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Inledning
Mittuniversitetet och Östersunds kommun har ett ömsesidigt intresse av att stärka och utveckla
verksamheten vid Campus Östersund inom sådana områden där universitetets och kommunens
intressen sammanfaller.
Sedan 2011 finns ett avtal om samverkan i syfte att stärka verksamheten till båda parters nytta.
Avtalet förnyades 2015 och totalt omfattar avtalet 48 miljoner kronor under perioden 2015-2018
med lika stora delar tillförda från kommun och universitet.
De verksamheter som i huvudsak har tagit del av medlen finns inom Nationellt
vintersportcentrum, Sports Tech Research Centre, Risk and Crisis Research centre, RCR, samt
turismforskningsinstitutet ETOUR.
Under perioden har ytterligare områden av gemensamt intresse utvecklats inom ramen för avtalet.
Avtalet har, för bägge parter, varit mycket betydelsefullt. Verksamheten vid Campus Östersund
har utvecklats och en rad av nyttiga och betydelsefulla resultat har producerats. Den här
sammanställningen visar uppnådda resultat och aktiviteter inom ramen för samverkansavtalet,
pekar på inriktning för framtida insatser samt kommande insatser inom ramen för
samverkansavtalet.
I en övergripande resultatpresentation kan avtalet sägas ha inneburit och bidragit till följande:








Större investeringar i avgörande laboratoriemiljöer vid campus Östersund
En växande forskning i större forskningsmiljöer med en större personalstyrka
Profilering och utveckling av Östersund som centrum för forskning och utveckling inom
området sport och outdoor
Stärkt konkurrenskraft för företag inom sport- och outdoorbranschen bland annat genom
produktutveckling
Nya företagsstarter och utvärderingar av företagsidéer genererat ur universitetet
Större möjligheter för studenter att kunna stanna i Östersund i arbete eller forskning
En ökad tillgång av kompetens för regionala arbetsgivare

3

Ekonomisk omfattning och fördelning under perioden
Avtalet bygger på ömsesidiga och gemensamma insatser kring de områden som avtalet omfattar.
Den årliga verksamheten enligt avtalet har följts upp och fastställts i dialog mellan kommunen och
universitetet inom ramen för en särskild styrgrupp med deltagare från både kommunen och
universitetet.

2015

2016

2017

2018

NVC

3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Sports Tech

1.100.000 1.100.000 1.100.000 1.100.000

ETOUR

600.000

600.000

600.000

600.000

RCR

800.000

800.000

800.000

800.000

Navigatorcentrum

50.000

Creative Cities

150.000

150.000

150.000

150.000

Samverkan studentaktiviteter *

175.000

200.000

150.000

Student Living Lab

100.000

Friluftsvaneundersökning (2016) ** 25.000

50.000

Välkomstaktiviteter nya studenter

20.000

För senare fördelning

80.000

Förskollärarutbildning ***

80.000

SSSU utvecklingsaktiviteter

200.000

Summa Östersunds kommun

170.000

6.000.000 5.920.000 6.080.000

2015

2016

2017

2018

NVC

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Sports Tech

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

ETOUR

600.000

600.000

600.000

600.000

RCR

800.000

800.000

800.000

800.000

Navigatorcentrum

50.000

Creative Cities

150.000

150.000

150.000

150.000

Samverkan studentaktiviteter *

175.000

200.000

150.000

Student Living Lab

100.000

Friluftsvaneundersökning (2016) ** 25.000

50.000

Välkomstaktiviteter nya studenter

20.000
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För senare fördelning

80.000

Förskollärarutbildning ***

80.000

SSSU utvecklingsaktiviteter

200.000

Summa Mittuniversitetet

6.000.000

5.920.000

SUMMA

12.000.000 11.840.000 12.160.000

170.000

6.080.000



* omfattar mentorprogram, Mötesplats Campus, Student summit



** genomfördes 2016 men delvis finansierat med ej fördelade medel för 2015



*** genomfördes från 2017 men delvis finansierat med ej fördelade medel från 2016
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Nationellt vintersportcentrum
Bakgrund
Nationellt vintersportcentrum (NVC) vid Mittuniversitetet (MIUN) har under de senaste 10 åren
byggt upp en unik forskningsmiljö som är världsledande inom skidforskning. Grunden är en stark
forskning inom idrott, prestation och hälsa, med en absolut spetskompetens inom vinteridrott.
Satsningen att vara ett forsknings-, test- och utbildningscentrum i världsklass har kunnat
genomföras tack vare samverkansavtalet mellan MIUN och Östersunds kommun.
NVC är Sveriges Olympiska testcentrum för vinteridrott och lejonparten av elitidrottarna i
skidgrenarna kommer till NVC för att genomföra tester, delta i forsknings- och utvecklingsprojekt
och för att träna. Aktiva och deras tränare kommer även till NVC för att ta del av kunskap, utbyta
idéer och samtala med kompetent personal. Målet för dem är att bli bäst i världen, vilket många
också blir. Nästan alla svenska medaljörer från OS i Pyeongchang har en koppling till NVC.
Även motionärer och otränade personer kan nyttja forskningsanläggningen och kompetensen som
finns på NVC, antingen som privat kund, försöksperson i en forskningsstudie eller som patient.
Region Jämtland Härjedalen skickar för närvarande cirka 650 patienter per år till NVC för
bentäthetsmätningar, för att se om en individ befinner sig i riskzonen att drabbas av benskörhet.
Privatpersoner kan också besöka NVC för att genomföra tester och få träningsrådgivning när
studenter från MIUN:s utbildningar i idrottsvetenskap har praktiska moment i träningslära och
praktiskt ledarskap.
NVC utgör en viktig nod i Östersund och med sitt goda renommé, såväl nationellt som
internationellt, förstärker och bidrar centrat till kommunens profil som världsledande idrotts- och
vinterstad.
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Beskrivning av verksamhet och aktiviteter 2015–2018
Samarbetsavtalet mellan Mittuniversitetet och Östersunds kommun har gett NVC medel, resurser
och möjligheter att fortsätta utveckla forskningsmiljön på ett fruktbart sätt. Under perioden 2015–
2018 har NVC också använt medlen för att medfinansiera och växla upp ett antal projekt med
andra externa finansiärer. Här kan bland annat nämnas:


KK-stiftelsen: En strategisk kunskapsförstärkning med en internationell gästprofessor och
samverkansprojekt med Stadium, H&M och Woolpower.



VINNOVA: Stöd för ”Lead User” projekt ”Internet of Things”, tillsammans med Swedish
Institute of Computer Science i Kista och Peak Innovation.



Peak Innovation: FoU-projekt med inriktning ”produktutveckling” och ”optimering av
utrustning”, en stark samverkan med lokala/regionala företag och även
nationella/internationella aktörer som CRAFT, POC, Trangia, Prosharp, Flow Motion
Technology och Archinisis. 



EU:s Regionala Fond: Utvecklingsprojekt ”Center för hälsoinnovation – Home of Internet of
Sports” med fokus på realtidsinteraktion mellan människa och teknik genom modern
sensorteknik, där applikationer tar hänsyn till hållbarhet och miljöpåverkan.

Under perioden 2015–2018 har NVC fortsatt utveckla den framgångsrika forskningsprofilen
”integrativ fysiologi-biomekanik” inom skidor. Andra viktiga forskningsområden har också
utvecklats, exempelvis fysisk aktivitet och hälsa, testnings- och träningsmetodik, prestation i fält
samt området Parasport. Forskningen har till största del genomförts i Östersund, men genom
projektet Center för hälsoinnovation – Home of Internet of Sports har NVC även satsat på
utveckling av en fältstation i Åre.
NVC:s mål att vara ett världsledande forskningscentrum för vinteridrott, och kommunens satsning
på vinteridrott, har gjort att högutbildade och drivna akademiker flyttat till regionen från olika
delar av världen. Under perioden 2015-2018 anställde NVC 12 disputerade forskare från 7 olika
länder och som exempel inkluderade NVC:s internationella forskningsartiklar från 2017 34
affilierade författare från 13 olika länder och tre olika världsdelar.
NVC är den enhet vid MIUN som är störst inom FoU på Humanvetenskapliga fakulteten. Under
perioden 2015-2018 har NVC i snitt publicerat 40 artiklar varje år i internationella vetenskapliga
tidskrifter och har haft ett drygt 50-tal presentationer per år på nationella och internationella
konferenser. Detta har lett till att NVC är det första FoU-centrum vid MIUN som finns med på en
världsranking inom forskning. Det var 2017 som Shanghairankingen listade MIUN inom området
”Sport Science”.
Sedan perioden 2011-2014 har NVC vidareutvecklat och fördjupat sin unika position som Sveriges
Olympiska testcentrum för vinteridrott och testverksamheten. NVC har numera ett långtgående
samarbetsavtal med Sveriges Olympiska Kommitté (SOK). Förutom landslagsåkare attraherar
NVC även elitidrottare från olika professionella lag, skidklubbar, skidgymnasier och de som
studerar vid MIUN:s skid- och skidskytteuniversitetet till den unika idrottsmiljön som finns på
Campus Östersund.
NVC gör årligen cirka 600 prestationstester och 150 kroppsammansätningstester för att utvärdera
olika fysiska, fysiologiska och biomekaniska variabler med koppling till prestation och hälsa.
Kommunens samverkansavtal har varit avgörande för det nära samarbete som NVC har med SOK.
Som resultat kan nämnas att 12 av 14 svenska medaljer från OS i Pyeongchang vanns av aktiva
som har testat, tränat och deltagit i forsknings- och utvecklingsprojekt på NVC.
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Under 2018 var NVC:s testverksamhet det första laboratorium i Sverige att få internationell
ackreditering från ”British Association of Sport and Exercise Sciences” (BASES), en del av NVC:s
systematiska kvalitetsarbete som ger klienter och serviceköpare en bekräftelse på att laboratoriet är
kvalificerat för vetenskaplig fysiologisk testning. Denna process möjliggjordes genom finansiering
från Östersunds kommun.
Den 1 juli 2018 blev MIUN ett Riksidrottsuniversitet (RIU) och NVC har haft en betydelsefull roll
inom Riksidrottsförbundets tre fokusområden: miljön för integrerande dubbla-karriärer;
praktiknära idrottsforskning och utveckling; leverans av uppdragsutbildningar till speciella
idrottsförbund. Till exempel startade NVC och ämnet idrottsvetenskap en ny tränarutbildning för
Svenska Skid- (SSF) och Skidskytte- (SSSF) förbunden under 2018.
NVC har en stark koppling till ämnet idrottsvetenskap och dess utbildningar. Ett antal studenter,
som rekryteras från hela landet, genomför bland annat praktik och studentprojekt på NVC som
ger viktig erfarenhet och kompetens, samt leder till vidare utveckling och anställningar inom
idrott, hälsa och friluftsliv inom regionen. Utöver detta har NVC anställt två nya doktorander, en
från Sverige och en från Norge, som placerats på Campus Östersund och bidrar till den vidare
utvecklingen av landets kunskap- och kompetenscentrum för vinteridrott.
Forskningsmöjligheterna har ökat för alla disputerade lärare inom ämnet idrottsvetenskap på
MIUN genom medlen från Östersunds kommun. Satsningen har lett till en djup kunskapsnivå, en
bred forskningsproduktion och ett forskningscentrum i världsklass.
Medlen från samarbetsavtalet och MIUN har möjliggjort anställningen av en kommunikatör vid
NVC på halvtid för att driva och stödja utvecklingen av webbsidan, sociala medier och förmedling
av forskningsresultat. Det senare sker genom publicering av vetenskapliga artiklar och
konferensbidrag, men även publikationer i populärvetenskapliga tidningar som
Idrottsforskning.se, Idrott och Kunskap och SSF:s nyhetsbrev. NVC har synts även i dagspress,
Dagens Industri och i facktidningar som Universitetsläraren. Inslag i TV och radio där NVC
omnämns sätter också Östersund på kartan.
NVC:s etablerade spetskompetens inom vinteridrott ledde till en satsning på en internationell
konferens i oktober 2017 med tema ”Performance in snow sports: Translating science into
practice”, som möjliggjorts med medel från Östersunds kommun och lockade mer än 80 deltagare
från 12 olika nationer.
Under perioden 2015-2018 har klimatkammaren, det världsunika laboratoriet för simulering av
höjd och temperatur (både kyla och värme), varit av stort intresse för både grund- och tillämpad
forskning samt samverkan med näringslivet. Ett pågående forskningsprojekt inkluderar en
långsiktig undersökning om hur kroppen svarar på exponering för hög höjd, för att kunna
förutsäga prestation och minimera risker för sjukdomar i fält; höjdsjuka är ett tillstånd som kan
vara livshotande. Andra projekt har undersökt hur kroppen anpassar sig, hur individer förbereder
sig och hur exempelvis kosttillskott kan optimera prestation på hög höjd.
Att kunna genomföra standardiserade studier i kyla ger NVC och svenska vinteridrotter unika
forsknings- och utvecklingsmöjligheter. Under sommaren 2017 genomfördes en studie i NVC:s
klimatkammare med SSSF:s landslag, som förberedelse inför vinter OS i Pyeongchang, i samarbete
med Göteborgs Universitet, SOK och nutritionsföretaget Maurten AB. NVC har även genomfört
olika typer av uppdragsforskning i kyla med till exempel klädtillverkarna Didriksons och Helly
Hansen. Ett långsiktigt projekt som pågår i klimatkammaren, i samarbete med Region JämtlandHärjedalen och Umeå Universitet, undersöker effekten av kalla temperaturer på astma både i vila
och under ansträngning, med både otränade individer och elitidrottare. Dessa projekt har förstärkt
NVC:s och Östersunds position som landets kunskaps- och kompetenscentrum för vinteridrott.
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Under perioden 2015-2018 har NVC, med stöd från Östersunds kommun, fortsatt sitt forskningsoch utvecklingsarbete med Jämtland-Härjedalens Parasportförbund, Svenska Parasportförbundet
och Internationella Paralympiska Kommittén med syfte att stärka och utveckla Parasport både
nationellt och internationellt. En senior forskare är anställd på NVC för att leda arbetet med målet
att blir världens ledande forskningscentrum för vinterparaidrott.

Inriktning framtida verksamhet 2019–2022
Under 2019-2022 kommer NVC fortsätta jobba mot den långsiktiga målsättningen att vara ett
världsledande FoU-centrum inom skidforskning. För att vidareutveckla den unika
forskningsmiljön och spetskompetensen inom vinteridrott som karaktäriserar NVC idag kommer
ett antal specifika områden, som identifierats vara viktiga för framtiden, utvecklas. De medel som
NVC får via samarbetet mellan MIUN och Östersunds kommun har varit, och kommer vara,
avgörande för framgång.
Under perioden 2019-2022 kommer NVC lägga fokus på följande områden:


Ett världsledande FoU-centrum för vinteridrott



Etablera Östersund som nod för Parasport (individer med fysisk och/eller intellektuell
funktionsnedsättning)



Sveriges Olympiska testcentrum för vinteridrott



En forskningsprofil med fokus på idrott, prestation och hälsa i labb och i fält



Strategisk utveckling av forskningsmiljöerna med Östersund och Åre som noder



Flytta mer labbverksamhet ut i fält med hjälp av digital teknik och bärbara sensorer



FoU-projekt på världsmästerskap i samband med World Championship Region, samt på
Parasport evenemang i samband med Jämtland-Härjedalen Parasport förbund



En forskningsfokus på monitorering av träning både i dagliga livet (dvs. folkhälsa) och
med elitidrottare



Grund- och tillämpad forskning på hög höjd och i olika temperatur



Forskning, testning, träning och utbildning för elitsatsande idrottare, motionärer och
otränade personer



En inspirerande miljö där alla kan ta del av kunskap, utbyta idéer och samtala med
kompetent personal



En systematisk utveckling av studenter på olika nivåer (grundutbildning, avancerad nivå
och PhD, vid MIUN och andra nationella och internationella lärosätten) genom integration
i FoU-projekt som tillhör NVC



Bidra till MIUN:s framgång som ett RIU med fokus på dubbla-karriärer studenter,
praktiknära idrottsforskning och utveckling, samt uppdragsutbildningar



Attraktivt för högutbildade och innovativa akademiker från Sverige och utomlands, med
långsiktig anställning tillsammans med MIUN:s idrottsvetenskapligt program och
avdelningen för hälsovetenskap



En konkurrenskraftig forskningsoutput på hög kvalité och med hög ”impact” både
nationellt och internationellt
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Forskningsansökningar och medfinansiering för uppväxling av pengarna via MIUN:s
interna fonder, Peak Innovation, MISTRA, Centrum för Idrottsforskning, EU fonder, Forte,
VINNOVA och KK-stiftelsen



Förmedling av forskningsrelaterade aktiviteter via populärvetenskap, webbsidan, sociala
medier, TV, radio och NVC:s konferens
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Skid- och Skidskytteuniversitetet / Riksidrottsuniversitet
Bakgrund
Skid- och skidskytteuniversitetet har funnits som verksamhet i över 30 år och erbjuder möjligheter
för elitaktiva inom längd, skidskytte och alpint att kombinera sin idrottssatsning mot världseliten
med akademiska studier vid Mittuniversitetet (MIUN). De senaste åren har verksamheten
bedrivits som en gemensam satsning mellan MIUN, Östersunds kommun, Regionförbundet
Jämtland/Härjedalen, Svenska Skidförbundet (SSF) och Svenska Skidskytteförbundet (SSSF).
Satsningen har varit framgångsrik och har gjort att MIUN under perioden 2018-2022 är av
Riksidrottsförbundet utsett till Riksidrottsuniversitet, vilket innebär att MIUN bland annat utökar
och breddar sin satsning mot elitidrottande studenter.
Beskrivning av verksamhet och aktiviteter 2015–2018
På skid- och skidskytteuniversitetet har det under åren 2015-2018 varit 20-25 längdåkare
respektive skidskyttar samt 10-15 alpinister inskrivna varje läsår. I mars 2014 tecknades nya avtal
där SSF och SSSF blev huvudmän för verksamheten och framgångarna för MIUNs skidstudenter
fortsätter göra avtryck. Under vinter OS 2018 i Pyeongchang var 7 av 10 uttagna skidskyttar
nuvarande eller tidigare studenter (6 av dem tog medalj), motsvarande siffra för längskidåkarna 7
av 13. Vid Universiaden, ”Studenternas OS”, 2017 i Almaty tog en alpinstudent brons.
Skidstjärnor, som exempelvis Anders Södergren, Helena Ekholm, Charlotte Kalla, André Myhrer,
Mona Brorsson och Peppe Femling väljer att tillfälligt eller permanent bosätta sig i Östersund tack
vara de möjligheter kring dubbla karriärer – elitidrott och studier – som erbjuds. Skid- och
skidskytteuniversitetet har spelat en viktig roll i att profilera MIUN som ett idrottsuniversitet och
som ett centrum för vinteridrott.
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Verksamheten vid skid- och skidskytteuniversitetet har reglerats i ett avtal mellan SSF, SSSF,
Östersunds kommun, MIUN och region Jämtland/Härjedalen. Östersunds kommun har svarat för
träningsanläggningar i världsklass, boendelösningar för studenterna och bidragit ekonomiskt till
verksamheten. MIUN har arbetat för interaktion mellan skid- och skidskytteuniversitetet och
Nationellt vintersportcentrum (NVC) och för att erbjuda flexibla studielösningar samt kontor åt
tränarstaben lokaliserat vid NVC. Skid- och skidskytteuniversitetet har genomfört fysiska tester på
NVC genom åren och ett flertal samarbeten i forskningsprojekt där studenterna varit
försökspersoner eller där SSF eller SSSF kommit med praktiknära frågeställningar som därefter
omformats till FoU. NVC har bistått tränarna vid SSSU med expertiskunskap inom områden som
fysiologi, biomekanik, nutrition, träningsplanering och testmetodik.
Inriktning framtida verksamhet 2019–2022
Under perioden 1 juli 2018-2022 är MIUN ett Riksidrottsuniversitet (RIU). Ett RIU arbetar med att
utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet och
specialidrottsförbund. Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal
lärosäten och under innevarande period är det förutom MIUN fyra orter till i Sverige som är
utsedda RIU. På MIUN kommer verksamheten inom längd, skidskytte och alpint fortsatt bedrivas
med SSF och SSSF som huvudmän. Alpint utökar sin verksamhet vid skiduniversitetet och har
från och med 1 augusti 2018 två anställda tränare och tar in ett 20-tal studenter vilket är en ökning
från tidigare år. I framtiden planeras för ca 20-25 aktiva inom respektive längd, skidskytte och
alpint. I och med RIU breddar MIUN intaget och välkomnar andra elitidrottare som vill studera, vi
börjar med en riktad satsning för att rekrytera fotbolls-, basket- och ishockeyspelare. MIUN
kommer även att prioritera Parasport.
Sedan april 2018 finns två anställda vid MIUN på 100 respektive 20 procent för att fortsätta
utveckla den idrottsliga verksamheten på MIUN där en uppgift är att vara dubbla karriärer (DK)koordinator och arbeta med att förbättra studieanpassningen för elitidrottsstudenterna samt
initiera samarbeten mellan olika avdelningar på MIUN. Till exempel genom mer riktade
samarbeten med Sports Tech Research Centre (STRC) och avdelningen för psykologi som kan
gynna idrottsstudenterna. Samarbetet mellan NVC och idrotterna längd, skidskytte och alpint
kommer under perioden förutom fortsatt testverksamhet att sträva efter att forskningen och
forskarna ska bli mer tillgängliga för tränare och aktiva och att teoretisk kunskap implementeras i
praktiken.
MIUN:s vision som RIU är att utvecklas till ett universitet med optimala förutsättningar till dubbla
karriärer och skapa ett världsledande centrum för Parasport samt bedriva förstklassig forskning
och utbildningar inom idrott i allmänhet och vinteridrott i synnerhet. MIUN siktar genom utökade
samarbeten och förbättrad studieanpassning på att bli ledande i Sverige inom DK och i och med
det behålla nomineringen som RIU även under nästkommande period 2022-2026.
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Sports Tech Research Centre
Bakgrund
Sports Tech Research Center är ett av Mittuniversitetets forskningscentra och profilerade
områden och knyter väl an till Östersunds kommuns profilering. Verksamheten har en
bred bas som inkluderar friluftsliv, Parasport, sport och idrott, hälsobefrämjande teknik,
sjukvård, materialteknik, additiv tillverkning. Verksamheten är internationellt
välrenommerad och har fortsatt arbetat med en ännu högre grad av internationalisering.
Centrat har under perioden 2015-2018 anslagits totalt 4,4 miljoner inom ramen för den totala
satsningen på 23,8 miljoner kronor anslaget av Östersunds kommun i samarbetsavtalet.

Beskrivning av verksamhet och aktiviteter 2015–2018
Under 2015 har medlen använts som direkt avgörande för större investeringar i unika
laboratoriemiljöer. Detta har bland annat inneburit att verksamheten inom Sportteknologin
har kunnat attrahera mera intresse både nationellt som internationellt och att
regionala/lokala företag har kunnat öka sin säkerhet och stärka sin produktutveckling.
Medlen har i huvudsak använts som medfinansiering i tillväxts- och innovationsprojekt med
anslag från Tillväxtverket, Mittuniversitetet, Östersunds Kommun samt ett 20-tal direkt
inblandade företag. Redan idag har verksamheten kunnat bidra lokalt med ett antal
företagsbildningar direkt kopplade med den forskning som genomförts. Vidare har ett antal
nyetableringar valt att förlägga verksamhet i närområdet till Mittuniversitetet. Ett stort antal
av de redan etablerade företagen i regionen har även samproducerat med STRC och flera
mycket goda exempel och resultat har kunna visats. Bara som ett gott exempel meddelade
företaget Woolpower att de kunde anställa ytterligare 30 personer baserat på arbete som
gjorts tillsammans.
Projekten som har samproducerat med stöd från Kommunavtalet är i huvudsak de två
projekten:
1. Fokus Outdoor.
2. Sports Tech Innovation Initiative.
Båda dessa projekt drivits med stort fokus på att kunna bidra i utveckling och
kunskapsuppbyggnad hos lokala och regionala företag. Projekten har haft som målsättning att
både kunna bidra i att behandla omedelbara behov samt att kunna adressera företagsbehov på
medellång sikt. Ett exempel på detta är det pågående projektet ”Sports Tech Innovation
Initiative” där 11, i huvudsak lokala företag, utgör kärnan för verksamheten och där de
företagsdrivna problemställningarna ligger centralt.
Resultaten av projekten visar att företagsnyttan är påtaglig och att ett antal nya produkter har
kunna utvecklas och att processen för produktutveckling har kunnat effektiviseras.
De regionala och nationella företagen som STRC samverkar med är många, de som för tillfället
är i samarbetsprojekt är: Hilleberg the tentmaker, Trangia, Lundhags, Klättermusen, Rock
Group Sweden(Gneis), Swedish Engineering, Safey Respect, Woolpower, Spektrum, Aktiv
ortopedteknik, Light my fire, Extreme, Hendryx, Marsblade, Elevenate, Icebug, Nordlock,
Essge-Plast, Lindewalls, AimSweden, Stadium. Till detta kan adderas de företag som
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samverkan sker med i skilda verksamheter på nationella nivån såsom: Autoliv, Saab Combitech,
Lasernova, Sandvik Teeness, Sandvik Material Technology, Sandvik Machining Solutions,
Uddeholm, Sandvik Coromant, Carpenter Powder Products, Höganäs, Lasertech, Siemens
Industrial Turbomachinery, GKN Aerospace, SAAB Aeronautics, SAAB Combitech mfl.
Till detta kan adderas de partners som vill samproducera och som har en stor möjlighet att starkt
bidra till regionens attraktionskraft. Genom den verksamhet som i stort bedrivs inom Sports
Tech Research Centre så finns idag betydande idrottsliga samverkanspartners såsom:
Internationella Paralympiska Committee IPC, Svenska Skididrottsförbundet Alpin, Svenska
Paralympiska Kommitte SPC, Parasport Sverige, Riksidrottsförbundet RF. Genom den starka
samverkan som finns med Riksidrottsförbundet så är i princip alla idrotter i Sverige
representerat.
Under perioden 2015-2018 har forskningen även gett två ”avknoppningsföretag” inom additiv
tillverkning (3-d printing) som resultat. Ett forskarbaserat företag, AIR AB – (Additive Innovation
and Research) och ett produktionsbolag AIM Sweden AB – (Additive Innovation and
Manufacturing). Det sistnämnda företaget finns idag etablerat på Frösö Park och det är idag
nordens ledande företag på att kunna tillverka additivt tillverkade detaljer i Titan.
Investeringsvolymen i företaget är ca: 60 Msek och växande.

Ett annat område som bidrar till vår regionala styrka är de utbildningar som drivs vid
Sportstech för både ingenjörs- och mastersprogrammet. Examinerade studenter har
fortsatt anställts vid många regionala företag. Det gäller både traditionell
verkstadsindustri och ledande outdoorföretag. Studentarbeten i form av mindre
projektarbeten och examensarbeten sker i stor omfattning tillsammans med företag.
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Detta sker i ett nära samarbete och ger stor ömsesidig nytta av varandra; lämpliga
projekt tas fortlöpande in från lokala företag och blir en naturlig del i utbildningen.
Företagen får hjälp med produktutveckling, studenterna får värdefull inblick i
arbetslivet.

Inriktning framtida verksamhet 2019-2022
Verksamheten som planeras framåt och som har koppling mot samverkansavtalet med Östersunds
kommun är ett projekt som presenterats och bär namnet Augmented Sports. Projektet avser att
utveckla företags och föreningars möjligheter att specialisera sig på aktiviteter, produkter och
tjänster för människor utan såväl som med funktionsvariation. Vid Sports Tech Research Centre
bedrivs forskning som behandlar biomekaniska analyser av människokroppens rörelser och
optimering av olika sport-, outdoor- och idrottsaktiviteter. Beräkningsmodeller kan användas för
klassificering av funktionshindrades kapacitet inom de handikappsystem som används i deras
idrottsutövning, beräkningar som även tar hänsyn till hur olika utrustningar och
belastningssituationer kan gynna eller missgynna enskilda utövare. Särskilt fokus läggs på att att
bedriva utveckling och forskning med koppling till idrott/aktivitet där utrustning, prestation,
klassificering och skadeprevention. Detta kan även starkt kopplas mot arrangemangsturism,
hälsopåverkan, rehabilitering inom sport som helhet där även Parasport är integrerat.
I det större perspektivet kommer projektet även bidra i den tekniska utveckling som är efterfrågad
från såväl bredd- som elitidrott både för personer med och utan funktionsvariationer. Här kommer
samproduktionen ske med Riksidrottsförbundet, Svenska Skididrottsförbundet Alpint och
Skidskytte. Särskilt finns också säkerhet fokuserat där samproduktion sker med det världsledande
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företaget MIPS som grundat en ny standard inom hjälmsäkerhet baserat på forskning utförd vid
neuronik vid KTH som också är med i projektet. Även företag som är producenter av skydd finns
inom projektet i form av Sweet protection och Spectrum.
Vare sig man talar om teknikutveckling eller utrustningsutveckling inom sport i termer från en
krävande outdoorperson eller en elitidrottare och alla däremellan då önskas ständiga utvecklingar
och förbättringar/förstärkningar ”Augments”. Detta gäller förstås alla både med och utan
funktionsvariationer inte minst inom Parasportområdet. Genom detta så kan titeln ”Augmented
Sports” adresseras.
Forskningsområden
Forskningen inom Sports Tech Research Centre kan delas in i tre huvudområden.




Biomechanics and Performance Optimization
Human and Equipment Interaction
Additive Manufacturing and Materials

Till sin natur är samtliga forskningsområden tvärvetenskapliga, och samverkan med såväl
interna som externa forskargrupper är därför nödvändig.
Forskningsområde Biomechanics and Performance Optimization
Forskningen inom området Biomechanics and Performance Optimization behandlar
biomekaniska analyser av människokroppens rörelser och optimering av olika sport- och
idrottsaktiviteter. Ett exempel på problem som studeras är hur ett cykel- eller skidlopp ska
läggas upp för att atleten ska erhålla så kort sluttid som möjligt. Detta med hänsyn taget till
aktuell banprofil, vindmotstånd, atletens fysiska kapacitet etc. Under beräkningarna används
matematisk optimering knutet till olika modeller för kroppens förmåga att leverera effekt
beroende på hur nära maximum man ligger, hur långa perioder av återhämtning man haft
under tidigare delar av loppet o.s.v. Tillförlitliga modeller för hur kroppen fungerar under olika
belastningar är förstås av avgörande betydelse för validiteten i beräkningarna.
Forskningsområde Human and Equipment Interaction
Varje sport har sin egen kravprofil som beskriver dess speciella behov av utrustning och dess
krav på fysiologiska egenskaper hos utövarna. Eftersom sporter utvecklas kontinuerligt, både
med avseende på fysiologiska krav och specialutrustning, måste forskningen följa med, och
helst befinna sig i framkant av denna utveckling.
Delar av forskningen inom Sports Tech Research Centre fokuserar därför på utveckling av
produkter för användning inom sport och outdoor. För att studera hur produkterna fungerar i
avsedd användning är det nödvändigt att testa detta på ett så realistiskt sätt som möjligt.
Sådana tester måste ofta också omfatta fysiologiska och biomekaniska tester för att ge
tillförlitliga resultat. Som exempel kan nämnas utrustning som avses användas inom
aktiviteter som kräver stor uthållighet: Här räcker det inte att goda material genomgående
används i produkterna, om olika varianter av utrustningen medför olika energiåtgång är
också detta nödvändigt att kunna testa ut för att i slutändan göra en korrekt utvärdering.
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Framgångsrik forskning inom området förutsätter att kompetens från ett flertal discipliner
tillförs. Detta medför att kunskap via nätverk bestående av forskare inom och utom
Mittuniversitetet behöver knytas till forskningscentrat. Inom Mittuniversitetet kan nämnas
samarbeten med expertis inom fysiologi, idrottspsykologi, sensorik och
informationsteknik/datateknik.
Forskningsområde Additive Manufacturing and Materials
Forskningen inom additiv tillverkning, eller 3D-printing, har uppstått som en spinoff till
aktiviteter kring den avancerade apparatur som ursprungligen införskaffades för
prototyptillverkning. Utrustningen används fortfarande för prototyptillverkning, både inom
grundutbildning och forskning, men utöver detta har utrustningen även fått en viktig
medicinsk tillämpning. Ytterligare ett delområde där betydande resultat kommer att kunna
uppnås ligger inom materialutveckling. Preliminära resultat av sådan utveckling, och tester
som utförts i nära samverkan med företag, har visat på möjligheter inom
materialutvecklingen. Nya material med unika egenskaper kommer att, till att börja med,
inkluderas i prototyper av detaljer som har sina tillämpningar inom alla branscher från
verkstadsindustri, outdoor, sport till försvar och medicin. Här är målsättningen att
tillsammans med innovativa företag gemensamt utveckla nya förutsättningar för
produktrealisering genom materialutveckling, uppnådd genom EBM-teknologi

Befintlig, högteknologisk utrustning
Med forskargruppernas behov som drivkraft har flera avancerade, delvis projektfinansierade
laboratoriemiljöer byggts upp. Samtliga inom områden, väl avpassade för den verksamhet som
ska bedrivas vid forskningscentret Sports Tech Research Centre.
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Laboratorier


En avancerad VR-studio har byggts upp som används som ett modernt
multimedialab för digital prototyp- och teknikutveckling.



Friformslaboratorium - en friformsmaskin för tillverkning av prototyper i plast
införskaffades 2004 och används för framställning av prototyper vid utveckling av
produkter inom såväl sport- som outdoorområdet. På senare tid har även en
modernare friformsmaskin för flera olika typer av plastkvaliteter införskaffats liksom
även en datorstyrd mindre fräs (CNC). En världsunik friformsmaskin inköptes till
laboratoriet under 2007. Maskinen används för framtagning av avancerade produkter i
material som stål eller titan och öppnar helt nya möjligheter att tillverka prototyper för
sport- och upplevelsesektorn, men även för implantat vid benbrott. Med denna
avancerade teknik skapas nya möjligheter att optimera designen av produkten med
avseende på exempelvis hållfasthet, vikt, volym, material m.m.



Ett avancerat Textillaboratorium har byggts upp och invigdes försommaren 2011.
Laboratoriet har rönt ett mycket stort intresse bland företag som arbetar med
textilbaserade produkter inom outdoorbranschen. I laboratoriet erbjuds idag en central
och lätt åtkomlig resurs för testning av textilers mekaniska egenskaper. Till dessa hör
egenskaper som slitagetålighet, vattentäthet, luftgenomsläpplighet, tålighet mot UVstrålning, drag- och rivhållfasthet. Apparaturen för dragprovning av exempelvis
rivhållfasthet, är även användbar för provning av hållfasthet för plaster och metalliska
material där mätningar med temperaturer ända nedåt -30o går att genomföra. En
programmerbar tvättmaskin kan användas för att testa hur upprepade tvättar påverkar
egenskaper som färgbeständighet, draghållfasthet, vattentäthet etc. För produkter som
innehåller membran av typen GoreTex kan ånggenomsläppligheten också testas.



Ett mindre Skidlaboratorium finns med utrustning för mätning av skidors spann och
tryckfördelning, apparatur för mätning av vibrationer i skidor samt en portabel
utrustning för mätning av rullmotståndet i en rullskida. Till laboratoriet hör också en
mobil utrustning med s.k. Douglassäckar samt tillhörande analysutrustning för
syreupptagning etc.



Väder- och vindtunnel. Laboratoriet är världsunikt i sitt slag. I vindhastigheter upp till
cirka 50 km/h kan sammansatta outdoorprodukter provas i deras avsedda
användning. Det är värdefullt komplement till Materialprovnings-/Textillaboratoriet
där material som ingår i sammansatta produkter testas med avseende på olika
mekaniska egenskaper. Laboratoriet invigdes under mars månad 2015 och används i
många skilda prover. Ett annat exempel på användningsområde för laboratoriet är att
skidåkare gör tester av utrustning på ett vippbart rullband på vilket en önskad
banprofil kan programmeras in. Rullbandets hastighet är styrt av åkarens hastighet,
liksom även den fläktdrivna motvind skidåkaren känner av i vindtunneln. Genom att
vinden bildar en motkraft i nedförsbackar blir det även möjligt att simulera banavsnitt
med nedförsbackar där åkaren får perioder av återhämtning. Rullbandets storlek
medger att två åkare kan ligga efter varandra på bandet. Det möjliggör mätningar av
hur stor inverkan draget från en framförvarande skidåkare får under ett lopp. Under
testsituationen är det också möjligt att genomföra fysiologiska mätningar av olika slag
- syreupptagning, laktater i blod etc.
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ETOUR
Background
ETOUR (The European Tourism Research Institute) was established in 1997 with European
regional development funds in order to develop state-of-the-art research on tourism as a means of
economic development and diversification in a peripheral region such as Jämtland. Following the
establishment of Mid-Sweden University in the early 2000s, ETOUR became absorbed within the
Department of Tourism Studies and Geography (TUG) and became one of several research
environments on campus that engage both in scientific research as well as studies with direct
implications for the local, regional and national community. Several researchers within TUG but
also representatives of other academic disciplines have been involved in tourism-related projects.
Importantly, a number of PhD students within TUG have also been able to use project funding,
including money from a long-standing agreement with Östersunds municipality
(samverkansavtal) to fund their licentiate/PhD research projects.
Period 2015-2018
During this period, funding from Östersunds kommun supported several research activities
within ETOUR. These projects come under 4 main titles: (a) event impacts; (2) socio-economic
assessment of tourism at a regional level; (c) meeting the outdoor recreation needs of the
municipality’s residents; (d) the UNESCO creative cities project.
Event impact research has long been one of the key competences of several members of
TUG/ETOUR. The funding from Östersunds kommun has been used to support the licentiate work
of Martin Wallstam who has examined, among others how event portfolios can influence the
community. Mainly, Martin has been focusing on the social impacts of these events. Issues as to
whether members of the community benefit from the staging of events have been critically
assessed. Martin has also sought to discover what experts view as the most important
social/cultural effects of events.
A second key project supported by the kommun has been the licentiate work of Kai Kronenberg
who has developed a regional economic impact model for Jämtland-Härjedalen. Kai’s work is truly
pioneering in that he builds on long-standing approaches to assess tourism’s effects on regional
economies by also examining the effects this sector has on socioeconomic factors in the region. For
instance, rather than examine only the number of jobs created from tourism, Kai has been able to
develop mechanisms to assess the quality of jobs generated. This, in turn leads to an assessment
concerning employees’ satisfaction for the jobs they perform.
The third project supported by Östersunds kommun was to assess the area residents’ attitudes
concerning their access to outdoor activity on a daily basis. By gaining a superior understanding of
how to improve outdoor facilities for the area’s residents, the municipality can increase its overall
attractiveness, not only for short-term visitors but also long-term residents. The outcome of this
work has been published in an ETOUR special report while the lead participant in the project,
Rosemarie Ankre, has given several presentations both locally and internationally related to the
findings.
Finally, under the leadership of Dr. Daniel Laven, Östersund has been very active as a member of
the UNESCO Creative Cities Network. This work has led to Jämtland’s regional food strategy
while one very successful outcome of this collaboration was the VEC conference hosted by MIUN
in 2016. Several publications, reports have been produced from this collaboration while researchers
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together with community stakeholders have been active in seeking further external funding to
expand this area of collaborative research.
The Future: 2018-2021
It is firmly hoped that the strong collaboration that exists between the municipality and activities
performed by the TUG/ETOUR environment will extend into the future. First, given the success of
the ongoing research of the two licentiate students, Kai Kronenberg and Martin Wallstam on their
projects relating to tourism’s socioeconomic effects and on the impacts of events respectively, the
hope is that they can both extend their research into full-blown PhD projects. In the case of Kai, his
ambition is to construct a comprehensive analytical framework, which assesses overall work
conditions. In the case of Martin, the aim is to more fully understand if popular events in the
region really benefit the area’s long-term residents and to assess how more can be done to expand
their positive impacts. Finally, the work that has begun relating to the Creative Cities Network is
ongoing and has led to several attempts to seek further funding for a number of projects on issues
such as gastronomy and the role of art and other cultural industries in the region’s development.
As a final point, although the study on the outdoor recreation needs of the region’s residents has
been completed, the hope is that this will open the doors for further research relating to the role of
outdoor recreation and sport in integrating new residents in the community (Including
immigrants).
UNESCO Creative Cities Network






Erasmus + projektavtal med Denia (Spanien), Parma (Italien), Gazientep (Turkiet) och
Östersund. Avtalet är på plats och utbytesaktiviteter är planerade för 2018.
Gastrocert-projektet: https://www.miun.se/en/ETOUR/ETOUR---Research/finishedprojects/gastrocert/
Ett flertal publikationer har sprungit ur projektet genom synergier med UNESCO Creative
Cities Work, exempelvis:
o https://www.miun.se/siteassets/forskning/center-ochinstitut/etour/publikationer/gastrocert-booklet.pdf
o De Jong, A., Palladino, M., Puig, R.G., Romeo, G., Fava, N., Cafiero, C., Skoglund,
W., Varley, P., Marcianò, C., Laven, D. and Sjölander-Lindqvist, A., 2018.
Gastronomy Tourism: An Interdisciplinary Literature Review of Research Areas,
Disciplines, and Dynamics. Journal of Gastronomy and Tourism, 3(2), pp.131-146.
http://www.ingentaconnect.com/content/cog/gat/2018/00000003/00000002/art00005
Vårt arbete med UNESCO Creative Cities Network har bidragit till Jämtland Regional Food
Strategy
Följande forskningsansökningar har skrivits:
o Post-doc ansökan, inskickad till Vetenskapsrådet våren 2018. Ansökan blev inte
godkänd men ska skickas in igen hösten 2018
o Platform-ansökan skriven av Lund (inte godkänd)
o LEADER ansökan skrivs för närvarande
o Strukturfondsansökan skrivs för närvarande
o FORMAS ansökan skrivs för närvarande
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Övriga vetenskapliga bidrag
o ProceeFörfaranden från VEC-konferensen
(https://www.miun.se/contentassets/3e8e9d091ec14b9fad83ef28ce89dfba/vec2016proceedings-webb.pdf)
o Skoglund, W., & Laven, D. (2018, May). Utilizing Culture and Creativity for
Sustainable Development: Reflections on the City of Östersund’s Membership in the
UNESCO Creative Cities Network. In International Symposium on New
Metropolitan Perspectives (pp. 398-405). Springer, Cham.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-92102-0_42



Kommande aktiviteter
o Vetenskapliga aktiviteter fortsätter
o Fortsätta att söka medel för att eventuellt söka doktorand(er) och/eller post-doc(s)
o Fortsätta samverka med andra aktörer för att öka användandet av kulturella och
kreativa resurser för hållbar utveckling

Friluftsvaneundersökningen 2016
(Sammanfattning av samverkansprojekt Mittuniversitetet och Östersunds kommun – program för friluftsliv
2016-2017)
Projektet ligger inom ramen för det samverkansprojekt på gemensamma satsningar som finns
mellan Östersunds kommun och Mittuniversitetet. Avtalet upprättades för Östersund kommuns
projekt ”Program för friluftsliv” och pågick 1 augusti 2016 - 30 juni 2017 (kontakt Johan Palm,
Kultur- och fritidsnämnden Östersunds kommun). Arbetet har skett i samarbete och dialog med
dåvarande friluftslivssamordnaren Fredrik Olausson, Östersunds kommun.
Syftet med ”Program för friluftsliv” är att skapa ett mer tillgängligt friluftsliv för alla
kommuninvånare genom en rad olika insatser. Syftet med programmet är även att stärka
kommunens friluftslivsprofil vilket har en inriktning mot både förbättrad folkhälsa och ökad
tillväxt med fler invånare där friluftslivet anses skapa en ökad attraktivitet.
Östersunds kommun ville därmed i utvecklingen av sitt program för friluftsliv få bättre kunskap
om bland annat kommuninvånarnas deltagande i friluftsaktiviteter under sommar och vinter,
vilka insatser kommunen bör göra, hur tillgängligheten till natur upplevs, olika sorters
informationsbehov samt hur friluftslivet är inom olika grupper. Inom detta projekt genomfördes
därmed under hösten 2016 en större friluftsvaneundersökning bland invånarna i Östersunds
kommun av Mittuniversitetet, Etour. Resultaten presenterades i en särskild rapport till Östersunds
kommun samt en muntlig presentation inför Kultur- och fritidsnämnden. Även en rapport har
publicerats med resultaten i Etours rapportserie (se bifogat). Resultaten har också presenterats vid
en internationell konferens samt i ett kommande bokkapitel i en lärobok.
Deltagare i projektet Mittuniversitetet vid Etour: Rosemarie Ankre, tek. lic fysisk planering,
Dimitri Ioannides, prof. Kulturgeografi och Kai Kronenberg, doktorand turismvetenskap.
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Regional tourism economic impacts: a socio-economic analysis
Kai Kronenbergs licentitatuppsats har som mål att tillgodose den regionala turistnäringen med ett
pålitligt verktyg för att jämföra ekonomiska effekter inom turismsektorn i regionen JämtlandHärjedalen.
Det vetenskapliga målet är att bredda de traditionella sätten att genomföra analyser av turismens
ekonomiska konsekvenser till att även inkludera socio-ekonomiska faktorer. För att göra det på en
makroekonomisk nivå, bortom de typiska (direkta och indirekta) ekonomiska effekterna, såsom
ekonomisk produktivitet och mervärde, studeras konsekvenserna av turismens efterfrågan på
olika nivåer i fråga om arbetsområden (job effect) och inkomstnivå (income effect), liksom de
ekonomiska spridningseffekter som triggas av turismens behov. Dessa analyseras därefter
systematiskt. Tekniskt sett genomförs analyser över flera perioder i form av en regional inputoutput-baserad (multiplikator)-teknik, Gini-koefficienter och Lorenz Curve-analyser för alla
områden inom turismsektorn i Jämtland. För närvarande presenteras resultat från denna unika
analys för, och diskuteras med, regionala ledare och beslutsfattare från näringslivet.
Målet med att förlänga det här projektet till att bli en komplett avhandling är att bygga ett
begripligt analytiskt ramverk som analyserar generella arbetsvillkor och socio-ekonomiska
uppfattningar i den regionala turismsektorn, närmare bestämt i form av empiriska studier på
företagsnivå, där formandet av de anställdas nöjdhet jämförs med arbetsförhållandena och
arbetsgivarens syn på arbete, och där strategiska, HR-relaterade frågor blir belysta.
Publikationer och konferensbidrag
Kronenberg, K, Fuchs, M. & M. Lexhagen (2018). A dynamic perspective on tourism multipliers: A
regional Input Output analysis from Jämtland – Sweden, Tourism Review, 73(1), 94-110.
Kronenberg, K. & Fuchs, M. (2017). A dynamic perspective on tourism economic impacts: A
regional Input-Output analysis for Jämtland – Sweden, Travel and Tourism Research
Association (TTRA) Conference, European Chapter, Angers, France, 25-28 April. 2nd place of best
PhD paper.
Kronenberg, K., Fuchs, M. & Lexhagen, M. (2014). Economic Impact of Tourism
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RCR Lab – Risk and Crisis Research Laboratory
Bakgrund
Mittuniversitetets risk- och krisforskningscentrum (RCR) har under 2017 invigt risk- och
krisforskningslaboratoriet RCR Lab. Ursprungligen var tanken att labmiljön skulle kallas
nationellt resurs- och utvecklingscentrum för krishantering (NCK), men för att nyttja det
etablerade varumärket RCR ändrades det till RCR Lab. RCR Lab har fått mycket
uppmärksamhet, inte bara i regionen, utan även nationellt som internationellt. Redan nu,
mindre än ett år efter invigningen har förfrågningar kommit om att använda labbet för
forskning och utveckling av nya övningsmetoder för risk- och krishantering.
Det övergripande syftet med RCR Lab var att bidra till regional utveckling och ett tryggt
säkert och hållbart samhället. Detta uppnås genom:
•

forskning och utveckling av en scenariobaserad labbmiljö.

•

att i samarbete med företag, andra forskningsmiljöer och expertorganisationer utveckla
och kritiskt granska metoder för utveckling av befintliga som nya krisövningar,
modeller, koncept och utbildningar.

•

att utveckla avancerade produkter och tjänster inom det civila samhällets
krishantering.

•

att utgöra ett nav och mötesarena för nätverksbyggande mellan företag, myndigheter,
nationella och internationella forskningsmiljöer och frivilligorganisationer som kan bli
involverade i samhällets krishantering, samt för studenter, ideella föreningar,
allmänhet och media.

Detta arbete kommer att främja investeringar i produkt- och tjänsteutveckling för små och
medelstora företag i regionen samt bidra till att utveckla civilsamhällets risk- och
krishantering. Etableringen av RCR Lab i Östersund har redan bidragit med internationell
synlighet och skapat möjligheter till affärsutveckling vilket kommer att bidrar till regionens
tillväxt och med nya arbetstillfällen.
De medel som vi erhöll från Östersunds kommun och Mittuniversitetet gjorde etableringen
av RCR Lab möjlig. Dessa medel har dubblerades genom de medel vi våren 2017 erhöll från
EUs Strukturfond till projektet ”Risk- och krislaboratorium: Innovativ forskning för regional
utveckling (RCR-Lab)” (IFRU).
Beskrivning av verksamhet och aktiviteter 2015–2018
RCR Lab bidrar idag med en flexibel övningsmiljö där såväl fysiska som virtuella störnings-,
risk- och krisövningar kan genomföras. Övningsmiljön har stor potential att bli ett kraftfullt
verktyg för metodutveckling inom samhällsvetenskaplig forskning med experiment, tester
och simulering, riktat till privat och offentlig verksamhet. Vid de företagsbesök vi haft har
intresset att använda labbet varit stort. Vid den internationella konferensen ”SRA-E 2018:
Risk & Uncertainty – From Critical Thinking to Practical Impact” som genomfördes vid
Mittuniversitetet och i RCR regi sommaren 2018, visades labbet upp för deltagarna vilket har
lett till än fler förfrågningar och kommande besök. RCR Lab bidrar även till utveckling av vår
egen och våra partnerns utbildningar. En artikel som lyfter fram användningen av labbet i
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undervisningen har visats stort intresse och är under granskning i en internationell tidskrift.
Intresset för att nyttja RCR Lab i sin egen verksamhet är inte bara stort hos de medfinansiärer
som ingår i IFRU-projektet, även skolorna i länet har visat intresse och varit på besök. Under
kampanjen ”Mitt Europa” hade RCR Lab öppet hus, med ca 300 besökare bland annat från
skolorna i kommunen som menar att RCR Lab skulle vara användbart i utbildningen av barn
och ungdomar. Detta kan vara särskilt viktigt idag då vi har sett konsekvenserna av den
varma sommaren. Det blir viktigare och viktigare att få ut kunskap om risker och hur agera
vid kriser på alla nivåer i samhället. Här har labbet en stor fördel då utbildningar och kortare
övningar kan genomföras om och om igen för olika grupper i samhället. Vi ser att detta kan
leda till att stärka civilsamhället inför nästa kris. RCR Lab kan genom sin flexibla miljö och
breda användningsområde användas för att sprida kunskap till allmänheten samt utgöra en
självklar kontaktpunkt för massmedier i frågor om säkerhet och krishantering.

Intresset från media har också varit stort. Genomslaget vid invigningen var över all
förväntan. Bland annat TT och nationella media tog upp RCR Lab i sina inslag, exempelvis 5
minuter i TV4s nyhetsmorgon. Tiden efter invigningen gjordes en längre intervju i Svenska
Dagbladet i artikelserien om svensk krisberedskap och P1 gjorde ett drygt 7 minuter långt
inslag vid uppföljningen av händelsen vid Drottninggatan där vårt fokus var vad som skulle
kunna göras i RCR Lab för att öva på den här typen av händelser. Närmare 30 nationella
tidskrifter skrev om RCR Lab med en potentiell räckvidd på drygt 3,6 miljoner läsare.
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Det finns otaliga exempel på behovet av en förbättrad krishantering i samhället. De många
bränderna under sommaren 2018 visar på samhällets behov av att vara bättre förberedd när
störningar och kriser uppstår.

Detta behov finns hos alla aktörer i civilsamhället, allt från enskilda hushåll, företag och
organisationer, myndigheter och offentliga organisationer till samhällsövergripande behov
av att hantera både förväntade och oförväntade kriser och katastrofer av olika karaktär.
Hanteringen av skogsbranden i Västmanland 2014 kritiseras och ifrågasattes efteråt av
forskare och utredare och idag menar flera att vi ser samma typer av problem vid årets
bränder. Frågor som rätteligen ställs är ”Lär vi oss inte av tidigare händelser”. Bland annat
kritiseras samhällets beredskap att snabbt agera på bränderna, användningen och
fördelningen av samhällets resurser, och kommunikationssystemen, men även behovet av att
leda och samordna frivilliga resurser som ansluter till större kriser.
Vi ser här att RCR Lab kan vara en utmärkt arena för att skapa övningar baserade på
händelserna där myndighetspersoner och beslutsfattare kan genomföra avgränsade
övningar, t.ex. beslutsövningar, för att få testa och se vilka konsekvenser olika beslut leder
till. Vi ser också att vi kan designa övningar för civilsamhällets olika aktörer att testa och öva
på sina egna förberedelser för att hantera kriser. En utveckling av den senare inriktningen
skulle väl lämpa sig för företag att kommersialisera.
Vi har i och med etableringen av RCR Lab kunnat konstatera att Östersund är en synnerligen
lämplig plats för labbet då här finns en kombinationen av aktörer och en öppenhet för
nyskapande. RCR har under de år centrat varit aktivt upparbetat en närhet till samhällets
risk- och krishanteringsaktörer, inkl. frivilligorganisationer som exempelvis
civilförsvarsförbundet. Vi deltog även vid utvecklingen av Trygghetens hus, ett
föregångsprojekt med stort nationellt intresse. Idag ingår Länsstyrelsen och Polisen i arbetet
med att utveckla RCR Lab. Även Räddningstjänst har vid olika tillfällen besökt labbet och en
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diskussion har påbörjats kring samverkan inom övningsverksamhet. I Östersund finns
dessutom många små och stora företag inom risk- och krishanteringsbranschen, t.ex.
Combitech, SoftCrisis AB, Kriskonsulterna AB och Ledningsutvecklarna. Totalt ingår 11
medfinansiärer i Strukturfondsprojektet IFRU.
Idag drivs utvecklingen av RCR Lab främst av EUs Strukturfondsprojekt IFRU fram till 2019.
Projektansvarig är lektor Jörgen Sparf. I projektet arbetar även docent Erna Danielsson,
centrumledare för RCR, professor Roine Johansson, lektor Christina Nyström,
forskningsassistent Kari Pihl, lektor Lena-Maria Öberg, och doktoranderna Mikael Linnell,
Olov Hemmingsson, Olof Oscarsson, samt administratör Larsåke Lindström och
kommunikatör Hanna Liljendal. Utöver deltagare i IFRU har RCR personal deltagit i
utvecklingen av labbet framförallt professor och dekan Anna Olofsson och docent Susanna
Olsson som från start och under hela arbetet med RCR Lab drivit och utvecklat labb-miljön.
Den ursprungliga planen att bygga den fysiska miljön 2015 fördröjdes ett år p.g.a. att
finansieringen inte säkrades förrän i slutet av 2016 och byggnationen kunde därför inte
påbörjas förrän våren 2017. Uppbyggnadsfasen försköts därför till 2018-2019.
Uppbyggnadsfasen 2018-2019
Under denna period kommer RCR Lab att utvecklas inom tre områden, metodutveckling,
scenarieutveckling och samverkan, vilka alla ligger inom Strukturfondsprojekt IFRU som vi
erhållit från Tillväxtverket (2017-2019).
Inledningsvis sker arbetet genom utveckling av metoder och scenarier för krisövningar och
simuleringar anpassade för små och medelstora företag i regionen, men vi har för avsikt att
även försöka vidga ambitionen till att omfatta fler typer av övningar och händelser.
Exempelvis beslutsfattande vid krisers inledande skede (före krisen) samt
riskkommunikationsövningar.
En integrerad mobil enhet ska utvecklas för att användas i olika miljöer utanför RCR Lab, för
att träna och utbilda i verkliga miljöer. Bidraget från Strukturfonden täcker tekniken, men
det kommer att behövas en mer resurser för att metod- och teknikanpassa enheten.
Under denna period ligger även att utveckla en utbildning för användare av RCR Lab för att
bidra till ökat nyttjande av lokalen. Övningsmiljön ska vara öppen och modellerna utvecklas
i nära samarbete med de professionellt verksamma. Lokalerna ska även kunna användas av
externa samarbetspartners och studenter.
Enbart utvecklingen av produkter för små och medelstora företag ligger inom
Strukturfondsprojektet IFRU, men vi ser idag att utvecklingen av metoder och scenarier
kräver mer arbete för att bli enkelt tillämpbara övningar i en vidare bemärkelse. Även
forskningen och integreringen av utbildningen i labbet ligger utanför
Strukturfondsprojektet. Utanför projektet ligger även att utveckla och integrera
administrativa system för användningen av labbet (priser, bokning, handhavandestöd,
guidelines) och utvecklingen av etiska riktlinjer för stöd vid planering och genomförande av
tester, övningar och utbildningar. Här behöver RCR Lab extern sponsring.

26

Vi kommer under perioden att skapa synergieffekter genom att inleda samarbeten med de sex
unika labb-miljöer som finns inom MIUN. Varje labb-miljö genomför intressanta och
världsunika forsknings- och utvecklingsprojekt. Att ett universitet av MIUNs storlek har dessa
resurser är enastående. Här kommer vi att utveckla rutiner, för samarbete, utveckling och
informationsdelning mellan miljöerna. Tvärvetenskap har sina för- och nackdelar, men här
försöker vi stärka fördelarna och skapa samarbeten som på sikt ska mynna ut i nya innovativa
forskningsprojekt som ger genomslag internationellt. Syftet med denna verksamhet är att dra
fördel av våra miljöers olika och unika resurser, genom att stärka de enskilda labb-miljöerna,
lyfta fram frågeställningar som tidigare inte uppmärksammats men som blir synliga i
skärningspunkten mellan våra ämnen, samtidigt som MIUNs varumärke som ett innovativt
och framåt universitet stärks samtidigt som Östersunds kommun ses som en kommun som
står för säkerhet och trygghet och som dessutom får fördelar av de följdverkningar som RCR
Lab ger.
Etableringsfas 2020-2022
Under denna period kommer finansiering att sökas för projekt tillsammans med andra
forskningsmiljöer nationellt som internationellt. Finansiering kommer att sökas i form av
sponsorer regionalt och nationellt, via Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
särskilda stöd till regioner för krishantering, samt via olika forskningsfinansiärer. De senare
inbegriper t.ex. KK-stiftelsens utlysning inom området, Vetenskapsrådets utlysning för inköp
av infrastruktur och det kommande regionala strukturfondsprogrammet.
Under denna period är det viktigt att verksamhet i form av utbildning, forskning och olika
typer av affärsverksamhet utvecklas. Detta arbete kommer att göras i samarbete mellan RCR
och andra utvecklings- och forskningsmiljöer. Verksamheten kommer att bestå av olika
samverkansaktiviteter, lärande och forskning, samtliga i samarbete med de partners som
engagerat sig i RCR Lab.
Samverkan för att skapa en innovativ kraft i regionen
• En nationell och internationell arena för risk-, kris- och hållbarhetsforskning
• Leverera risk- och krisövningar med fokus på ledning, samverkan och kommunikation i
RCR Lab till privata och offentliga organisationer
• Utveckling av kreativa lösningar för utbildning och övningar inom risk, kris och
hållbarhetsområdet
Dessa mål nås genom att:
• Organisera, vidareutveckla och förpacka samverkan för innovation och
produktutveckling genom simulering och utveckling av scenografiska och
dramaturgiska element och att utveckla kortare övningar och utbildningar för användare
av labbet
Målgrupper: myndigheter, kommuner, företag och frivilligorganisationer, andra universitetet
och forskningsmiljöer, forskare och studenter vid Mittuniversitetet, partners och kunder.
Vi kommer att fortsatt satsa på samverkan i form av t.ex. konferenser, workshops,
temadagar, föreläsningar, demonstrationer, resurs för externa partners.
Målgrupper: myndigheter och kommuner, företag, frivilligorganisationer, och andra
universitetet och forskningsmiljöer.
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Forskningen kommer att få ett större utrymme genom att vi satsar på gemensamma
projekt med nationella och internationella forskningsmiljöer, med fokus på
världsledande forskning om risk- och krisövningar. Detta åstadkommer vi genom att
utveckla krisövningsmetodiken till en vetenskaplig metod, problematisera och
kritiskt ganska krisövningar.
Målgrupper: andra forskare, studenter, externa partners.
Under perioden kommer vi även att utveckla lärandet och arbetslivsanknytning i
lärandet med stöd i RCR Lab. Exempelvis kommer RCR Lab att knytas till
Mittuniversitetets satsning på e-lärande och särskilt arbetsrelaterat lärande. Genom
denna kombination av en laborativ övningsmiljö och e- lärande skapas förutsättningar
för att ytterligare utveckla datorstödd krishantering för organisatoriskt lärande vilket är
en viktig marknad för företag.
Målgrupper: andra universitetet, studenter vid Mittuniversitetet, gymnasiestudenter,
uppdragsutbildningsstudenter, partners, medarbetare och kunder.
Möjliga framtida projekt i Östersund
•
•
•

Etablering av innovations- och produktutvecklingsprogram för RCR Lab för att ytterligare
stärka företagande i regionen
Samverkansprojekt mellan RCR Lab, Psykologilabbet, NVC/Höghöjdslabb och Sports
Tech/Vindtunneln för att stärka regionens innovativa forskning
Hållbar utveckling i byggande, boende och integration, ett nytt område som vi vill utveckla
och som ligger väl i linje med utvecklingen av civilsamhällets riskhantering och
krisberedskap

Kompetens och erfarenhet
RCR har drivit större forsknings- och utvecklingsprojekt där design och utveckling av övning av
ledning, samverkan och kommunikation under kriser varit det primära målet. Personal vid RCR
har flera gånger aktivt varit inblandade i regionala och nationella samverkansövningar både som
observatörer, övningsledning och utvärderare.
Forskning vid RCR visar bl.a. att det finns stora vinster med att öva krisledning flera gånger,
och att göra det i en enklare form än de vanligen stora och komplexa regionala och nationella
krisledningsövningarna. RCR Lab kan därför utveckla nya och attraktiva övningskoncept
genom att designa och ta fram anpassade övningar för olika aktörer inom området
samhällsskydd och beredskap, där dessa kan utveckla sin förmåga att leda, samverka och
kommunicera före, under och efter kriser.
Ett annat exempel från RCRs forskning är hanteringen av extra sårbara grupper, t.ex. barn, och
personer med funktionsnedsättning. Dessa inkluderas sällan i krisövningar. Övningar borde
därför utvecklas med mer realistiska inslag av samhällets komplexitet liksom med vardagliga
osäkerhetsmoment.

28

Tre forskare vid RCR har under 2013–2014 arbetat i projekt ”Ledning och samverkan” (LoS)
vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Ett projekt som slutredovisas i
november 2014. LoS-projektet syftar till att skapa en nationell grund för ledning och
samverkan, och RCR Lab kommer därför att fylla en mycket viktig roll i att hjälpa till att föra
ut metoder och arbetssätt från LoS till relevanta aktörer i regionen.
En viktig del inom RCR Lab kommer att vara att utveckla teknologiska stödsystem som är
anpassade till hur människor och organisationer tänker och agerar. RCRs egen forskning har
bl.a. resulterat i ett webbaserat övningssystem som i dagsläget kan användas för att presentera
ett övningsscenario, skicka meddelanden samt fånga data som exempelvis rör kommunikation
mellan deltagarna i övningen.
Det webbaserade systemet gör det också möjligt att följa en övning antingen i realtid eller i
efterhand. Inom projektet ”Gränsöverskridande samverkan för säkerhet” (GSS1) har forskarna
utvecklat en metod för att designa scenario och händelser för multiaktörsövningar. Genom
detta arbete har även nya behov inom området uppmärksammats när det t.ex. gäller att
inkludera sociala medier som informationskanal i samband med övningar. Vi har också
identifierat ett behov av att fortsätta utveckla metoder för ökade reflektioner kring lärande i
samband med övningar.
Data från övningarna visar att mångfaldsproblematiken inte tas upp i några loggar och det
finns inte heller några diskussioner om konsekvenser för allmänheten. Det är därför tydligt
GSS startar under hösten sin tredje projektperiod med finansiering av InterReg, projektet genomförs i nära
samarbete med polis och forskare i Tröndelag, Norge.
1
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att det finns ett behov kring forskning och utveckling för att synliggöra behov av ökad
medvetenhet och lärande kring mångfaldsproblematik i samband med krisledning.
Övningar utgår också ofta från att något har hänt och att det finns ett hjälpbehov i samhället
som ska åtgärdas. Övningar som ligger steget före, dvs. att förhindra att något inträffar, där
man agerar på tidiga signaler snarare än reagerar då något redan inträffat, är mer sällsynta.
Med erfarenheter från branden i Västmanland 2014 och bränderna nu under sommaren 2018
så ser vi att lärande och erfarenhetsutbyte är något som behöver utvecklas, samt att mer fokus
bör läggas på hur erfarenheterna från de drabbade återförs till utvecklingen av samhället när
det ska återställs efter den här typen av större händelser. Här har RCR Lab en klar fördel då
samma scenario kan visas för olika grupper och som scenario före, under och efter krisen,
med syfte att bättre kunna fånga upp olika typer av erfarenheter, behov och kunskaper för att
stärka civilsamhället. Det kan gälla t.ex. riskuppfattningar och förberedelser före krisen samt
krisens konsekvenser på alla samhällsnivåer, men också återställandet av samhället efter
kriser. Vi kan gå från att studera enskilda fall till att tillämpa samma fall på flera grupper i
samhället i syfte att öka vår förståelse för hur individer förbereder sig, sett i relation till de
beslut som fattas av samhällets beslutsfattare, inte bara under och efter kriser utan även före
krisen.
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Övriga områden
Arbetslivsanknytning 2014-2018
Mittuniversitetet och Östersunds kommun har en mångårig tradition av samarbete kring
arbetslivsanknytning. Ett flertal aktiviteter har genomförts gentemot målgruppen studenter, såväl
före som under och efter universitetsstudierna. Ofta har dessa aktiviteter utformats i dialog mellan
kommunens ledning/studentkoordinator och universitetets Samverkansavdelning och de
medarbetare som jobbar där med arbetslivsanknytning.
En av de tydligaste satsningarna i samverkansavtalet är Mentorprogrammet. Det utgår från att
studenter och erfarna mentorer från näringsliv och offentlig sektor får ett meningsfullt och
ömsesidigt utbyte. Mentorn från arbetslivet får insikt i ny kunskap och träning i ledarskap och
coaching. Studenten får möjlighet att reflektera runt sina tankar och idéer samt får stöd i beslut
inför sitt framtida arbetsliv med en oberoende mentor med relevant erfarenhet. Noggrann
matchning, prestigelöshet och öppenhet är grundpelare för relationen mellan mentor och adept.

Varje mentorprogramsomgång sträcker sig över ett halvår och omfattar mellan 30 och 45
mentorpar. Mentorprogrammet lägger mycket tid och kraft på bra matchningar mellan studenter
och mentorer utifrån studenternas önskemål och tankar om framtiden. Paren uppmuntras att
träffas minst en gång i månaden.
Utöver studenternas och mentorernas egna träffar så omfattar mentorprogrammet tre
gemensamma träffar med alla deltagarna, med relevanta föreläsningar (personligt varumärke,
nätverkandets konst både fysiskt och digitalt etc.) och speedmingel i syfte att bygga breda nätverk
och maximera effekten av nätverken. Det omfattar också en särskild träff med studenterna innan
uppstart för att förbereda dem på bästa möjliga sätt innan de träffar sin mentor. Även mentorerna
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har särskilda träffar där fokus är kompetensutveckling kring mentorskap kopplat till ledarskap.
Mentorprogrammet har utvecklats från ett tjugotal mentorpar det första året till att nu ligga stadigt
på 70-80 mentorpar och två uppstarter år. Vi ser ett stadigt ökande intresse för programmet och
fortsätter utveckla konceptet utifrån våra idéer och de utvärderingar som görs efter varje avslutat
program. Mentorprogrammet ökar i popularitet och får mycket goda omdömen från såväl
mentorer som adepter. Programmet är sannolikt ett viktigt medel i att uppmuntra studenter i att
sysselsätta sig och bo kvar i regionen efter avslutad utbildning.

Under 2017 gjordes en satsning med Open Campus för att starta upp en ny grupp inom
Mentorprogrammet för nyanlända akademiker kopplade till Korta Vägen på Folkuniversitetet.
Hösten 2018 kommer detta att integreras i det ordinarie Mentorprogrammet.
En annan viktig satsning inom samverkansavtalet är det som kallas Mötesplats Campus (tidigare
student summit). Mötesplats Campus är skräddarsydda möten mellan studenter och arbetsgivare.
Evenemangen har samlat många besökare och syftat till att främja samverkan mellan akademi och
omvärld.
Varje evenemang förbereds genom att föranmälda arbetsgivare får möjlighet att presentera sitt
företag/organisation och sitt erbjudande till studenterna på vår evenemangssida skapad för
ändamålet. Anmälda studenter kan ta del av den information som publiceras och på så sätt
förbereda sig på bästa sätt.
Utöver traditionell mässa och mingel mellan studenterna och arbetsgivarrepresentanter får de
deltagande arbetsgivarna en möjlighet att presentera sig själva under Mötesplats Campus genom
en kort ”pitch” på en minut för att fånga studenternas intresse.
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Utifrån den information som studenterna får, kan de både innan och under själva evenemanget
boka in sig på kontaktsamtal/snabbintervjuer med de företag och organisationer som väljer att
erbjuda den möjligheten till individuellt möte. Efter utveckling av denna funktion har de senaste
tillfällena genererat omkring 350 förbokade kontaktsamtal och snabbintervjuer.
Arbetslivsanknytning 2019-2022
I den framtida utvecklingen av Mentorprogrammet är ambitionen att digitalisera, förnya och
ytterliga öka värdet för både studenter och mentorer. Detta sker bl.a. genom fokus på
kompetensutveckling och breddade nätverk. En del i detta är den noggranna matchning som görs,
för att få en bra blandning av studenter och både erfarna och nya mentorer i varje grupp. En effekt
av detta är att attraktiviteten programmet ökar hos både studenter och potentiella mentorer. Vi vill
i framtiden kunna erbjuda samtliga programstudenter en mentor i arbetslivet någon gång under
sin utbildningstid.
Inom Mötesplats Campus ligger fokus på att fortsätta utveckla både det fysiska och det digitala
erbjudandet, då vi ser att både arbetsgivare och studenter uppskattar mervärdet i denna
kombination av möjligheter. Det finns även stor potential till vidare utveckling av Mötesplats
Campus mot nya målgrupper som t.ex. forskare eller specifika branschinriktade evenemang.
Utöver en fortsatt utveckling av den befintliga verksamheten, ser vi också ett behov av att öka
erbjudandet av arbetslivsanknytning som kan användas av lärare och program inom
utbildningarna. Som ett exempel har vi ansökt om interna utvecklingsmedel (ALP) för ett projekt
där vi tar fram ett koncept för att hjälpa programmen förbereda studenterna för sina VFU-perioder
(verksamhetsförlagd utbildning, även kallad praktik).
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Idéer på utveckling av fler koncept/paket finns, för områden där vi idag måste ta in extern hjälp
eller avböja när det efterfrågas. Exempel på detta är workshops för de handledare som tar emot
studenter under VFU, utbildning i Linkedin, personligt varumärke och så vidare. Dialog om hur
vi kan utveckla en arbetslivsanknytning av yttersta kvalitet diskuteras alltjämt mellan
Mittuniversitetet och Östersunds kommun.
Förskollärarutbildning
En ny campusförlagd utbildning till förskollärare startade vid Mittuniversitetet i Östersund hösten
2017. Satsningen var ett resultat av ett samarbete mellan universitetet, Region Jämtland Härjedalen
och Östersunds kommun och syftade till att möta den efterfrågan som finns på utbildade
förskollärare.
Förskollärarutbildningen på Campus Östersund omfattar 30 utbildningsplatser, 210
högskolepoäng, och tre och ett halvt års studier. Till utbildningens 30 platser fanns 318 sökande.
Satsningen ska utvärderas.
Välkomstaktiviteter nya studenter
Inom ramen för samverkansavtalet har 40 000 kronor använts till att finansiera Mittuniversitetets
deltagande vid den inflyttarfest som ordnades tillsammans med Östersunds kommun för
nyinflyttade hösten 2016. Beslut togs av MittÖs som jobbar för att utveckla Östersund som
studentstad. MittÖs består av representanter från Studentkåren i Östersund samt Östersunds
studenters idrottssällskap, representanter från Östersunds kommun och Mittuniversitetet samt
Diös som representanter för näringslivet. Målgruppen för eventet var återvändare/hemvändare,
asylsökande, barnfamiljer och nya studenter.
Liknande event genomfördes hösten 2017 och planeras också för hösten 2018. Mittuniversitetet går
inte in med några pengar under dessa år, utan endast tid i arbetsprocessen innan och i samband
med eventet.
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