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Unikt branschinitiativ ger konkurrensfördelar 
för företag inom turism, resor och hospitality

Turismen är idag världens största och snabbast växande industri. Dess påverkan på miljö, människor 
och ekonomi är fundamental. Nu ställs allt högre krav på ansvarsfull och hållbar turism, ofta från 
kunderna själva, men också i form av kommande lagar och skyldigheter om hållbarhetsrapportering. 

Denna kostnadsfria distansutbildning vänder sig till branschaktiva som söker kompetens och kunskap 
om hur hållbara turismprodukter och tjänster kan förena miljöhänsyn med såväl ökade kundupplevels-
er som ökad lönsamhet. Utbildningen är utarbetad av sakkunniga inom branschen och riktar sig till 
marknadsförare, säljledare, produktchefer och vd på företag inom turism, resor och hospitality.

  •   Branschaktuell och företagsanpassad - av branschen till branschen med det senaste inom hållbar turism
  •   Seminarieinriktad och deltagaraktiv - utbildning som blir direkt applicerbar på verksamheten
  •   Produktutveckling - fokus på utveckling av produkter och tjänster för mer attraktiva och lönsamma upplev-     
      elser med hållbarhet som grund
  •   Kostnadsfri och tidsanpassad - Utbildningen finansieras med skattemedel och ligger fre-lör, en gång i    
      månaden för att begränsa frånvaro och möjliggöra applicering av teori i praktiken

Läs mer om utbildningen här.

Vi står bakom och är initiativtagare till utbildningen:

Utbildningen är distansbaserad på deltid med start den 12 november 2015
Ansökningsperioden pågår med sista ansökningsdag 15 september 2015

http://www.schartau.se/hem/sustainable-tourism-management-aer-en-kostnadsfri-yrkeshoegskoleutbildning.html


“En vidareutbildning i hållbarhet, som både ger deltagarna konkreta verktyg och möjlighet att 
diskutera hållbarhet på ett mer strategiskt plan; skapad av branschen, för branschen – det tror 
vi på!”
Lotten Fowler, General Manager - Swedish Business Travel Association
08-41080092  lotten.fowler@sbta.se

“Företag som inte integrerar hållbarhet i sin affärsmodell har ingen syn på långsiktigt 
värdeskapande och kommer därmed ej heller att attrahera den talangfulla arbetskraften.”
Fredrik Lindblom, Sustainable Development Manager - Fritidsresor
08-7207429  fredrik.lindblom@fritidsresor.se

“I takt med turistnäringen växer också insikten om ett ansvarsfullt agerande. Kunskapsbrist gör 
att hållbarhetsperspektivet inte når ledningsrummen och de strategiska affärsplanerna. Det krävs 
kunskap och mod för att börja agera och därför behövs denna utbildning.”
Camilla Zedendahl, Managing Director - Destination Sigtuna
0709-906973  camilla.zedendahl@destinationsigtuna.se

“Få i vår bransch vet hur vi på bästa sätt ska jobba med hållbarhet. Ett fåtal personer som förstår 
och besitter kompetens räcker inte. Kunskapen behöver spridas och fler behöver veta mer, med 
kompetens om hållbarhet på fler positioner inom företagen för att utvecklingen ska ta fart.”
Farhad Kakavand, Business Manager - Svenska Mässan/TUR
070-1616734  farhad.kakavand@svenskamassan.se

“Att arbeta med hållbarhet är inte längre valbart, alla måste göra det. Men för att göra det på 
bästa sätt – smart och resurseffektivt - krävs kunskap, både om branschen och hållbarhet. Den 
här utbildningen svarar mot en enorm efterfrågan, hela planeten ropar faktiskt efter den.”
Caroline Strindmar, Sustainability Manager - Yasuragi
072-5133807  caroline.strindmar@yasuragi.se

“Intresset för hållbarhet växer inom besöksnäringen och allt fler inser vikten av att ha kompe-
tensen inom sin organisation. Nu finns en kompetenshöjande utbildning, det har saknats!”
Simon Strandvik, VD - Greentime
0703-591957  simon.strandvik@greentime.se

”Medvetenheten och frågeställningarna kring hållbart resande ökar konstant bland våra medlem-
mar. En utbildning som denna ligger helt rätt i tiden.”
Lilian Brunell, Manager - Svenska Resebyråföreningen 
0706-106863  lilian.brunell@srf-org.se

“Ökad efterfrågan och krav på hållbarhet är ett faktum, men utan kompetens och samverkan når 
vi inget resultat. Kunskapen kring hållbarhet är bristande och därför är behovet av kompetens- 
byggnad stort. Vi jobbar tillsammans med branschen och utbildar för förändring!”
Jeppe Klockareson, Owner & Founder - Fair Travel
0709-707919  jeppe@fair-travel.se

”Att hållbar turism kan förena miljötänk, kundnöjdhet och god lönsamhet öppnar fantastiska 
möjligheter för världens största, och snabbast växande, industri. Genom denna utbildning får 
aktörer i branschen möjlighet att ligga steget före!”
Cecilia Eriksson, Product Manager - Expeditionsresor
0703-317699  cecilia@expeditionsresor.se

“Turism är en möjlighet för att hela Sverige ska leva och utvecklas. Branschen skapar viktiga 
möten, jobb och tillväxt. Samtidigt är det konkurrens om besökarna, vi måste ha goda 
flygförbindelser nationellt och internationellt och samverka för att resan sker på ett hållbart sätt.”
Anna Wilson, Secretary General - Föreningen för Svenskt Flyg
08-7626672  anna.wilson@svensktflyg.se
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Vi utgör Ledningsgruppen för Sustainable Tourism Management

Utbildningsanordnare är Frans Schartaus Handelsinstitut - www.schartau.se
Utbildningsledare: Lennart Ågren lennart.agren@stockholm.se, Lena Flodin lena.flodin@stockholm.se 


