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Allmänt om Södertörns högskola 

• Bildad 1996 

• Cirka 11 tusen studenter 

• Campus i Flemingsberg 

• 70 utbildningsprogram och 250 kurser 

•  Forskning om Östersjöregionen och     
Östeuropa har en särställning 

•  Aktiv omvärldssamverkan 



Forskning & utredningar 
- med besöksnäringsfokus 

 
•  Undersökning av kommunernas besöksnäringspotential 
 

•  Utveckling av besöksattraktioner 
 

•  Hållbar Destinationsplanering 
 

•  Marknadsföring och ÏT-relaterad satsning 



Reguljära utbildningsprogram och kurser 
på högskola och universitet 

• Kandidat program (3 år): t.ex. 
Turismprogrammet vid SH 

 
• Magisterprogram (1 år):  t.ex. City tourism 

programme vid SH 
 
• Masterprogram (2 år): finns ej inom turism 

ännu på SH, men finns inom andra ämnen 
 

• Forskarutbildning 



Kortare uppdragsutbildningar 
 • Efter företags och organisationers behov kan vi 

på högskolan skräddarsy kortare utbildningar 
 

 
• Våra högskoleprogram innehåller ofta 

praktikterminer 
 

• Under arbetsmarknadsdagar kan företag och 
studenter matcha varandra 
 

Praktik 
 

Enskild vidareutbildning 
 

• Fristående kortare kurser för yrkesverksamma 
• Kompetensområden: entreprenörskap, digitali-

sering, produktpaketering, hållbarhet, service m.m. 



Ämnestematiska = jobbinriktningar 
på Södertörns högskolas turismprogram  
 
-  Huvudtema: STORSTADSTURISM med deltemana och exempel: 
 
• a) Hospitality management – hotellchefer & marknadsförare 
 

• b) Hållbar  destination  - destinationutvecklare & researrangörer 
 

• c) Upplevelseturism – eventarrangörer & attraktionsutvecklare 
 

• d) Turisminformation – turistguider & informatörer 
 

• e) Mötesindustri – projektledare & mötesvärdar 
 

•f)  Persontransporter – säljare & servicepersonal 
 

• g) Forskning&utbildning&utredning: analytiker & handläggare 
 

http://mitt.monster.se/Resume/ManageResumes.aspx?HPS=WWW1_3C1UploadCV1000tals


Utbildningsaktörer i Stockholms-
regionen för besöksnäringen 

2017-04-24 7 

Högskola 
(70 utbildas årligen på 

Turismprogrammet vid SH) Utbildnings-
företag 

och 
utbildning i 

företag Yrkeshögskola 
(300 utbildas årligen 

Inom Hotell, 
restaurang och turism) Gymnasium 

(150 utbildas årligen på 
Hotell- och 

turismprogrammet) 



Befolkningen utbildningsnivå 1990-2015 (SCB, 2017) 



Utveckling av antal sysselsatta (personer, medeltal) med 
turism inom olika sektorer 2015  (Tillväxtverket/SCB, 2016)  
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Utvecklingspotentialen för besöksnäringen på Södertörn är stor.   

Lida friluftsgård 
i Botkyrka 

Tyresö slott 
i Tyresö 

Kungens kurva 
i Huddinge 

Rönninge 
gård i Salem 

Utö värdshus i 
Haninge 

Taxinge slott 
i Nykvarn 

Tom Tits i  
Södertälje 

Skärgårdsön Lands-
ort i Nynäshamn 
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… och intressanta besökargrupper finns: 
- Boende 

- Regionala besökare 
- internationella turister m.fl. 

 
Avslutningsvis 

Södertörns högskola ställer gärna upp 
 på framtida kompetensförsörjning!!!!!! 
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