
 Detta är en kostnadsfri utbildning inom ramen 
för Yrkeshögskolan speciellt framtagen för dig 
som är:

• ledare i små och medelstora företag inom 
besöksnäringen, resebranschen, möten & 
event

• egenföretagare i branschen

• tjänsteman i regioner eller kommuner och 
arbetar med hållbarhetsfrågor med koppling 
till besöksnäringen.

• Hållbarhetsansvarig

• Arbetar med marknadsföring och/eller 
kommunikation i branschen

KUNDSERVICE@YA.SE · YA.SE

FINANSIERING
Utbildningen är kostnadsfri och 

CSN-berättigad. 

UTBILDNINGEN
Halvfart

25 YH-poäng
Distans

FÖRKUNSKAPER
Verksam i besöksnäringen

MER INFORMATION
Lena Flodin
Telefon: 070-866 02 94  
E-post: lena.flodin@ya.se

SUSTAINABILITY MANAGEMENT 
EN INTERAKTIV NÄTBASERAD DISTANSKURS
För dig inom besöksnäringen, resebranschen, möten och event



MER INFORMATION
Lena Flodin
Telefon: 070-866 02 94  
E-post: lena.flodin@ya.se

KUNDSERVICE
023–584 00 
kundservice@ya.se 
ya.se

Utbildningens mål
Efter genomgången kurs med godkänt resultat ska den stude-
rande ha kunskaper om:

• Globala hållbarhetsmål  samt nationella, regionala,
lokala strategier för hållbar utveckling inom besöksnä-
ringen

• Perspektiv på miljömässig, ekonomisk och social hållbar-
het inom besöksnäringen

• Definitioner och begrepp
• Kriterier och certifieringssystem
• Styrande dokument och riktlinjer
• Best practice & utmaningar/dilemman

Efter genomgången kurs med godkänt resultat ska den stude-
rande ha färdigheter i att :

• Omvärldsbevaka
• Söka information och kritisk kunna granska denna
• Reflektera och diskutera kring möjligheter, utmaningar

och dilemman
• Identifiera områden för utveckling
• Analysera med stöd i centrala begrepp och modeller för

hållbar utveckling
• Arbeta systematiskt utifrån vedertagna metodiska arbets-

sätt

Efter genomgången kurs med godkänt resultat ska den stude-
rande ha färdigheter i att :

• Med stöd i strategier och olika perspektiv på hållbar
utveckling muntligt samt skriftligt kunna diskutera och
kommunicera hållbarhetsfrågor i besöksnäringen

• kunna beskriva nuläge, undersöka och analysera en verk-
samhets/organisations/destinations hållbarhetsarbete.
Med utgångspunkt idetta ta fram konkreta åtgärdsför-
slag och skriva fram en plan för utveckling och möjligt
genomförande.

SUSTAINABILITY MANAGEMENT

Syfte
Kursen syftar att du ska utveckla kunskaper, färdigheter och 
kompetenser för att praktiskt kunna arbeta vidare med Håll-
barhetsfrågor i din yrkesvardag. 

Under kursen genomförs ett utvecklingsprojekt, förslagsvis 
med koppling till den verksamhet du arbetar i. Det kan bl.a. 
handla om att ta fram och utveckla styrdokument, policies, 
code of conducts som tex. hållbarhetspolicy, miljöplaner. 
Utgångspunk ten är såväl ekonomisk, som social och miljö-
mässig hållbar het.

Upplägg och genomförande
Distans-/nätbaserad och löper på 50% under 10 veckor. 
10 veckor ( 25 Yrkeshögskolepoäng)
10 digitala seminarier ca 2 timmar/vecka, handledartid  
samt tillgång till digitalt klassrum och grupprum för diskussio-
ner och grupparbete övrig tid.
3 starter erbjuds under 2020 och 2021. Startdatum 
meddelas senare.

Behörighetskrav &  Tillträde 
Verksam i Besöksnäringen. Kursen är statligt finansierad via 
Myndigheten för Yrkeshögskolan och är kostnadsfri. 

CSN
Kursen är CSN berättigad.




