetsliv, samt kreativ
förmåga. Resultaten bekräftas av en studie som gjorts av Forsberg (kommer juni 2017) med titeln ”På
jakt efter framtidens kompetenser”, där man frågade företag vilka specifika yrkeskompetenser som
efterfrågades.2 De kompetenser som värderades högst av arbetsgivarna var följande i den studien:
1. Affärsmässighet
2. Problemlösning
3. Kreativitet
4. Kunna uttrycka sig väl på svenska
5. Kritiskt tänkande
Kunskapsbasens bredd betonades också. Det som förvånade var att färre ansåg att det var av vikt att
kunna läsa en mastersutbildning eller forska.
2
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Tabell 3. Vad tror du är avgörande för att någon som läst utbildningen kommer att få ett stimulerande
arbete? 1= mindre viktigt, 5= mycket viktigt. (NN 97).

Arbetsmarknaden i Halland och programmets relevans
Arbetsmarknaden har under lång tid beskrivits som gynnsam av regionala och kommunala aktörer i
Halland. Man bedömer att sysselsättningen kommer att öka med 2800 personer fram till slutet av 2017
och arbetslösheten bedöms vara oförändrad, d v s låg. Man bedömer att de privata tjänstenäringarna
kommer att stå för en stor del av ökningen när det gäller arbetstillfällen (Arbetsförmedlingen, 2016).
Vidare säger prognoserna att tillgången på arbetskraft inte kommer att vara tillräcklig inom vissa yrken
och därför ökar rekryteringsproblemen och den kommer att omfatta fler yrken än tidigare, vilket också
hänger samman med ett gynnsamt konjunkturläge i Halland. Starkast förväntan på efterfrågan inom
framtiden finns inom hotell och restaurang, transport samt personliga och kulturella tjänster.
Samtidigt har den offentliga sektorn haft en förvånansvärt stark sysselsättningsökning de senaste åren
och bedöms öka även framöver. För industrin, som i större utsträckning är exportberoende, väntas
antalet sysselsatta bara öka marginellt. Arbetsförmedlingen menar också att närheten till Göteborg
och dess arbetsmarknad bidragit till en låg arbetslöshet i länet. Man hoppas också att pendlingen till
Malmöregionen ska bidra till att ytterligare förbättra arbetsläget i Halland. Störst arbetslöshet finns
bland personer som inte är födda i Sverige. Inte heller arbetsförmedlingen har i sina prognoser tagit
hänsyn till digitaliseringens effekter på arbetsmarknadens rörlighet och innehåll.3 Det planerade
utbildningsprogrammet kommer att skapa beredskap på att möta ett förändrat behov på
arbetsmarknaden genom att integrera kunskaper om det digitalas påverkan på olika arbetens innehåll
och form i en vidare arbetsmarknadsregion.

3

I samarbete med Arbetsförmedlingen har programmet fått med frågor som handlar om digitalisering i den
årliga enkät som görs med företagen i landet. Svaren förväntas vara bearbetade under hösten 2017 (Victor
Tanaka, Arbetsförmedlingen Syd).

Enligt Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Halland 2017 finns det en stark efterfrågan
på personal inom kulturella tjänster samt även inom besöksnäringen, kommunikations-, informationsoch transportsektorn.4 Denna uppgift visar att det planerade programmet – vilket delvis ersätter det
tidigare kulturprogrammet samt även programmet i Hållbar Turismutveckling – torde ha stor relevans
i regionen. Enligt prognosen anses behovet finnas huvudsakligen inom den privata tjänstesektorn. I
rapporten hänvisas emellertid till de utmaningar som Hallands län vid upprepade tillfällen har
synliggjort och som sträcker sig utanför den privata tjänstesektorn. Länets åldersdemografi och
generationsskifte är den övergripande utmaningen för påverkar arbetsmarknaden, inte minst
arbetskraftens utbildning och kompetenser. Rapporten beskriver även den snabba tekniska
utvecklingen mot digitalisering och automatisering vilket innebär att efterfrågan på kvalificerad
arbetskraft stiger.5
I arbetsförmedlingens rapport för Halland ringas inga specifika professioner in vad gäller arbete inom
kultur- och kommunikationssektorn utan här åsyftas arbetstillfällen i vid mening. Man kan dock sluta
sig till att det behov som digitalisering skapar gäller även kultursektorn. Det är just i denna nisch som
”Kultur- och Samhällsinnovation” med sitt uttalade tillämpningsperspektiv ska göra skillnad genom att
utbilda för en ansvarsfull och hållbar digitaliseringsomställning. Förhoppningen är att studenter
kommer att vara anställningsbara inom till exempel kulturvård, samhällsplanering,
utredningsverksamhet, kulturförmedling, kulturadministration, privat näringsliv, utvärdering och
kultur- och samhällsproduktion, kultur- och samhällsentreprenörskap och kultur- och samhällsstrategi.
Ett område med stor aktualitet och relevans är mångkulturfältet med fokus på mångfalds- integrationsoch jämställdhetsfrågor. Vidare kan studenternas kommande arbetsuppgifter ligga inom
samhällsplanering och projektledning som kräver att många discipliner samarbetar. Studenten
kommer att kunna använda digital teknik för att problematisera och experimentera med
kommunikation och blir redo att arbeta med olika former av analyser av såväl samtida
samhällsfenomen som inom företag som vill använda digital teknik för produkt- och tjänsteutveckling.
Kompetenser som programmet bidrar med kommer förhoppningsvis att göra studenten attraktiv för
många olika branscher och framtida arbetsuppgifter, såväl nationellt som internationellt.
Förväntningarna finns på utbildningens flexibilitet och ett innehåll som är hållbart över tid och i en
regional kontext. En sådan hållbarhet rör t ex synen på en yrkestillhörighet.
En ny syn på kultur- och samhällsområdets större flexibilitet vad gäller yrkestillhörighet nämns specifikt
i Hallands kulturplan för åren 2017 till 2020 och anses där vara en konsekvens av digitaliseringen: ”Det
kulturella och kreativa skapandet påverkas allt mer av digitaliseringen. Denna har förändrat hur kultur
produceras och konsumeras och vi blir själva i allt högre grad medskapande. Rollerna som producent
och kreatör, konsument och aktiv deltagare, professionell och amatör flyter samman. Digitaliseringen
ger möjligheter att utveckla kulturverksamheter, exempelvis för att skapa interaktiv kommunikation
med publik, skapa virtuella rum och verkligheter, eller tillgängliggöra samlingar inom museer och arkiv.
Digitaliseringen bidrar också till att ge fler människor möjlighet att uppleva kultur”.6
I skärningspunkten mellan samhälle och kultur ges nya möjligheter att utforska samhälleliga och
kulturella fenomen ur ett helhetsperspektiv. Aktörer som samhällsbyggnadskontoret, kommunala
förvaltningar och regionala aktörer som Länsstyrelsen i Halland har uttryckt ett stort intresse av
studentutbyte och forskning inom gränssnittet. Kommunen har i någon workshop uttryckt det som att
kommunen i sig kan utgöra ett labb för studenterna inom områden som rör kultur och samhälle.
Samverkan med omgivande samhälle skapar kvalitet och efterfrågan på arbetskraft med kompetenser
som programmet kan erbjuda genom utbildningen. Idag finns ett pågående utvecklingsavtal mellan
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Samhällsbyggnadskontoret i Halmstad och RISP med utgångspunkt från Södra infarten. Liknande avtal
är möjliga att använda, i kombination med en styrning av utvecklingen av de färdigheter som
studenterna erövrar under utbildningen, i syfte att skapa varaktiga och ömsesidiga kultur- och
samhällsnyttig verkan i det omgivande samhället. Avsikten är således att skapa liknande och vidgade
intentionsavtal med övriga kommuner i regionen.
Det finns en stor mängd projekt som rör forskning och studentsamverkan vilka genomförts under
många ur mellan kommuner, regioner, organisationer och företag och högskola. Ingen har idag en
fullständig bild över den omfattning som bidragit till utveckling av utbildning och samhälle.
Programmet avser att fortsätta och fokusera på en strategisk samverkan för utveckling av akademi och
omgivande samhälle, och på så sätt bidra till ömsesidig kvalitet. Samverkan sker med utgångspunkt i
DLC.

Hur utbildningen kopplar till arbetslivet
Kopplingarna mellan en utbildning och arbetslivet är en komplex och kontextberoende fråga, men
också en fråga om vilken typ av utbildning det handlar om. Teknik- och vårdutbildningar har ofta en
specifik och tydlig koppling till arbetslivet, medan samhällsvetenskap och humaniora saknar en sådan
tydlig professionsbaserad arbetsmarknad. Inom teknik- och vårdutbildningarna är det därför relevant
att prata om matchning mellan arbete och utbildning, medan samma logik är svårare att tillämpa på
stora delar av samhällsvetenskapen och humaniora. Problemet med matchning är ständigt aktuellt och
det förefaller som att metoder som skapar ett ömsesidigt lärande mellan arbetsgivare och lärosätes
utbildningar skapar en matchningseffekt (Johansson, 2016). Det är möjligt att tillämpa resonemangen
om matchning utifrån specifika yrkesgrupper inom samhällsvetenskapen, t ex journalistik, ekonomi,
statsvetenskap och juridik. Det finns dock en stor mängd yrken där kunskapsmässig vidd och djup har
en större betydelse än den specifika matchningen mellan kunskapsinnehåll och arbetsmarknadsbehov
(t ex kvalificerad utredare), vilket kan illustreras i den schematiska bilden nedan. Skillnaderna mellan
teknik- och vårdutbildningar och samhällsvetenskapen och humaniora ger upphov till något som kan
kallas för en matchningsparadox. Paradoxen består i att behovet eller förväntningarna på matchning
ökar i takt med att en utbildning snävar in mot ett specifikt och avgränsat kunskapsområde, och vice
versa, minskar i takt med att utbildningen blir mer generell och ”akademisk” i linje med en
bildningstradition. Denna paradox kan betyda att begreppet matchning kanske inte alltid är tillämpbart
på samhällsvetenskap och humaniora. Man behöver hitta andra sätt att förstå relationen mellan
utbildning och arbetsmarknad för dessa ämnen, t ex genom en kombination av följsamhet och
utvecklingsdrivande genom kultur- och samhällsinnovation.

Ingenjör/tekniker

Hög
förväntan
på
matchning

Specifik
utbildning

Låg
förväntan
på
matchning

Generell
bildning

Samhällsvetare/humanist
Figur 2. Matchningsparadoxen.
Följsamheten består i att vara lyhörd för att matchningsproblematiken utgör en utmaning inom
samhällsvetenskap och humaniora. Utvecklingskraften består av att det planerade programmet avser
att bygga in en labb-metodologi i en utbildning inom området kulturstudier menar vi att gränsen
mellan fälten generell bildning och specifik utbildning luckras upp något så att förväntan på matchning
bland studenterna kan bli högre och därmed också anställningsbarheten.
Vad kan man arbeta med?
Studenternas kommande arbetsuppgifter kan både ligga inom samhällsplanering, utrednings-,
utvärderings-, utvecklings- kulturarvs-, biblioteks- eller digitaliseringssektorn där de kan arbeta inom
eller leda projekt som kräver att många discipliner samarbetar. Studenten kommer att kunna använda
digital teknik för att problematisera och experimentera med kommunikation och blir redo att arbeta
med olika former av analyser av samtida samhällsfenomen, kulturanalys och kunskapsproduktion.
Kompetenser som programmet bidrar med kommer att göra studenten attraktiv för många olika
branscher och framtida arbetsuppgifter, såväl nationellt som internationellt.
I enkäten som ställdes till studenterna rörande vad man bör tänka på när man startar ett program som
utgår från kultur och samhälle ansåg de flesta att det var viktigt med kompetenta lärare, samt återigen
inslag av kritiskt och analytiskt tänkande. Förvånande nog menade de inte att kreativa lokaler eller
flexibel examination och internationellt utbyte var av vikt.

Tabell 7. Vad bör man tänka på när man startar ett program? (NN=97)

Konkurrerande utbildningar nationellt och eventuellt inom lärosätet
Flera lärosäten i landet har masterprogram med inriktning mot digitalisering, bl a Uppsala och
Göteborgs Universitet. I landet finns också mer koncentrerade laboratorium för humaniora och
samhällsvetenskap, t ex Lund har sitt HumLab i Lund och HUMLab i Umeå. Det finns en risk att flera
lärosäten går i samma riktning och kopierar varandras koncept. I en sådan process är det troligt att den
aktör som lägger störst resurser kommer att vara den som också är tongivande. Som tidigare sagts är
forskningen av stor betydelse för skapandet av unicitet och minskad risk att kopieras för ett bra
innehåll, men den geografiska trögheten begränsar trots allt en stor omflyttning av studenter mellan
lärosätena. Sammantaget kommer sannolikt konkurrensen om studenterna att tillta i takt med att
digitalisering kommer upp på agendan och att samhällsvetenskap och humaniora mäts efter
måttstockar som baseras på professionsutbildningar.
Tabell 8. Kandidatexamina inom liknande program vid andra inklusive söktryck (Statistik från UKÄ)

Termin

Program/kurs Utbildningens
namn

Anm.ko Univ/högsk
d
ola

HT2017

Program

LIU50021

Linköpings
universitet

HT2017

Program

LU80800

Lunds
universitet

Samhälls- och
kulturanalys,
kandidatprogr
am
Kandidatprogr
am i digitala
kulturer

Totalt
1:a
antal
handssökan
sökand de
e
379
80

241

30

HT2017

Program

HT2017

Program

HT2017

Program

HT2017

Program

HT2017

Program

HT2017

Program

HT2017

Program

HT2017

Program

HT2017

Program

Kandidatprogr
am i
samhällsanalys
Kandidatprogr
am för
sociologisk
samhällsanalys
Kandidatprogr
am i filosofi
och
samhällsanalys
Kandidatprogr
am i kulturoch
samhällsanalys
Grafisk design
för digitala och
tryckta medier
Kandidatprogr
am
Digitala
medier
Kandidatprogr
am i strategisk
kommunikatio
n och digitala
medier
Kandidatprogr
am i digitala
kulturer
Kandidatprogr
am i digitala
medier

ORU19718

Örebro
universitet

508

46

SU38974

Stockholms
universitet

527

54

UMU01124

Umeå
universitet

135

15

UUP5010

Uppsala
universitet

410

35

HDAH2V9E

Högskolan
Dalarna

204

40

HV95534
LU80415

Högskolan
Väst
Lunds
universitet

435

62

737

114

LU80800

Lunds
universitet

241

30

SU43012

Stockholms
universitet

1305

133

Hur positionerar vi oss i förhållande andra lärosätes utbildningar och kurser?
Mot bakgrund av de komplexa variabler som nämnts tidigare utgör positionering av ett enskilt
utbildningsprogram som Kultur- och Samhällsinnovation återstår ett mer sammansatt arbete utifrån
ett lärosätesperspektiv, än ett enskilt programperspektiv. Vid samtal med HUMLAB vid Köpenhamns
universitet så framkom det att man där har haft svårt att synliggöra sig inom universitetet. Anledningen
till att man haft problem att locka till sig forskare och studenter sades vara organisatorisk. HUMLAB i
Köpenhamn är organisatoriskt förlagt till biblioteket, vilket för att det saknas en nära koppling till
utbildningsprogrammen. Det är svårt att dra slutsatser kring detta enskilda exempel, men den nära
kopplingen mellan grundutbildning och forskning med utgångspunkt från DLC ses som en faktor för
positionering gentemot andra lärosäten i landet. En annan utgångspunkt för positionering är också att
programmet för programmet avser att redan från grunden integrera digitalisering som en del av en
komplett utbildning, inte endast som en del av en master, som vissa andra gör.
Ytterligare en positioneringsfaktor handlar om samverkan med det omgivande samhället. Programmet
avser att med hjälp av intentionsavtal och andra typer av överenskommelser stärka kopplingen mellan

grundutbildning, forskning och nytta för samhället. Högskolan har en tradition av att organisera sin
verksamhet med inslag av samverkan och det avser programmet att vara en del av.
Relevant statistik ex söktryck till utbildningarna
Förändringar av LHS organisation på Högskolan i Halmstad har under senare år skett i sådan takt att
det dels är svårt att få en överblick över konsekvenserna, men dels finns det inte längre någon
tillförlitlig historia att falla tillbaka på när det gäller sökstatistik. Akademin bildades ur de två
sektionerna LUT och HUM, samt med en del från HOV, 2015. Forskning och grundutbildning
omorganiserades från 2016 med utgångspunkt från de delar som avsågs att smälta samman. Sedan
slutet av 2016 och med början på 2017 har ytterligare förändringar genomförts, vilket bl a medfört
att enstaka kurser och ämneslärarutbildningen i samhällskunskap för gymnasiet har lagts ned, samt
att det startar ett nytt ämneslärarprogram för gymnasiet i NK/MA/ENG, och då eventuellt detta nya
program med inriktning mot digitalisering och utbildningsvetenskap. När det gäller söktrycket på
utbildningar gällande hela LHS visar Rögnvaldsson på en helhetsbild avseende samtliga program
2014-2016 (se tabell 9). Om resonemanget håller kring ett regionalt upptagningsområde och en stark
geografisk påverkan på valet av utbildning är stark, i förhållande till utbildningens kapacitet att verka
över ett större nationellt och internationellt omland, kan det finnas anledning att sammanväga och
jämföra de utbildningar som berör samhällsvetenskap och humaniora, för att hitta möjliga ledtrådar
när det gäller ett förmodat söktryck.

Tabell 9. Förstahandssökande till programutbildningar vid LHS (Rögnvaldsson, 2016).

En sammanvägning, mot bakgrund av samma geografiska resonemang som tidigare, gör i så fall
gällande att de utbildningar som lagts ned på akademin (ämneslärarutbildningen i samhällskunskap,
historia och religion) utgör programmet ett möjligt val för de studenter som tidigare valt att läsa
humaniora och samhällskunskap. Eftersom program ställts in sedan 2014 används dessa siffror som
grund för en osäker beräkning av presumtiva sökande, men eftersom det är det enda som finns att
tillgå så får vi luta oss mot de siffror som finns. Det är i så fall möjligt att programmet kan ha
möjlighet att attrahera studenter som tidigare läst Kulturprogrammet, Hållbar Turismprogrammet,
samt Ämneslärarutbildningen för gymnasiet (samhällskunskap, historia och religion). Då har hänsyn
inte tagits till de sökande som tidigare sökt sig till fristående kurser, b l a distanskurser. Även om man
nu hamnar man på en mycket spekulativ grund, handlar det i alla fall om ett möjligt antal studenter i
jämförelse med liknande kandidatprogram i landet (se tabellen ovan). Beräkningen är dock mycket
svår att göra mot bakgrund av alla de variabler som tidigare nämnts.
När det gäller avsikten att erbjuda kurser för internationella studenter finns anledning att
uppmärksamma två saker ur Rögnvaldssons (2016) utredning av LHS. Tabellen nedan visar att
innehåll som berör svensk kultur, språk och historia kan tas tillvara på när utformningen av ett nytt
program skapas eftersom studenterna där visar ett intresse för kultur och samhälle, och då med en
extra dimension mot digitalisering och tillämpning. Lärdomen från tidigare fristående kurser är dock
att man bör försöka skapa nya sätt att ge kurserna, t ex på distans, genom att skapa ett intressant

innehåll, och att förlägga mer resurser på lärarledd undervisning vid campusförlagda moment. När
det gäller resursfördelningen till olika ämnen pågår för närvarande ett arbete med ett nytt system.7

Tabell 10. Totalt antal sökande utbytesstudenter.

Tabell 11. Antalet utbytesstudenter vid LHS.

Slutsatser
I försöket att göra en saklig bedömning av omvärldens behov och reaktioner på ett nytt program inom
Kultur- och Samhälle så framkommer såväl möjligheter som hinder. Det finns geografiska hinder som
utgår från att högskolan befinner sig där den är. Det finns också stora möjligheter för studenter som
bestämmer sig för att läsa utbildningen. För närvarande finns det en övervägande positiv inställning
och en rad saker pekar på att digitalisering, samhälle och kultur är intressanta för potentiella studenter,
och att organisationer och näringsliv ser positivt på ett program med den inriktning som skissats på
här.
Förmågan att skapa attraktivitet med utgångspunkt från ett program är en komplex fråga. Många
variabler hänger samman i ett för programutformarna alltför omvärldsberoende sätt för att kunna
påverka med utgångspunkt från en programidé. Det krävs ett större och mer systematiskt arbete på
bred front över hela lärosätet för att kunna skapa den typ av attraktivitet som gör att geografiska
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trögheter kan minska. Programmet avser dock att anta utmaningen genom att dels vara öppen mot
omvärlden, se programmets innehåll och form som en process, och dels avser programmet att vara
delaktigt i att vara med och driva utvecklingen framåt, såväl inom högskolan som utanför. Programmet
avser att vara drivande genom att ge studenterna en utbildning som består av kunskapsbredd, kritiskt
och analytiskt tänkande, men också att introducera och skapa färdigheter när det gäller digitala verktyg
för att förstå, visualisera, och presentera fenomen i kultur och samhälle.
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