
välj en spännande framtid
välj hotell, restaurang, turism



RL, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, och HT, Hotell- och turismprogrammet är 
gymnasieutbildningar för dig som gillar fart och fläkt. De passar dig som tycker om möten 
med människor och att ge service. De är också utbildningar som ger dig chansen att arbeta 
var som helst i världen.

RL-programmet ges dels som skolförlagd utbildning och dels som gymnasial lärlingsut-
bildning med samma behörighetskrav, ämnesplaner, examensmål och yrkesexamen som 
den skolförlagda utbildningen. 

Den som väljer RL- eller HT-programmet satsar på en spännande framtid och stora möj-
ligheter till jobb. Hotell-, restaurang- och turismbranschen utvecklas starkt, både i Sverige 
och internationellt.

En stor och fortsatt växandE näring Besöksnäringen står för en växande del av Sveriges eko-
nomi och sysselsättning. Den totala turistiska konsumtionen har ökat kraftfullt under en 
följd av år, och turismexporten, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, 
har haft en ännu snabbare ökningstakt. 2009 omsatte svensk turism 252 miljarder kro-
nor, hade ett exportvärde på 94 miljarder kronor och sysselsatte 160 000 människor på 
årsbasis. Exportvärdet, som utgörs av utländska turisters konsumtion i Sverige överstiger 
bland annat den svenska järn- och stålexporten. Med den ökande tillväxttakten räknar 
man med att ca 100 000 fler sysselsatta kommer att behövas i besöksnäringen år 2020.

välkommen   till en spännande framtid

Källa: Nationell strategi för svensk besöksnäring

 år 2010 2015 2020
       
 antal anställda 160 000 200 000 260 000
 omsättning, mdr kr 252  350 500
 ExportvärdE, mdr kr 94  150 200

nationEll stratEgi



utbildningar för dig som gillar fart och fläkt, 
som tycker om möten med människor, som 
tycker om att ge service



Inom hotell och turism finns många spännande och kvalificerade framtidsyrken som har 
med människor att göra och där service är viktigt.

rEcEptionist Du tar hand om ankommande gäster, sköter in- och utcheckning, tar emot bokningar 
och ger service.

husfru/housEkEEping Du leder och deltar i städning och utrustning av rum, gör blomsterarrange-
mang, sköter tvätt och inköp av varor.

konfErEnsvärd/konfErEnsvärdinna Du är med i planering av konferensen, kontrollerar och 
kan hantera den tekniska utrustningen, tar fram kaffe och förfriskningar och hjälper till under 
konferensens gång.

frukostvärd/frukostvärdinna Du sköter om dukning och servering samt har uppsikt över hela 
frukostmatsalen.

hotEllvaktmästarE Du hjälper gästen med bagaget och visar hur rummet fungerar. Ibland tar du 
hand om gästens bil och hjälper till vid beställning av taxi eller hyrbil. Du kan ge förslag på nöjen 
och sevärdheter.

guidE/rEsElEdarE Som guide/reseledare tar du hand om en grupp besökare och genomför visningar 
på t ex olika muséer eller pekar ut och berättar om sevärdheter på en ort.

arbEtE på turistbyrå HT-programmet är en bra grund för dig som siktar på arbete inom turistbyrå, 
resebyrå eller liknande.

 

Inom restaurang och livsmedel finns många framtidsyrken att välja på. Det är fart och fläkt 
och möten med människor. Du måste vara serviceminded och beredd att jobba hårt.

kock Förutom själva matlagningen medför yrket mycket planering t ex av menyer och stora 
beställningar. Ofta ingår också inköp av råvaror och utrustning. Som kock kan du även ansvara 
för matlagning och uppläggning i det kalla köket.

bagarE/konditor Som bagare/konditor arbetar du med den hantverksmässiga tillverkningen 
av matbröd, vetebröd och bakverk. Konditorn bakar främst tårtor, finare bakverk och 
dekorerar bakverk.

butikssäljarE Du arbetar i livsmedelsbutik och har kunskap om måltiden och dess delar som 
råvaruval, tillagning, drycker, exponering och uppläggning.

sErvitör/sErvitris Du dukar upp och tar hand om gästerna, tar upp beställningar, serverar och 
tar betalt. Ofta får du vara med och planera menyn för att kunna berätta om de olika rätterna. 
Kunskap om viner och andra drycker är viktigt.

sommEliEr/sommElièrE Du har ansvaret för dryckerna på en restaurang, och framför allt ansvaret 
att kombinera dryck med mat.

bartEndEr Att blanda och servera drinkar kan utvecklas till en konst. Bakom detta ligger både 
planering, kunskaper i kemi och fysik samt mycket träning.

hovmästarE Du står för värdskapet på restaurangen. Därför ska du kunna mycket om mat och 
service. Gästens trivsel hänger på dig och dina medarbetare.

måltidssErvicE storkök I storkök arbetar du t ex på en personal-, skol- eller sjukhusrestaurang. 
Du kan också arbeta inom catering. RL-programmet ger en bra grund även för arbete inom 
livsmedelsindustrin.

f &b managEr En Food & Beverage Manager har en arbetsledande befattning med personalansvar 
för en grupp personer inom hotell- och restaurangnäringen. En Food & Beverage Manager arbetar 
exempelvis på en nattklubb, en restaurang eller ett hotell.

restaurang och livsmedelhotell och turism
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exempel på GYmnaSIala YrkeSutGånGar, 
hotell och turISm, ht
hotellreceptionist
konferensvärd/konferensvärdinna
hotellstädare
hotellvaktmästare
Frukostvärd/Frukostvärdinna
mässvärd/mässvärdinna
Guide/reseledare
eventarrangör
arbete på turistbyrå

unIverSItet/höGSkola

umeå unIverSItet 
Gastronomiprogram med kök 180 hp
Gastronomiprogrammet kreativ matlagning 120 hp
restaurangmanagementprogrammet 120 hp
kostvetarprogrammet 180 hp

öreBro unIverSItet, campuS GrYthYttan
kulinarisk kock och måltidskreatör 180 hp
Sommelier och måltidskreatör 180 hp
måltidsekologprogrammet 180 hp

lundS unIverSItet, campuS helSInGBorG
livsmedelsteknisk högskoleutbildning 120 hp
Service managementprogrammet 180 hp
health management
hotel and restaurant management
Food Service management
retail management

GöteBorGS unIverSItet
kostekonomprogrammet med inriktning ledarskap 180 hp 
restaurangmanagerprogrammet 180 hp

lInnéunIverSItetet kalmar
detaljhandel och Service management 180 hp

höGSkolan krIStIanStad
Gastronomiprogrammet 180 hp
Yrkeslärarutbildning restaurang- och livsmedels-
programmet 90 hp

unIverSItet/höGSkola

umeå unIverSItet 
hotellmanagementprogrammet 180 hp
civilekonomiprogrammet med inriktning 
mot Service management 180 hp
högskoleprogrammet i naturguidning 120 hp

öreBro unIverSItet, campuS GrYthYttan
hotell och värdskap 180 hp

öreBro unIverSItet 
turismutvecklarprogrammet 180 p

lundS unIverSItet, campuS helSInGBorG
kandidatprogrammet equality and 
diversity management 180 hp
Service managementprogrammet 180 hp
Inriktning hotel and restaurant management
Inriktning tourism management

höGSkolan I dalarna
International tourism management-
programmet 180 hp

karlStad unIverSItet 
turismprogrammet 180 hp

mIttunIverSItetet, campuS öSterSund
turismprogrammet 180 hp

lInnéunIverSItetet kalmar
detaljhandel och Service management 180 hp
turismprogrammet 180 hp
turismekonomprogrammet 180 hp

SödertörnS höGSkola
turismprogrammet 180 hp

GYmnaSIelärare
Gymnasielärarutbildningen finns på flertal orter 
bland annat Stockholm, Göteborg och umeå.

YrkeShöGSkoleutBIldnInGar 
Yrkeshögskoleutbildningarna vänder sig till dig 
som har yrkeserfarenhet och vill komma vidare i 
karriären. Yh-utbildningarna omfattar vanligen 
1,5 – 2 år med en stor del arbetsplatsförlagd 
praktik lIa. utbudet av Yh-utbildningar kan variera 
från ett år till ett annat. 

Information om aktuella Yh-utbildningar hittar 
du på www.yrkeshogskolan.se

GaStronomIproGrammet
med kök 180 hp

utbildnings
-trädet   



hotell    och turismprogrammet
Utbildningen är treårig och innehåller olika kurser, varje kurs har ett visst antal poäng. 
Det sammanlagda antalet poäng för ett fullständigt slutbetyg är 2 500 poäng. När du ”tar 
studenten” i slutet av årskurs tre ska du ha läst så många kurser att du nått detta poängtal. 
Vissa kurser är gemensamma och andra kan du välja av eget intresse.

gymnasiEgEmEnsamma ämnEn består av gemensamma kurser i alla yrkesprogram. Där ingår 
bland annat kurser i Engelska, Svenska eller Svenska som andra språk, Matematik och Idrott. 
De gymnasiegemensamma ämnena ger sammanlagt 600 poäng. 

programgEmEnsamma ämnEn består av yrkesinriktade kurser. Inom HT-programmet ingår bland 
annat kurser som Engelska 6, Entreprenörskap, Logi, Service och Bemötande, Besöksnäringen 
och Resmål och Resvägar. De programgemensamma ämnena ger sammanlagt 700 poäng.

inriktning hotEll och konfErEns På denna inriktning läser du kurser som Frukost- och buffé-
servering, Reception 1, Våningsservice 1 och Konferens 1. Kurserna ger 400 poäng.

inriktning turism och rEsor På denna inriktning läser du kurser som Aktiviteter och upplevelser, 
Hållbar turism, Marknadsföring och försäljning och Reseproduktion och försäljning. 
Kurserna ger 400 poäng.

individuEllt val Du ska välja kurser motsvarande sammanlagt 200 poäng som individuellt val. 
Gymnasieskolorna väljer att erbjuda olika alternativ som individuellt val, tänk på att språk-
kunskaper är viktiga i dessa internationella branscher.

programfördjupning Kurserna i programfördjupningen ger 500 poäng, några exempel på kurser i 
programfördjupningen är Dryckeskunskap och ansvarsfull alkoholservering, Affärskommunika-
tion, Naturguidning, Hotelladministration och Turistbyråservice.

gymnasiEarbEtE De nationella programmen ska innehålla ett gymnasiearbete som sammanfattar 
utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att eleven ska få examen. 
Gymnasiearbetet ger 100 poäng.

hotell och konferens 
turism och resor



Utbildningarna är treåriga och innehåller olika kurser, varje kurs har ett visst antal poäng. 
Det sammanlagda antalet poäng för ett fullständigt slutbetyg är 2 500 poäng. När du i slutet 
av årskurs tre ”tar studenten” ska du ha läst så många kurser att du nått detta poängtal. 
Vissa kurser är gemensamma och andra kan du välja av eget intresse.

gymnasiEgEmEnsamma ämnEn består av gemensamma kurser i alla yrkesprogram. Där ingår 
bland annat kurser i Engelska, Svenska eller Svenska som andra språk, Matematik och Idrott. 
De gymnasiegemensamma ämnena ger sammanlagt 600 poäng.

programgEmEnsamma ämnEn består av yrkesinriktade kurser. Inom RL-programmet ingår bland 
annat kurser som Service och bemötande, Hygienkunskap, Livsmedels-och näringskunskap. De 
programgemensamma ämnena ger 400 poäng.

inriktningar bagEri och konditori du läser kurser som Bageri 1, Choklad och konfektyr och 
Konditori 1. Kurserna ger 300 poäng.

inriktning färskvaror, dElikatEss och catEring innehåller kurser som Personlig försäljning 1, Livs-
medel och näringskunskap 2, Mat och butik 1 och Service och bemötande. Kurserna ger 600 poäng.

inriktning kök och sErvEring innehåller kurser som Mat och dryck i kombination, Matlagning 1 
och Serveringskunskap. Kurserna ger 300 poäng.

individuEllt val ger dig möjlighet att välja kurser på motsvarande sammanlagt 200 poäng. Gymna-
sieskolorna väljer att erbjuda olika alternativ som individuellt val, tänk på att språkkunskaper är 
viktiga i dessa internationella branscher.

programfördjupning Kurserna i programfördjupningen ger mellan 600-900 poäng beroende på 
ditt inriktningsval. Några exempel på kurser i programfördjupningen är Bagerispecialisering, 
Konditorispecialisering, Engelska 6, Entreprenörskap, Styckning, Mat- och butikspecialisering, 
Servering 1, Servering 2, Charkuterispecialisering.

gymnasiEarbEtE De nationella programmen skall innehålla ett gymnasiearbete som sammanfattar 
utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att eleven ska få examen. 
Gymnasiearbetet ger 100 poäng.

restaurang    och livsmedelsprogrammet

bageri och konditori
färskvaror, delikatess och catering 
kök och servering



Du får möjlighet att omsätta dina kunskaper från skolan i praktiskt arbete. Du lär känna 
arbetsmiljön, vilka krav som ställs och vad arbetet innebär. Den arbetsplatsförlagda utbild-
ningen ger dig en fin chans att knyta kontakter.

Utbildningen sker på hotell, restauranger, konferensanläggningar, turistbyråer, catering-
företag och eventbyråer.

Du får följa arbetsplatsens rytm under både dag och kvällstid. Du deltar i förberedelser 
och får vara med och möta gästen under service. Du kan ofta själv påverka valet av plats för 
din APL och en del skolor ger sina elever möjlighet att göra den utomlands.

vidareutbildning och påbyggnad
En elev som gått Hotell- och turismprogrammet eller Restaurang- och livsmedelsprogram-
met kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. 

En annan möjlighet är att välja att läsa extra kurser för att få högskolebehörighet. Den 
dagen du vill fortsätta att studera med inriktning på hotell, restaurang eller turism finns det 
många möjligheter.

yrkEshögskolan Yrkeshögskoleutbildningar på 1-2 år. De innehåller både teori och praktik, 
även högskolekurser ingår. Aktuella utbildningar hittar du på www.yrkeshogskolan.se

högskolEutbildningar Flera högskolor och universitet i Sverige har utbildningar inriktade på 
hotell, restaurang och turism. Några exempel är:

• Örebro universitet Campus Grythyttan
• Umeå universitet
• Lunds universitet Campus Helsingborg
• Högskolan i Dalarna
• Mittuniversitetet Campus Östersund

APL    arbetsplatsförlagt lärande

minst 15 veckor av utbildningen
är förlagd till en arbetsplats



information till elever, föräldrar, 
lärare och studievägledare 
framtagen av UHR


