
Dnr: 2022/1598-3.1.1.3

Utbildningsplan

Ekonomihögskolan

Turism och hållbarhet, masterprogram, 120 högskolepoäng
Tourism and Sustainability, Master Programme, 120 credits

Nivå
Avancerad nivå

Fastställande av utbildningsplan
Fastställd av Ekonomihögskolan 2014-09-11

Senast reviderad 2022-05-25

Utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2023

Förkunskaper
Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet: 
 
- Kandidatexamen i turismvetenskap eller i företagsekonomi eller i annat 
samhällsvetenskapligt huvudområde eller motsvarande 
eller 
- Kandidatexamen i ett naturvetenskapligt huvudområde med minst 30 hp 
samhällsvetenskap, företagsekonomi eller motsvarande 
och 
- Engelska 6 eller motsvarande.

Programbeskrivning
Programmet är utformat för studenter som intresserar sig för turismämnet från ett 
hållbarhetsperspektiv. Genom programmet får studenterna kunskaper och verktyg för 
att kunna bedriva forskning och avancerat utvecklingsarbete inom ämnet. Programmet 
baserar sig på turismstudier och ger en omfattande utbildning i hållbarhetsperspektiv på 
de ekonomiska, sociala, kulturella, politiska och miljömässiga aspekterna av 
turismutveckling, brett definierat. Programmet fokuserar tydligt på att utveckla 
förmågan att analysera, planera och utvärdera turism och turismrelaterade verksamheter 
baserat på olika hållbarhetsaspekter. Programmet ger studenterna utrymme för att 
utvecklas personligt och lära sig att bedriva självständig forskning.

Mål
Examensmål enligt Högskoleförordningen 
 
Kunskap och förståelse 
För masterexamen skall studenten



visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet 
såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom 
vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och 
utvecklingsarbete, och

•

visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.•

Färdighet och förmåga 
För masterexamen skall studenten

visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, 
bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även 
med begränsad information,

•

visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera 
frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade 
uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen 
samt att utvärdera detta arbete,

•

visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och 
skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de 
argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och

•

visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete 
eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

•

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För masterexamen skall studenten

visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med 
hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa 
medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

•

visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället 
och människors ansvar för hur den används, och

•

visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för 
sin kunskapsutveckling.

•

Programspecifika mål

att utveckla kunskap för hållbarhetsdimensionen i turismvetenskap och för 
destinationsutveckling.

•

självständigt utvärdera hållbarhetsdimensionen för produkter och strategier inom 
turism.

•

Detta överensstämmer med de lärandemål som anges för en masterexamen i 
Högskoleförordningen och är i linje med Ekonomihögskolans mission.

Innehåll och struktur
Organisation 
 
Utbildningen är placerad vid och ges av Ekonomihögskolan. 
För programmet finns en programansvarig som har det övergripande ansvaret för 
programmet, agerar som företrädare och samordnar programrelaterade frågor. Hen 
ansvarar för programmets innehåll och utveckling samt arbetar aktivt för goda 
relationer och kommunikation. Det sker med de på programmet undervisande lärarna 
via en fortlöpande dialog, med programstudenter via ett programråd och med arbetslivet 
via samverkan med näringsliv och interaktion med andra relevanta partner. 
 



Programöversikt 
Programmets första år är uppbyggt för att samla studenter från olika 
utbildningsbakgrunder och ger en förtrogenhet till olika aktuella forskningsfält inom 
turismstudier, inkluderande: turism och hållbarhet, turismföretagande och dess 
ekonomi, turism och samhälle, turism och policy, samt turismpsykologi. Första året 
börjar med en översikt av turismstudiers teoretiska grunder i ett disciplinärt perspektiv. 
Därefter riktas programmet mot turismens hållbarhet och dess sociala och miljömässiga 
aspekter. Första terminen avslutas med en kurs som översiktligt belyser hållbarhet och 
affärsmodeller i turismföretagande. Den andra terminen fortsätter med översikter i 
turismämnets aktuella forskningsfält, med början i olika förhållningssätt till analys, 
planering och utvärdering av turism i hållbarhetsperspektiv: Policy och planering, 
destinationsutveckling och ekologisk ekonomi. Den andra terminen avslutas med ett 
individuellt projekt inom studentens eget intresseområde. Programmets andra år, tredje 
terminen, inleds med valbara kurser där det finns möjlighet för studenten att studera 
utomlands. Programmet avslutas under fjärde terminen med en forskningsuppsats på 30 
hp. 
 
Kurser i programmet 
 
Termin 1:

Turismstudier och turismteori, 7,5 hp, A1N, (obligatorisk)*•

Syftet med kursen är att ge en översikt över centrala teorier inom turismstudier, liksom 
över aktuella teman inom turism, genom läsning av klassiker och publikationer i de 
viktigaste tidskrifterna för turism.

Turism och hållbarhet i antropocen, 15 hp, A1N, (obligatorisk)*•

Kursen är utformad för att utforska begrepp kring hållbarhet och hållbar utveckling i 
olika akademiska perspektiv och för att uppmuntra till kritisk diskussion om turismens 
inflytande på global, regional och lokal hållbarhet. Kursen analyserar turismens bidrag 
till miljöförändring på lokal, regional och global nivå, med fokus på naturmiljöers 
kvaliteter i relation till global hållbarhet, planetära begränsningar, och antropocen, samt 
reflekterar över samhälleliga och etiska aspekter av turismens hållbarhet.

Affärsmodeller för hållbarhet, 7,5 hp, A1N, (obligatoriskt)*•

Kursen introducerar studenterna till affärsmodeller för hållbarhet inom 
turismföretagande och relaterade verksamheter. Begreppet tjänar både som en analytisk 
lins som utmanar nuvarande affärspraktiker och som ett utvärderingsverktyg för nya 
hållbara affärsmodeller i turismsektorn. 
 
Termin 2:

Utvärdering och planering av hållbarhet inom turism, 7,5 hp, A1F, 
(obligatorisk)*

•

Kursen introducerar studenterna till planering och policyarbete för hållbar turism. 
Kursen ger grundläggande planeringselement, och påvisar förmågor att kunna planera 
för turism inom en hållbarhetskontext, samt för utvärdering av hållbarhetsaspekter i 
turismens policyarbete.



Utveckla hållbara destinationer, 7,5 hp, A1F, (obligatoriskt)*•

Kursen är utformad för att ge studenterna en förtrogenhet med frågeställningar, 
förhållningssätt och forskning i utvecklingen av hållbara turistdestinationer. I detta syfte 
är destinationsbegreppet centralt för hållbarhetsöverväganden i ledarskaps-, samhälls-, 
och policyperspektiv.

Turism och ekologisk ekonomi, 7,5 hp, A1N (valbar)*•

Målet med kursen är att uppmuntra till kritisk diskussion och reflektion över turism och 
naturresurser mot bakgrund av forskning om ekologisk ekonomi.

Enskilt projekt i turismstudier, 7,5 hp, A1N, (valbar)*•

Kursen syftar till att förbereda studenterna för en tematisk litteraturöversikt som en del 
av förberedelserna för den egna masteruppsatsen. 
 
Alternativt, 

Turismvetenskap, examensarbete (magister), 15 hp, A1E (valbar)*•

Kursen syftar till att hjälpa studenten att utforma, genomföra och presentera ett 
forskningsprojekt i enlighet med en forskningsplan som tagits fram tidigare. 
 
Termin 3:

Valbara kurser, 30 hp•

Studenten väljer kurser i programmet, enligt nedan, eller andra likvärdiga kurser efter 
eget intresse, i samråd med programansvarig. Programansvarig ska se till att 
programmets mål och krav alltid uppfylls. Behörighetskrav för kurser liksom 
Linnéuniversitetets interna regler ska alltid uppfyllas.

Introduktion till forskningsdesign, 7,5 hp, A1F, (valbar)*•

Kursen utrustar studenterna med kunskap om samhällsvetenskapliga metoder och 
forskningsverktyg inom turismämnet och hjälper dem att utveckla en forskningsfråga 
samt utforma en forskningsplan på ett lämpligt sätt.

Avancerad forskningsmetodik och analysverktyg, 7,5 hp, A1F, (valbar)*•

Kursen leder studenterna genom några av de vanligaste analysverktygen för kvantitativ 
och kvalitativ data (t.ex. SPSS, AMOS, MAXQDA, R, arcGIS) och tolkning av resultat. 
Studenterna arbetar med öppet tillgängliga dataset, och analyserar sina egna projekt-
data.

Praktikprojekt i turism och hållbarhet, 15 hp, A1F (valbar)*•

Syftet med kursen är att dels ge studenterna möjlighet till praktisk erfarenhet och dels 
ge möjlighet att kritiskt reflektera över turismens praktiker i förhållande till hållbarhet. 
 
Termin 4:

Turismvetenskap, examensarbete (master), 30 hp, A2E, (obligatorisk)*•

Syftet med kursen är att hjälpa studenten att utforma, genomföra och presentera ett 



självständigt forskningsprojekt i enlighet med den forskningsplan som utvecklats i en 
tidigare kurs. 
 
Vissa av kurserna på programmet samläses med studenter från andra program och 
fristående kurser, samt kan eventuellt ges i en annan ordning. 
 
* kurs i huvudområdet Turismvetenskap 
 
Ett masterprogram på 120 hp måste, enligt Högskoleförordningen, innehålla minst 60 
hp fördjupning inom huvudområdet, varav ett examensarbete om 30 hp. För 
kompletterande information se den lokala examensordningen. Kurser som har getts 
tidigare vid samma programkod, EATH2, kan också ingå i programmets examen och 
ersätter då kurs med likvärdigt innehåll. 
 
Samhällsrelevans 
Programmet är relaterat till hållbarhetsplanering i det omgivande samhället och ger 
studenterna tillfälle till kvalificerade praktiska undersökningar och forskningsuppgifter 
i form av projekt och uppsatser. Samarbete med det omgivande samhället säkerställs 
genom studentens projekt och praktik. Projekt ska vara relevanta för det omgivande 
samhällets verksamheter och syfta till att analysera, planera, och utvärdera turismen ur 
ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Internationalisering 
Programmet tillåter utlandsstudier under tredje terminen. Utlandsstudier kan bedrivas 
inom Linnéuniversitetets avtal med utländska universitet eller genom att studenterna 
själva organiserar sina studier på en annan högskola. Studier utomlands eller på annat 
lärosäte i Sverige ska planeras i samråd med programansvarig. 
 
Hållbar samhällsutveckling 
Hållbar utveckling betonas konstant i analys och planering för hållbarhet. Den hållbara 
utvecklingens politiska och vetenskapliga aspekter betonas i samtliga kurser, och 
studenterna får ta del av teorier för både vetenskap och hållbarhet. Genus tillämpas som 
en grundläggande dimension i turismteori, och genusteori behandlas i relation till 
vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Genusaspekter på social, kulturell, politisk, 
ekonomisk och miljömässig hållbarhet integreras inom analys och planering av turism. 
Mångfald betonas genom samhällsvetenskapliga begrepp såsom etnicitet, genus, klass, 
kultur, maktrelationer, osv., och används som en grund för turism och turistteori. 
Internationaliseringen får en praktisk bas genom engelska som undervisningsspråk för 
programmet och genom medvetna ansträngningar att skapa en mångfaldig 
sammansättning av studenter. Medvetna försök görs att balansera eurocentriska 
perspektiv där hållbarhet och hållbar utveckling behandlas.

Kvalitetsutveckling
Kontinuerlig utvärdering och förbättring av programmet sker bland annat genom 
universitetets kursvärderingar, där resultatet hanteras av programansvarig och 
programråd samt återkopplas till studenterna och sedan arkiveras. Programstudenterna 
medverkar aktivt i uppföljningen och utvecklingen av programmet genom programråd, 
samt via studentrepresentanter i den fakultetsgemensamma Utbildningskommittéen. 
Alla Ekonomihögskolans program genomgår även kvalitetsgenomlysningar baserat på 
Association to Advance Collegiate Schools of Business’ (AACSB) standarder, och alla 
huvudämnen genomgår kvalitetsutvärderingar via det nationella 
kvalitetssäkringssystemet m.h.a Universitetskanslersämbetet. Ekonomihögskolans 
fakultetsgemensamma kvalitetsplan styr bl.a. att en återkommande 



programgenomlysning genomförs och att kursvärderingarna följs upp. Vid den 
universitetsövergripande undersökningen Linnébarometern tillfrågas studenterna om 
sina upplevelser av sin utbildning relaterat till olika kvalitetsaspekter.

Examen
Efter avklarade studier som motsvarar de fordringar som finns angivna i 
Högskoleförordningen och i den lokala examensordningen för Linnéuniversitet kan 
studenten ansöka om examen. De som har fullföljt programmet Turism och hållbarhet 
kan erhålla följande examen: 
 
Filosofie masterexamen inriktning mot hållbarhet 
(Huvudområde: Turismvetenskap) 
 
Master of Science (120 credits) with specialization in Sustainability 
(Main field of study: Tourism Studies) 
 
Examensbeviset är tvåspråkigt (svenska/engelska). Tillsammans med examensbeviset 
följer Diploma Supplement (engelska). 
 
Studenter som fullföljt ett av programmets två år, och uppfyller kraven för en 
magisterexamen, kan erhålla följande examen: 
 
Filosofie magisterexamen med inriktning mot hållbarhet 
(Huvudområde: Turismvetenskap) 
 
Master of Science (60 credits) with specialization in Sustainability 
(Main field of study: Tourism Studies)

Övrigt
För tillträde till kurserna inom programmet krävs att de särskilda behörighetskrav som 
anges i kursplanerna är uppfyllda vid kursstart. 
Vid eventuella avvikelser mellan svensk och engelsk version av denna utbildningsplan 
är den svenska överordnad.


