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Hotell- och restaurangbranschen mot ljusare tider
Här kommer några korta ord om läget i besöksnäringen och vår syn på framtida
kompetensbehov som kan vara till hjälp för dig som jobbar som studie- och
yrkesvägledare.

Hotell och turism våren 2021
•
•
•

Sedan pandemins start har hotellens intäkter minskat med två tredjedelar
jämfört med året innan.
Sommaren 2020 ökade beläggningsgraden på sommarorterna till nästan
normala nivåer och troligen sker samma sommaren 2021.
Storstädernas hotellmarknad tror på en ljusning så snart fler blir
vaccinerade.

Även om vi nu har ovanligt låga besökssiffror är signalerna att behovet av att få
resa och uppleva Sverige uppdämt. I och med att fler vaccineras tror många
analytiker att hotell- och turismbranschen kommer att få ett rejält uppsving och
behov av att (åter)anställa personal. När detta händer är behovet av utbildad
personal extremt eftertraktat. En utbildning inom hotell och turism blir då med
största sannolikhet extra eftertraktad och efterfrågad. Sverige har dessutom
utsetts till Världen mest hållbara destination och ligger långt fram i
naturupplevelser som vi vet är attraktivt både nationellt och internationellt.

Restaurangbranschen våren 2021
•
•
•

Restaurangernas omsättningar har halverats jämfört med året innan.
Sommaren 2020 ökade besökarna på restauranger på sommarorterna till
nästan normala nivåer och troligen sker samma sommaren 2021.
Storstäderna fortsätter att ha färre restaurangbesökare men tror på en
ljusning så snart fler blir vaccinerade.

Även om vi nu har ovanligt låga besökssiffror är signalerna att behovet av att få gå
på restaurang, caféer, barer med mera och umgås med nära och kära uppdämt. I
och med att fler vaccineras tror många analytiker att restaurangbranschen
kommer att se ett rejält uppsving och behov av att (åter)anställa personal. När
detta händer är behovet av utbildad personal extremt eftertraktat. En utbildning
inom restaurang och livsmedel blir då med största sannolikhet extra
eftertraktad och efterfrågad.
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Därför välja hotell-/turism- eller restaurang/livsmedelsbranschen
På Hotell- och Turism lär man sig grunderna för en karriär inom hotell och
turismbranschen. Allt från service och bemötande till marknadsföring och företagande.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet ger en bra grund för en framtid inom
mat- och restaurangbranschen.
Men framför allt är utbildningarna en ingång till en bransch med många
karriärvägar. Eleven får dessutom jobba praktiskt och lära sig ett yrke från grunden.
Högskoleutbildning
Den elev som har gått Hotell- och turismprogrammet eller Restaurang- och Livsmedel
kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera på högskola eller
universitet. På så sätt är alla dörrar öppna direkt efter studenten.
Det här erbjuder branschen
• Praktik i Sverige eller utomlands
• Jobba under studietiden och direkt efter studenten.
• Möjlighet till högskolebehörighet
Men också…
• En bransch i snabb utveckling
• Flexibel arbetstid
• Spännande miljöer
• Utåtriktade kollegor och en härlig puls
• En bra start i arbetslivet
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Läs gärna mer på varldensjobb.se där du också kan beställa broschyrer och annat
material.
Varma hälsningar,
Visita
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