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För en stor och växande näring som turismen i vårt 
land, är utbildningen en av de viktigaste frågorna. Och 
för en näring med så många olika verksamheter kan det 
vara svårt att samla utbudet av utbildningar. Redan på 
det gamla Sveriges Turistråds tid i slutet av förra århun-
dradet hade man årligen en genomgång av de utbildn-
ingar som fanns till buds, vilket publicerade i en skrift 
för hugade intressenter. I samband med att Turistrådet 
lades ner 1992 tog vi med tidningen Hit&Dit, seder-
mera namnändrad till Turism&Resor över uppgiften att 
varje år publicera en utbildningsbilaga. Här redovisades 
de utbildningar vi kunder identifiera från TRAC-,YH-
utbildningar, gymnasier, folkhögskolor till högskolor och 
universitet. 

När vi 2014 moderniserade vår utgivning från papper-
stidning till distribution via webben kom utbildnings-
bilagan att bli bortglömd. Vi fick då en påstötning från 
branschens lärarförening STU, Sveriges turismutbildn-
ingar som gärna ville att vi skulle fortsätta att informera 
om tillgängliga branschutbildningar. 
Så här är årets senaste nyheter när det gäller utbildn-
ingar i turism. Självklart finns det utbildningar som 
gränsar till ämnet som vi valt att inte ta med. Bland 
annat finns det inom hotell och restaurang ett stort antal 
utbildningsmöjligheter för kockar, barmästare mm, som 
vi inte tar upp här men som lätt kan hittas av den som 
botaniserar bland exempelvis YH-myndighetens och 
andra utbildningsanknutna hemsidor.

2016
Utbildningsbilaga
Sabbfakta om turismens utbildningar

Gymnasier  
med turism och reseutbildningar
I hotell- och turismprogrammet finns en avdelning 
med gymnasier specialiserade på turism och resor. 
Du hittar den på länken http://www.gymnasium.se/
sok/turism-och-resor. 
Det är ett 40-tal gymnasier över hela landet som erb-
juder med inriktningen turism. Och har du ingen skola 
i närheten där du bor har vissa skolor ”riksintag”, 
vilket betyder att du kan söka och få din utbildning 
där. Vi har markerat de skolorna med (R) i listan.
I huvudsak erbjuds samma grundutbildning, men 
många skolor har specialiserat sig på särskilda 
områden inom turismen som exempelvis skidlärare, 
hållbar turism, reseproduktion, event, turistby-
råverksamhet, guideutbildning, marknadsföring och 
försäljning mm. 
En bra idé för dig som ska välja, är att gå in på 
hemsidan med länken ovan. Här finns en utförligare 
beskrivning om utbildningarna på respektive gymna-
sium liksom möjligheten att kontakta för att få ytterlig-
are information.

Utbildare: Burgårdens utbild-
ningscentrum
Utbildningsort: Göteborg

Utbildare: Carl Wahren 
Gymnasium
Utbildningsort: Hallstavik, 
Uppsala län

Utbildare: Fria Läroverken 
Malmö (R)
Utbildningsort: Malmö
 
Utbildare: Friluftsgymnasiet (R)
Utbildningsort: Norrtälje

Utbildare: Hampnäs Gymna-
sium (R)
Utbildningsort: Örnsköldsvik

Utbildare: Härjedalens gym-
nasium
Utbildningsort: Sveg

Utbildare: Jämtlands Gymna-
sium - Wargentin
Utbildningsort: Östersund

Utbildare: Ljungby Fria Gym-
nasium (R)
Utbildningsort: Ljungby

Utbildare: Magnus 
Åbergsgymnasiet
Utbildningsort: Trollhättan

Utbildare: Magnus 
Åbergsgymnasiet
Utbildningsort: Sjöbo

Utbildare: Malung-Sälens 
gymnasieskola
Utbildningsort: Malung

Utbildare: Park
Utbildningsort: Ystad

Utbildare: Praktiska gym-
nasiet Nykvarn (R)
Utbildningsort: Nykvarn

från www.turismoresor.com

http://www.gymnasium.se/sok/turism-och-resor
http://www.gymnasium.se/sok/turism-och-resor
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Utbildare: Praktiska gym-
nasiet Stockholm (R)
Utbildningsort: Stockholm

Utbildare: Praktiska gym-
nasiet Södertälje (R)
Utbildningsort: Södertälje

Utbildare: Praktiska gym-
nasiet Örnsköldsvik (R)
Utbildningsort: Örnsköldsvik

Utbildare: Stockholms Inter-
nationella Restaurangskola (R)
Utbildningsort: Stockholm

Utbildare: Tingvallagymnasiet
Utbildningsort: Karlstad

Utbildare: Väsby Nya Gym-
nasium
Utbildningsort: Stockholm, 
Upplands Väsby

Utbildare: Yrkesgymnasiet 
Göteborg (R)
Utbildningsort: Göteborg

Utbildare: Yrkesgymnasiet 
Sollentuna (R)
Utbildningsort: Sollentuna

Utbildare: Yrkesgymnasiet 
Örebro (R)
Utbildningsort: Örebro

Utbildare: Ölands gymna-
sium
Utbildningsort: Borgholm

Utbildare: ANIARAgym-
nasiet (R)
Utbildningsort: Göteborg

Utbildare: Design & Con-
struction College (R)
Utbildningsort: Helsingborg, 
Malmö, Stockholm

Utbildare: Malenagymnasiet 
i Sjöbo
Utbildningsort: Sjöbo

Utbildare: Malung-Sälens 
gymnasieskola
Utbildningsort: Malung

Utbildare: Nacka gymnasium
Utbildningsort: Nacka

Utbildare: Praktiska gym-
nasiet Luleå (R)
Utbildningsort: Luleå

Utbildare: Praktiska gym-
nasiet Märsta (R)
Utbildningsort: Märsta

Utbildare: Praktiska gym-
nasiet Nacka (R)
Utbildningsort: Nacka

Utbildare: Praktiska gym-
nasiet Skellefteå (R)
Utbildningsort: Skellefteå

Utbildare: Praktiska gym-
nasiet Täby (R)
Utbildningsort: Täby

Utbildare: Praktiska gym-
nasiet Uppsala (R)
Utbildningsort: Uppsala

Utbildare: Väsby Nya Gym-
nasium
Utbildningsort: Stockholm, 
Upplands Väsby

Utbildare: Yrkesgymnasiet 
Göteborg (R)
Utbildningsort: Göteborg

Utbildare: Yrkesgymnasiet 
Sollentuna (R)
Utbildningsort: Sollentuna

Utbildare: Yrkesgymnasiet 
Örebro (R)
Utbildningsort: Örebro

Utbildare: Åre Gymnasieskola (R)
Utbildningsort: Åre

13 turismutbildningar  
på Yrkeshögskolan
Av 446 utbildnings som i år fått godkännande av 
Yrkeshögskolan är det bara 13 som kan räknas till 
turismen. de senaste åren har ett antal av bran-
schens väl fungerande utbildningar blivit utan statliga 
stöd och tvingats till nedläggning. Ett problem för en 
växande näring med stora utbildningsbehov.
Går man in på YH-myndighetens hemsida hittar man 
under länken https://www.yrkeshogskolan.se/Utbild 
ningar/Hotell-restaurang-och-turism/ de utbildningar 
som kan komma i fråga samt kompletterande infor-
mation om dessa.
Av drygt 60 utbildningar som rubriceras under Ho-
tel, restaurang och turism  är flertalet inriktade på 
hotell- och restaurangnäringens behov av personal i 
reception, kök och barer. När man plockar ut de som 
inriktat sig mera på den rent turistiska näringen som 
vildmarks- och fiskeguider projektledare och vad YH-
myndigheten kallar ”konceptutvecklare” för turismen 
och event kommer man ner i ett antal av 13 stycken 
som vi valt att redovisa här.

Affärsutvecklare hållbar turism
Hotell, restaurang och turism
Start: Augusti 2016. Båstad 
kommun Akademi Båstad, 
Båstad.

Fiske- och jaktguide
Hotell, restaurang och turism
Start: Augusti 2016. For-
shagaAkademin AB, Forshaga.

Fjäll- och äventyrsledare
Hotell, restaurang och turism
Start: Augusti 2016. 
Älvdalens Utbildningscen-
trum AB, Älvdalen.

Internationell Reseagent, 
inkommande turism
Hotell, restaurang och turism
Start: Augusti 2016. TEC 

Travel Education Centre AB, 
Stockholm

Internationell Resekonsult 
- TRAC med IATA/UFTAA 
Foundation Course
Hotell, restaurang och turism
Start: Augusti 2016. TEC 
Travel Education Centre AB, 
Norrtälje.

Konceptutvecklare Event 
och Besöksnäring
Hotell, restaurang och turism
Start: Augusti 2016. IHM 
Business School AB Stock-
holm, Stockholm.

Konceptutvecklare Event 
och Besöksnäring
Hotell, restaurang och turism
Start: Augusti 2016. IHM 
Business School AB Göte-
borg, Göteborg.

Konceptutvecklare/projektl-
edare inom besöksnäringen
Hotell, restaurang och turism
Start: Augusti 2016. Plushög-
skolan AB - Affärshögskolan, 
Norrtälje.

Kvalificerad koordinator – 

specialisering turism och 
service
Hotell, restaurang och turism
Start: September 2016. Båstad 
kommun Akademi Båstad, 
Båstad.

Projektledning - Incoming 
Tourism and Event
Hotell, restaurang och turism
Start: Augusti 2016. Stock-
holms stad, Frans Schartaus 
Handelsinstitut, Stockholm.

Service Manager for future 
tourism
Hotell, restaurang och turism
Start: September 2016. 
Malmö stad Yrkeshögskolan 
Malmö, Malmö.

Sustainable Tourism Man-
agement
Hotell, restaurang och turism
Start: Augusti 2016. Stock-
holms stad, Frans Schartaus 
Handelsinstitut, Stockholm.

Vildmark och äventyrsguide
Hotell, restaurang och 
turism
Start: Augusti 2016. Campus 
Åre/Åre kommun, Åre.
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TRAC-utbildningen  
”för framtidens resekonsulter”
För dig som vill jobba i resebranschen på resebyråer, 
flygbolag, som researrangör etc är en TRAC-utbildn-
ing - ”Travel Academy” - nästan ett måste. Det är en 
tvåårig utbildning som ger 400 poäng. Som ett avsnitt 
i utbildningen får man lära sig branschens viktiga 
bokningsystem. En utbildning i en näring med stor 
efterfrågan på kompetent utbildad personal.
TRAC ägs av de stora reseföretagen i Sverige

Yrgo, högre yrkesutbildning
Box 8855, 402 72 GÖTE-
BORG 
Tel: 0702-667901 
Kontaktperson: Susan Johans-
son 
susan.johansson@educ.gote-
borg.se
Maila Susan Johansson
Besök Yrgo, högre yrkesub-
ildning 

TEC Travel Education Cen-
tre, Norrtälje
Campus Roslagen
Albert Engströms Gata 7 B, 
761 46 NORRTÄLJE
Tel. 08-442 95 18
Kontaktperson: Lotta Sand
lotta.sand@tec.se
Maila Lotta Sand 
Besök TEC 

Yrkeshögskolan, Skellefteå
Laboratorgränd 5, 931 77 
SKELLEFTEÅ 
Tel: 0910-71 25 38 
Kontaktperson: Marie Lun-
dmark 
marie.a.lundmark@skelleftea.
se
Maila Marie Lundmark
Besök YH Skellefteå 
 
Frans Schartaus Handelsin-
stitut, Stockholm
Stigbergsgatan 26, 116 28 
STOCKHOLM 
Tel: 08-508 402 17, Fax: 08-
508 402 08
Kontaktperson: Lena Flodin 
lena.flodin@utbildning.stock-
holm.se 
Maila Lena Flodin 
Besök Frans Schartaus Han-
delsinstitut 

YA Yrkeshögskola/Yrke-
sAkademin i Uppsala
Kungsängsvägen 31A, 3tr, 
753 23 UPPSALA 
Kontaktpersoner: 
Josefine Agrell
Tel: 023-58430
josefine.agrell@ya.se
Maila Josefin Agrell
Besök YA Yrkeshögskola i 
Uppsala 
 
Vuxenutbildningen, Ud-
devalla
Kaserngården 1A, 451 81 
UDDEVALLA
Tel: 0522-69 78 66
Kontaktperson: 
Susanne Järkås
susanne.jarkas@uddevalla.se
Maila Susanne Järkås
Besök YH Uddevalla

Folkhögskolan
Folkhögskolan för dig som vill fortsätta att studera ditt 
eget ämne.
Det finns 151 folkhögskolor i Sverige. Alla med ett 
omfattande kursutbud inom olika områden som kan 
passa just dina önskemål. 
Vanligtvis vänder folkhögskolan sig till elever som är 
18 år och äldre och oftast bor man på skolan under 
sin utbildning. 
Här några förslag på utbildningar med turisminrikt-
ning. Vill du botanisera i Folkhögskolornas rika utbud, 
så hittar du det på www.folkhogskola.nu

Östra Grevie folkhögskola
Turismutbildningen - Yrkesut-
bildning Teori/ Traineepro-
gram inom rese- och besök-
snäringen.Turismutbildningen 
är en intensiv, effektiv utbild-
ning som varvar teoriblock på 
skolan med längre perioder av 
praktik på företag inom rese- 
och besöksnäringen.
Webbadress: www.ostragre-
viefolkhogskola.com

Turism & Uteliv
På Klarälvdalens folkhög-
skola
Turism och Uteliv är en yrkes-
inriktad utbildning som ger 
kompetens inom aktivitetsin-
riktad turism. Efter avslutad 
och godkänd utbildning är 
deltagarna utelivsinstruktörer.
Webbadress: www.klaralv.se/

Fjäll- och vildmarksledare
På Malungs folkhögskola
En allsidig och avancerad 
friluftsledarutbildning med 
tonvikt på fjälledarskap. Teori 
varvas med praktik. Ger en 
bred bas för arbete inom 
aktivitetsinriktad turism i t. 
ex. fjällmiljö.
Webbadress: www.malungs-
folkhogskola.se/

Naturguideutbildningen 
– Basår På Tornedalens 
folkhögskola
Är ett 35 veckor långt äventyr 
för dig som vill jobba med 
turism, upplevelser och natur. 
Du kommer att uppleva ut-
sikter, äventyr och möten du 
aldrig kunnat drömma om. 
Bättre än så blir det inte!!!
Webbadress: www.tornedalen.se/

Flugfiskeguide
På Tornedalens folkhög-
skola
Flugfiskeguideutbildningen 
är ett 30 veckor långt äventyr 
för dig som vill jobba med 
fisketurism, upplevelser och 
natur.
Webbadress: www.tornedalen.
se/

Berg- & forsguide – Inter-
nationell yrkesutbildning 
Nepal
På Grimslövs folkhögskola
En innehållsrik och intensiv 
yrkesutbildning med hög 
kvalitet som ska ligga till 
grund för framtida arbete 
inom den internationella van-
drings-, bergsbestignings- och 
forspaddlingsturismen.
Webbadress: www.grimslovs-
folkhogskola.se/

Turism rekreation service
På Grimslövs folkhögskola
Huvudämnet i utbildningen 
är Turist- och resekunskap. 
Ämnet innehåller undervis-
ning i allt från Turist- och 
resenäringen i Sverige och 
utomlands, till kundservice, 
säljteknik och marknads-
föring.
Webbadress: www.grimslovs-
folkhogskola.se/
Fjälledarutbildning
På Storumans folkhögskola
Fjälledarlinjen är en tvåårig 
utbildning på fem terminer, 
två höst-, två vår/vinter- samt 
en sommartermin. Terminer-
na är uppdelade i temaveckor 
som till största del bedrivs ute. 
Innehåller allt från ledarskap 
och meteorologi till klättring 
och turteknik.
Webbadress: fhsk.nu/
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Södertörn

Kristan 
 stad

4

Högskolor och
Universitetsutbildningar
På de flesta håll hittar man utbildningar som leder till 
akademiska examina med turistisk inriktning. På fler 
håll har man dessutom samarbeten med utländska 
läroanstalter så att studenterna kan få internationella 
inslag i sin utbildning.
För den som vill komplettera sina övriga studier 
med besöksnäringsrelaterade kurser finns även den 
möjligheten på flera håll. För mer detaljerad informa-
tion om kurser och upplägg se respektive läroanstalts 
hemsida.

Södertörns högskola
Turismvetenskap
Studieort
Platsantal (på kandidatprog.):
100 platser
Omfattning (på kandidat-
prog.)
180 högskolepoäng
Södertörns högskola
141 89 HUDDINGE
Tel 08- 6084000,608 44 76
Kontaktperson: Göran An-
dersson, ämnesansv.
E-post: goran.andersson@
sh.se
www.sh.se och http://tur.
sh.se/
Kandidatprogrammet i turism
är treårigt och profilen är
privat- och affärsresande i
storstadsregion.
Tre av programmets terminer
ger en god inblick i turism.
Resterande terminerna in-
riktas studierna på företagse-
konomi, kulturgeografi, 
historia, medieteknik och 
sociologi.
Företagsekonomikunskaperna
leder till arbeten på turist-
företag såsom marknads-
föring, entreprenörskap,
service, ledarskap, ekonmi-
styrning och omvärldsana-
lyser.
Kulturgeografi leder till
arbeten inom destinationsut-
veckling i synnerhet och
samhällsplanering i allmän-
het.
Historieinriktningen ger dig

kunskap att skapa upplevelse-
orienterade attraktioner
och utveckla resmål utifrån
kulturhistoriska värden. Soci-
ologiinriktningen
handlar om
förmågan att ta fram kunskap
och kommunicera den i indi-
vid- och organisationsnätverk.
Medieteknik handlar också
om kommunikation i nätverk,
men fokuserar information-
stekniken och digital interak-
tionsdesign.
Dessutom kan du söka till en 
praktiktermin efter avslutade 
programexamen.
Möjlighet finns att fördjupa 
studierna med en magisterex-
amen i det valda huvudämnet 
och att bli civilekonom
inom företagsekonomi.
Numera har vi även fristående 
A, B och C-kurser i ämnet 
Turismvetenskap på 90
högskolepoäng och åtta inter-
nationella femveckorskurser
inom turism för både svenska
och utländska studenter.
Hösten 2008 startade vi en 
turismmagisterutbildning
på ett år. Under den första 
terminen på magistern 
genomförs fyra turismkurser 
på temat »city tourism«. Den 
andra terminen genomförs en 
magisteruppsats med till-
hörande metodkurs och indi-
viduellt vald litteraturstudie.
https://www.myh.se

Högskolan Kristianstad
291 88 Kristianstad
Tel: 044 – 20 31 80
Bitte Müller-Hansen, progra-
mansvarig
bitte.muller-hansen@hkr.se
www.hkr.se/gastronomi
Gastronomiprogrammet
Platsantal: 30
Omfattning: 3 år, 180 hp
Gastronomiprogrammet vid
Högskolan Kristianstad 
vänder sig till dig som är 
intresserad av mat och målti-
der. Allt från produktion till 
konsumtion och från kökets 
kemi till hälsa och beteende. 
Du vill utveckla, kommuni-
cera och påverka framtidens 
mat och måltider.
Gastronomiprogrammet
är en treårig utbildning som
leder till en kandidatexamen
i Mat- och måltidskunskap.
I programmet kombinerar vi
vetenskaplighet med hantverk
och kreativitet. I utbildningen
ingår två perioder av praktisk
tillämpning – verksamhetsför-
lagd utbildning (VFU) ute
i någon verksamhet, privat
eller offentlig. Det ger dig
goda möjligheter att prova på
framtida yrkesroller och knyta
betydelsefulla kontakter.
Huvudområdet Mat- och
måltidskunskap är ett tvärvet-
enskapligt ämne som omfattar
tre huvudområden: nutrition
och hälsa, livsmedel, mat-
kultur och kommunika-
tion. Utveckling av koncept 
och produkter, från idé och 
behov till färdiga måltider, är 
centralt.
Möjligheterna på arbets-
marknaden är många. Där

mat skapas, säljs och serveras
behövs gastronomer som kan
utveckla goda och kreativa
måltider efter våra behov och
önskemål. Våra tidigare stu-
denter arbetar idag som mat 
och måltidsspecialister inom
olika verksamheter. De 
arbetar bland annat som 
kostchef, produktutvecklare, 
mat- och måltidskommuni-
katör, receptutvecklare och 
inom kvalitetsarbete. Några 
av dem har startat egna 
företag där de förverkligar 
sina drömprojekt.
Grundläggande behörighet.
Högskolan ger även en hel
del fristående kurser som 
oftast läses på distans. Perfekt 
för den som är yrkesverksam 
och vill fördjupa sina kunska-
per. Bland andra ”Kommu-
nikation av mat och måltid”, 
”Upplevelse av mat och 
måltid”. 
Kontakta
gärna Högskolan Kristianstad
för information om fler 
kurser.
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ÖrebroRestaurang- och hotellhög-
skolan, Örebro universitet
Sörälgsv. 2, 712 60 Grythyt-
tan
Telefon: 019-30 30 00
Hemsida: www.oru.se/rhs
Studievägledning:
studievagledning.RHS@oru.
se
Vid Restaurang- och hotell-
högskolanger vi unika
professionsutbildningar inom
måltidskunskap och värdskap,
utifrån de fem aspekterna,
rummet, mötet, produkten,
stämningen och styrsystemet.
I takt med att måltids- och
upplevelsebranschen växer
ökar också behovet av medar-
betare med hög kompetens.
Restaurang- och hotellhög-
skolan var först med denna
typ av utbildning och här är
alltid helhets- och upplev-

elseperspektivet i fokus! I våra
grundutbildningar varvas 
teori med praktiska, konstnär-
liga och gestaltande moment 
för att öka kreativiteten och
förmågan till nytänkande.
Nationella och internationella
verksamhetsförlagda studier
som genomförs i samarbete
med flera av världens främsta
branschföreträdare ingår i
utbildningarna, där vi tillsam-
mans med gästföreläsare
från ledande svenska hotell
och restauranger skapar en
dynamisk och inspirerande
utbildningsmiljö.
Som student vid Restaurang 
och hotellhögskolan tillhör
du ett spännande campus 7
mil norr om Örebro där även
studenter och lärare från an-
dra institutioner verkar. Här 
får du tillgång till en unik 

studiemiljö.
Hotell och värdskap 180 hp
Kulinarisk kock och måltid-
skreatör
180 hp
Sommelier och måltidskreatör 

180 hp
Vi har även ett program till 
som heter Måltidsekologpro-
grammet 180 hp som vi delar 
med institutionen för natur-
vetenskap och teknik.

UmeåSamhällsvetenskapliga
fakulteten vid Umeå Univer-
sitet
Ansvarig institution:
Institutionen för geografi och
ekonomisk historia
Tel. 090-786 71 55
Håkan Appelblad, studievä-
gledare
hakan.appelblad@umu.se
http://www.geoekhist.umu.se/
Turismprogrammet 180 hp
inriktning
Destinationsutveckling och
turismplanering
Eller inriktning

Turism och hotell
Utbildningens huvudämne är
kulturgeografi, som behandlar
frågor om regional utveckling
och samhällsplanering i rela-
tion till turism, men integre-
rar även andra discipliner 
inom samhällsvetenskap. Sär-
skild fokus riktas på området
destinationsutveckling där
teoretiska inslag blandas med
exkursioner och studiebesök.
Utbildningen har en stark
forskningsanknytning då de
flesta undervisande lärare även
bedriver egen forskning.

Programmet har två inrikt-
ningar.
Inriktningen mot destina-
tionsutveckling och planering 
fokuserar på strategiska
frågor rörande destinationsut-
veckling och turismens
roll i samhällsutvecklingen.
Inriktningen mot turism och
hotell fokuserar analys-, ut-
vecklings- och ledningsfrågor
inom hotellsektorn. Den som
genomgått Turismprogram-
met har förvärvat kunskaper 
för kvalificerat utrednings- 
och planeringsarbete inom 
turism i såväl offentlig för-
valtning som privata företag. 
Utbildningen förbereder 
också för fortsatta studier på 
avancerad nivå och efterföl-
jande studier på forskarutbild-
ningsnivå.

Masterprogram i turism
60/120 ECTS:
Turismen är en av de snabbast
växande industrierna i 
världen. Globalisering och
teknisk utveckling har skapat
nya möjligheter och marknad-
er, men också skapat global 
konkurrens mellan leverantör-
er och destinationer.

Därför kräver en framgång-
srik utveckling av turism 
kunnig arbetskraft med goda 
kunskaper om turistindustrin, 
samhället och miljön. Pro-
grammet erbjuder fördjupad 
kunskap om turistnäringen 
och dess sammanhang och ger 
studenterna möjlighet att ut-
veckla sina kunskaper och in-
tressen inom området turism. 
Programmet ger ett brett 
perspektiv på turism genom 
att kombinera olika vetenska-
pliga tillvägagångssätt.
Som student får du under ut-
bildningen möta forskare med 
olika perspektiv på turism. 
Utbildningen ger möjlighet 
att jobba inom den offentliga 
och den privata sektorn både 
i Sverige och internationellt. 
Utbildningen ges på engelska.
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LundLunds universitet
Campus Helsingborg, Insti-
tutionen för service manage-
ment och tjänstevetenskap
Box 882, 251 08 Helsingborg
Tel. 042-35 66 20
Christer Eldh, prefekt
Christer.eldh@ism.lu.se
Carina Carlsson, samverkan-
skoordinator
Carina.carlsson@ism.lu.se
www.ism.lu.se

Kandidatprogram i service 
management
Inriktningar: Hotel & Res-
taurant samt Tourism
Studieort: Helsingborg
Platsantal: 60 pl./inriktning
Omfattn.: Kandidatnivå, 3 år,  
180 hp
Programstart: Sept 2016
Sista ansökningsdag: 15 april
Vill du leda och arbeta med 
utveckling i hotell- och 
restaurangbranschen eller 

turism? Du läser service man-
agement och inriktar dig ditt 
intresseområde. Service man-
agement är ett tvärvetenska-
pligt ämne som ger dig ger dig 
bred kunskap om ekonomi, 
organisering, marknadsföring 
och ledarskap i verksamheter 
där kundrelationer är viktiga. 
Med utbildningen Hotel & 
Restaurant management  blir 
du väl insatt i hur branschen 
fungerar när det gäller när det 
gäller konceptutveckling, up-
plevelsedesign, kundrelation-
er, arbetsrätt, kollektivavtal, 
organisationsstrukturer, per-
sonalledning och företagens 
roll i samhället. Det som ut-
märker inriktningen Tourism 
management är att du under 
utbildningen får kunskap om 
hur man utvecklar hållbara 
destinationer, hur turistnärin-
gens nätverk och relationer 
samverkar, hur upplevelser 

och konsumtion hänger sam-
man och hur framgångsrikt 
entreprenörskap skapas. 
Under studietiden får du 
också kontakt med näring-
slivet genom gästföreläsningar 
och studiebesök. Det ger dig 
aktuell branschkunskap och 
värdefulla kontakter inför 
framtiden.

Masterprogram i service man-
agement
Inriktning: Tourism
Studieort: Helsingborg
Platsantal: 30 platser
Omfatn.: Masternivå, 2 år, 
120 hp
Programstart: Sept 2016
Sista ansökningsdag: 15 
januari
Masterprogrammet i service 
management är en unik 
utbildning för dig som vill gå 
en branschnära ledarskapsut-
bildning med stark forskning-

sanknytning. I programmet 
förenas djup ämneskunskap 
och vetenskapliga förhåll-
ningssätt med breddade 
perspektiv och omvärldsank-
nytning. I vår globaliserade 
och allt mer mobila värld är 
besöksnäringen en av de snab-
bast växande näringsgrenarna. 
Därför finns det ett stort 
behov av engagerade personer 
som kan utveckla och leda 
serviceverksamheter inom den 
internationella besöksnärin-
gen. Du studerar turism ur ett 
mångvetenskapligt perspektiv 
kombinerat med inslag från 
management, marknads-
föring, samhällsvetenskap 
och humaniora. Du fördjupar 
också dina kunskaper inom 
hållbar turism och destina-
tionsutveckling.

Kalmar
Ekonomihögskolan vid
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar
Besöksadr: Gröndalsvägen 19
Tel 0772-28 80 00

Per Pettersson Löfquist, pro-
gramansv.
per.pettersson@lnu.se
info@lnu.se 
Lnu.se

Turismprogrammet
Platsantal: 60 (180 hp)
Examen: Filosofie kandida-
texamen
med huvudområde Turism-
vetenskap,  Företagsekonomi 
eller Kulturgeografi.
Möjlighet till vidare studier 
på program på avancerad 
nivå.

Turismprogrammet belyser 
hur den här industrin är up-
pbyggd, dess olika aktörer 
och hur de samverkar lokalt, 
regionalt och globalt. Det ger 
en förståelse för turismindus-
trin och dess olika delar, hur 
man avläser trender i resandet 
och hur man upptäcker nya 
marknader och utvecklar nya 
produkter och resmål, såväl i 
Sverige som utomlands. Såväl 

internationalisering som sam-
verkan med turismbranschen 
och omgivande samhälle är en 
självklarhet i programmet.
Turismprogrammet erbjuder 
tre olika inriktningar - Tu-
rismvetenskap, Företagse-
konomi eller Kulturgeografi. 
Inriktning Turismvetenskap 
kombinerar ämnet Turism-
vetenskap med valfria kurser. 
Inriktning Företagsekonomi 
och Kulturgeografi kombin-
erar ämnet Företagsekonomi 
respektive Kulturgeografi 
med ämnet Turismvetenskap. 
Turismvetenskap fokuseras 
på service och upplevelser 
inom turismnäringen. Den 
ger också förståelse för och 
kunskap om det globala re-
sandet; hur påverkar resandet 
och hur påverkas resandet av 
den globala omvärldens och 
det lilla samhällets förän-
dringar? I företagsekonomi 
studerar man hur företaget 
använder mänskliga och 
materiella resurser på bästa 
sätt för att uppnå lönsamhet 
och framgång. Man kan 
välja om man vill inrikta sig 
på marknadsföring, ekono-
mistyrning, organisation 
eller International Business. 

Kulturgeografi fokuserar på 
kultur och globalisering inom 
turismnäringen. Ämnet hand-
lar om människans skiftande 
sätt att leva, tänka, resa, plan-
era och arbeta på olika platser 
i världen.
Ett flertal av Turismprogram-
mets kurser har engelska som 
undervisningsspråk eftersom 
kurserna ges tillsammans 
med internationella turism-
studenter som valt att göra 
delar av sin utbildning hos 
oss. Grundläggande kurser 
i informationsteknologi och 
juridik kan väljas till. Vill 
man studera utomlands 
erbjuder programmet stora 
möjligheter till det, både med 
upp till tre terminer när detta 

är möjligt och med ett stort 
antal avtal med universitet 
där man kan välja att studera, 
främst i Europa men också i 
USA, Australien, Kina och 
Korea. Branschkontakter ges 
bl. a. genom exkursioner, 
gästföreläsare och en valbar 
termin för praktik. Årli-
gen erbjuds också att söka 
en trainee/praktikplats av 
varierande längd på vissa av 
VisitSwedens utlandskontor. 
Turismstudenterna vid Lin-
néuniversitetet i Kalmar är 
också verksamma i en mängd 
branschrelaterade projekt.
Turismprogrammet finns 
på Ekonomihögskolan vid 
Linnéuniversitetet, campus 
Kalmar.
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ÖstersundMittuniversitetet
Avdelningen för Turismvet-
enskap och geografi (TUG)
831 25 Östersund
Tel: 010-142 80 00
Mail: huvkontakt@miun.se
Hemsida: miun.se/tug

Grundnivå – Turism och desti-
nationsutveckling, 180 hp
Ort: Östersund
Antagning: Hösttermin
Examen: Filosofie kandida-
texamen med huvudområdet 
turismvetenskap alternativt 
kulturgeografi.
Behörighet: Grundläggande 
behörighet
Programmets bredd ger dig 
kompetens inom en rad olika 
områden som konsument-
beteende, produktutveckling, 
marknadsföring, projektledn-
ing, destinationsplanering, 
hållbar turismutveckling 
och evenemangsproduktion. 
Genom valbara kurser har du 
möjlighet att profilera dig. Ut-
bildningen är internationellt 
inriktad och du kan förlägga 
delar av studierna utomlands.
Möjligheten till en hel ter-
mins praktik, gästföreläsare, 
fältarbete, studieresor och 
projektarbete i samarbete med 
branschråd och partners i 
näringen ger dig förutsättnin-
gar för att bygga kontaktnät 
och kännedom om arbets-
marknaden. Fler kopplingar 
till arbetslivet får du genom 
Miun Karriär och MIUN 
Innovation som bland annat 
erbjuder coaching, mentor-
program och affärsutveck-
lingsstöd.
Programmet bygger på över 
trettio års erfarenhet av tu-
rismutbildning på akademisk 
nivå och finns i en region 
där turistnäringen länge 
varit omfattande. Den senaste 
forskningen utgör ett starkt 
inslag i utbildningen genom 
Sveriges största turismfor-
skningsmiljö ETOUR. Vid 
Mittuniversitetet erbjuds även 
Nordens enda forskarutbildn-
ing i turismvetenskap.

Avancerad nivå – Magister i 
turismvetenskap, 60 hp
Ort: Östersund
Antagning: Hösttermin
Examen: Magisterexamen 
med huvudområdet turism-
vetenskap alternativt kultur-
geografi
Behörighet: Kandidatexamen 
med 90 hp (A,B,C) inom 
huvudområdet kulturgeografi, 
turismvetenskap eller mots-
varande samt Engelska kurs 
B från gymnasiet eller annan 
likvärdig utbildning.
Utbildningen hanterar 
destinationsutveckling- och 
hållbarhetsfrågor. Under 
utbildningen får du som 
student ta del av en intressant 
kombination av kurser, 
studiebesök och självständig 
forskning. Efter utbildningen 
har du en stark meritlista som 
ger dig möjligheten att arbeta 
i ledande positioner samt 
bedriva forskning i ett globalt 
sammanhang. Examen kan 
tas ut inom två huvudom-
råden: turismvetenskap eller 
kulturgeografi. Utbildningen 
sker på engelska.
Programmet ges vid Mittuni-
versitetets campus i Öster-
sund, vilket är en idealisk 
miljö för att studera turism 
och hållbar utveckling. Med 
närheten till de svenska och 
norska fjällen, befinner sig 
Östersund i omedelbar närhet 
till många av regionens främ-
sta resmål och destinationer. 
I och med att European 
Tourism Research Institute 
(ETOUR) finns i miljön, ska-
pas även kontakter till aktuell 
forskning och internationella 
kontaktnät.

Fristående kurser i Turismvet-
enskap och Kulturgeografi
Turismvetenskap A (Som-
markurs Distans/Internet), 
Turism idag, 7,5 hp. Genom 
distanskursens teoretiska 
studier och praktisk kun-
skapsinhämtning får du en 
grundläggande förståelse för 
turismen och dess drivkrafter. 
Vid sidan om turismens mer 
traditionella uttryck läggs 
fokus på dagens trender och 
strömningar. Kursen riktar 
sig både till de som är i början 
av sin studiekarriär, samt till 
de som vill arbeta inom eller 
vill skaffa sig mer kunskap om 
denna näring.
Turismvetensakap B (Som-
markurs Distans/Internet), 
Turismens pris, 7,5 hp. Kurs-
en beskriver och analyserar 
turismens sociokulturella, 
ekologiska och ekonomiska 
negativa påverkan samt tränar 
dig i att kritiskt analysera de 
drivkrafter som kännetecknar 
turismen som fenomen. Uti-
från ett hållbarhetsperspektiv 
vill kursen bidra till en förd-
jupad förståelse för samspelet 
mellan turism och de resurser 
som utgör dess grund.
Kulturgeografi A (Som-
markurs Distans/Internet), 
Nord och syd: utveck-
lingsgeografins grunder, 7,5 
hp. Kursen ger en orientering 
i och förståelse för frågor 
om utveckling och under-
utveckling i vår värld. Med 
utgångspunkt i ett geografiskt 

perspektiv belyses områdens 
ekonomiska och sociala skill-
nader, samt frågor rörande 
dess orsaker och hantering. 
Betydelsen av företeelser 
som kolonialism, globaliser-
ing, bistånd, jämställdhet 
och miljö diskuteras för att 
visa på utvecklingsprocessers 
komplexitet.
Turismvetenskap A (Höstter-
min Distans/Internet), Turism 
och upplevelser, 7,5 hp. 
Kursen behandlar turistiska 
upplevelser ur både ett konsu-
ment- och ett producentpers-
pektiv. Vad karaktäriserar en 
upplevelse och vilka aktörer 
skapar upplevelser? Vilka 
förutsättningar och möj-
ligheter har producenterna att 
kommunicera på ett attraktivt 
och informativt sätt? I den 
processen är idag interak-
tion via digitala kanaler en 
nödvändig del. Kursens fokus 
har särskild inriktning på 
kultur- och naturupplevelsers 
dynamik och produktion.
Utöver dessa går flera av kur-
serna i programmet Turism 
och destinationsutveckling 
att läsa som fristående kurser, 
läs mer om kurserna på miun.
se/tug.
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I ett samarbete mellan 
SLAO Sveriges liftägares 
organisation. SCR, Sver-
iges campingvärdar och 
arbetsgivarföreningen för 
Hotell och Restaurang 
Visita har man sedan ett 
antal år grundat Visi-
taakademin. Här har man 
samlat ett stort antal av 
branschens viktiga utbild-
ningar för personalen.
För SLAOs medlemmar 

finns ett omfattande kur-
sutbud för skidinstruktör-
er, pistmaskinförare fjäll-
räddning, första hjälpen 
i skidbacken, ”crossover 
snowboard” och mycket 
annat.
Campingvärdarna har 
även sedan många år ett 
omfattande kursutbud 
för medlemmarna och 
deras personal. Här finns 
grundkurs för nya camp-

ingföretagare utbildning 
för receptionspersonal, 
servicekurser, temapark, 
och trainingcamp, affär-
sutveckling mm
Visita bidrar med kurser 
i arbetsmiljö och ar-
betsrättsfrågor, Brandsky-
dd, managment kökse-
konomi och hållbarhet. 
en del av kurserna kan 
man genomföra framför 
datorn och mönja datum 

har ännu inte lagts fast för 
årets utbud.
Så ett besök på hem-
sidan Visitaakademin.se, 
på liftägarnas SLAO.se 
eller campingvärdarnas 
SCR.se ger informationen 
om såväl kursutbudet, 
tiden, som övrigt innehåll 
i utbildningarna.

Karl-Turismprogrammet vid
Handelshögskolan, 
Karlstads universitet
Institutionen för geografi, 
medier och kommunikation
Karlstads universitet, 651 88
Karlstad
Universitetsgatan 2
Cecilia Möller, programledare
Tel 054-700 13 70
cecilia.moller@kau.se

Christina Snell, studievägl-
edare
Tel 054-700 12 03
christina.snell@kau.se

Är du nyfiken på turism- och 
besöksnäringen? Vill du jobba 
i en av de snabbaste växande 
näringsgrenarna såväl i Sver-
ige som i övriga världen? Då
är turismprogrammet vid 
Karlstads universitet något 
för dig!
Turismprogrammet är 

en treårig utbildning på 
grundnivå som leder till 
kandidatexamen i ämnet Tu-
rismvetenskap. Vi samverkar 
mycket med framförallt den 
regionala turismnäringen. 
Du får under programmets 
gång kontakt med arbetslivet 
genom till exempel gäst-
föreläsningar, studiebesök 
och grupparbeten. Du har 
även möjlighet att göra prak-
tik inom turismnäringen
under programmets valfria 
termin. Vi erbjuder även 
goda möjligheter för dig att 
studera utomlands under din 
utbildning genom kontak-
ter och avtal med ett flertal 
internationella lärosäten. 
Turismprogrammet är en 
del av Handelshögskolan vid 
Karlstads universitet vilket 
innebär att du som student 
kan läsa kurser i “Profes-
sional skills” och därmed få 

mer ”praktisk” kunskap inför 
yrkeslivet, t ex i form av ledar-
skap, projektledning och
karriärplanering. 

Läs mer om vårt turismpro-
gram på
https://www.kau.se/hhk/
utbildning/vara-program/
grundniva/turism

DalarnaHögskolan i Dalarna
791 88 Falun
Telefon: 023-77 80 00
E-post: registrator@du.se

Högskolan Dalarna återkom-
mer med sin text.

Visitaakademin.se


