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Kort om erfaringsbasert master

• Gir rett til tittelen MBA (Master of business 

administration)

• Full fart 1,5 år, 90 studiepoeng

• Vårt tempo: 2,5 år

• Gir ikke rett til opptak på PHD 

(doktorgradsutdanning)

• Skal kunne kombineres med jobb

• 2-3 samlinger pr semester

• Oppstart i januar/februar (Kort samling med 

informasjon og igangsetting)

• Ellers i April/mai og Oktober/november

https://www.google.no/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcmb.ac.lk%2Fwp-content%2Fuploads%2FMAJORS_online-degrees-mba-1500x1007.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fcmb.ac.lk%2Findex.php%2Fcourse%2Fmaster-of-business-administration-weekday-programme-20172019%2F&docid=4_kAFrYtJx1z3M&tbnid=4JDtaKVigdQoTM%3A&vet=10ahUKEwix18-cvsHdAhVxkosKHdVvA-wQMwgwKAAwAA..i&w=1500&h=1007&bih=1083&biw=1920&q=master%20business%20administration&ved=0ahUKEwix18-cvsHdAhVxkosKHdVvA-wQMwgwKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Hva vil du lære?

Fem fag:

• Reiselivsledelse

• Bærekraftig reiseliv og offentlig forvaltning

• Risikostyring i naturbaserte opplevelser (HMS)

• HR i reiselivet (personalutvikling og personaladministrasjon)

• Reiselivsmarkedsføring

• Valgbart emne (i utland, på UIT eller annet universitet) 

• Masteroppgave 



Om reiselivsledelse

• Ledes av Professor Rudi Kirkhaug, 

• Rudi Kirkhaug sammenligner ledelse i reiselivet med 

ledelse av politiets spesialenhet og forsvarets 

spesialstyrker (Lederskap. Person  og funksjon, 2015)

• Krever et stort repertoar av ledelsesmetoder for å få makt 

og tillit

• Makt behandles som et nøytralt begrep  og handler om en 

persons kapasitet til å påvirke holdninger og atferd hos 

andre - tvang, belønning og normativ makt

• Normativt makt er nært knyttet til tillit og verdier



• Betingelser og atferd for å skape tillit vil stå sentralt

• Uten tillit må påvirkning skje ved å bruke rå makt som 
dreper initiativ, kreativitet, ekstrainnsats og 
risikovillighet

• Verdibasert ledelse vil stå sentralt

• Klarer man å etablere verdier som omtanke, høflighet 
tålmodighet vil ansatte finne løsninger på ukjente 
problemer i samsvar verdiene

• Læringsutbytte:  

• Dyp forståelse av lederrollen og andre menneskers 
atferd i organisasjoner

• Kunnskap som gir handlingsalternativer i ulike 
situasjoner

• Ingen oppskrift på å være en god leder – den finnes ikke

Om reiselivsledelse



Om bærekraftig reiseliv og offentlig forvaltning

Tar utgangspunkt i to hovedutfordringer:

1. Hva er bærekraftig drift og hvordan får vi det til?

2. Hvordan skal vi samarbeide med og påvirke offentlig forvaltning

Hva lærer du?

• Innholdet i bærekraftbegrepet og strategier for å bli bærekraftig

• Hvem skal vi henvende oss til? 

• Rolleavklaring og institusjonskunnskap

• Hvordan skal vi få dem til å lytte og ta reiselivsnæringen alvorlig? 

• Kommunikasjonsstrategi

• Ledes av Bente Haug, 1. lektor i reiseliv, tidligere 

fylkesvaraordfører og en rekke andre politiske verv



Risikostyring og 

opplevelsesproduksjon

Utfordringer

• Gjestene og miljø er viktige risikofaktorer

• Risiko må reguleres i forhold til følelsene vi ønsker å 
skape, og det betyr andre grenser for hva som er 
akseptabel risiko

• Frontsoldatene utsettes for krysspress

• Trenger et system hvor kategorier og definisjoner er i 
samsvar med næringens virkelighet

Læringsutbytte

• Bygge opp og vedlikeholde et system som ivaretar 
krav fra tilsyn, marked og bransjen egenart

• Utvikle forståelse som gjør en i stand til å regulere, 
balansere og kontrollere risiko i forhold til 
opplevelsesproduksjon

• Innsikt i hvordan fenomenet risiko påvirker 
opplevelsesproduksjon

• Faglig ansvarlig: Dosent, Arild Røkenes, 



Fenomenet risiko må reguleres i forhold til ulike 

dimensjoner

Høy risiko

Lav risiko

Frykt

Spenning
Mestring av aktivitet 

krevende forhold

Ekspert

Ro og stillhet

Avslappet

Nybegynner

Trygghet

Arild Røkenes, dosent UIT-Norges 

arktiske universitet

Mestring av aktivitet 
trygge forhold

Vandring

Rafting

Fasilitere 
følelser

Skape læring

Være innenfor 
Lovkrav og 
markedskrav

Utfordring Viderekommen
Havkajakk

Tilpasses  
personlighet

Risikosøker

Trygghetssøker

Norge?

USA?

Selfiejeger
Internkontroll
Produktloven



HR i reiselivet

Hvordan administrere bedriften effektivt og lovlig?

• Konflikthåndtering

• Lønns og tariff-forhandlinger

• Rekruttering og bemanningsreduksjoner

• Personalpolitikk og relevante lover og forskrifter, blant annet innhold og 

fortolkning av arbeidsmiljøloven

• Motivasjon og arbeidsmiljø 

• Arbeidstid



Reiselivsmarkedsføring

• Tre viktige kjennetegn med dagens reiseliv

• Samspillet med gjestene lokalt og dets betydning 

for fornøyde kunder

• Internasjonalt marked og kravet til tverrkulturell 

kommunikasjon

• Sosiale medier, it-baserte kommunikasjonsverktøy 

og big-data

• Kurset gir grunnleggende markedsføringskompetanse

• Kunnskap til å utvikle strategier tilpasset ny virkelighet 

• Ledes av Professor Young-Sook Lee 



Valgfag

• Blir klarere etter hvert

• Fylle individuelle kompetansegap

• Utenlandserfaring



Masteroppgaven

• Kan fokusere reele utfordringer for bedrift, destinasjon eller region

• Kan skrives i gruppe (anbefales)

• Samlinger i skriveprosessen

• Relevant veileder



Studentene som ressurs

• Skal legge til rette for horisontal læring og nettverksbygging

• Studentenes erfaringer skal brynes mot forskningskompetanse

• Case basert eller problemløsningsorientert læring

• Mer informasjon: 

https://uit.no/utdanning/program/555030/reiselivsledelse_-

_erfaringsbasert_master

• Søknadsfrist 1. november

• Arild Røkenes 97001768

• Arild.rokenes@uit.no

https://uit.no/utdanning/program/555030/reiselivsledelse_-_erfaringsbasert_master

