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Nätbaserad utbildning inom en 
expansiv bransch
Koncept- och affärsutveckling inom hotell och restaurang 
samt tillhörande kompetenser är viktigare än någonsin för 
att möta nya, ständigt föränderliga förutsättningar och 
svara upp mot branschens befintliga och framtida behov.

Detta är en spetsutbildning som har till syfte att inspirera 
och vidareutveckla befintliga medarbetare i branschen 
samt kunna engagera och leda medarbetare i en ständigt 
föränderlig värld.

Till vem riktar sig utbildningen? 
Utbildningen riktar sig främst till befintliga ledare / chefer 
inom restaurang så som F & B Managers, köksmästare, 
souschefer, hovmästare, barchefer eller motsvarande 
yrkesroller. För att kunna ta till sig utbildningsinnehållet 
samt att kunna bidra i erfarenhetsutbyte och diskussioner 
i utbildningen krävs yrkeserfarenhet. Kursen syftar till att 
ge dig nya kunskaper, färdigheter och kompetens så att 
du kan leda och utveckla restaurangverksamhet vidare till 
nästa nivå.

Utbildningens upplägg
Utbildningen består av fem separata kurser som examine-
ras var för sig. Undervisningen består av inspelat material, 
live-seminarier, handledartid samt presentationsmaterial 
och övningsuppgifter som finns tillgängliga på lärportalen.
Seminarietillfällena omfattar 20 tillfällen samt handledning. 
Utöver detta erbjuds även handledning. Efter utbildningen 
erhålls ett utbildningsbevis från myndigheten för yrkeshög-
skolan. 

Ansökan och kursstart
Du hittar mer information om kursstarter och ansökningar 
genom att besöka vår webbsida: ya.se/yrkeshogskola

Korta kurser är utbildningar under 100 YH-poäng (6 
månader) och syftar till kompetensutveckling i arbetslivet. 
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Change Management - Ledarskap & 
förändringsledning - 10 yhp 
Den studerande ska utveckla en hållbar förmåga att leda 
i en värld som kräver ständig anpassning. Kursen syftar till 
att den studerande ska utveckla kunskaper, färdigheter och 
kompetenser för att kunna använda förändringsledning 
som ett medel för att åstadkomma eller vidareutveckla 
självledarskapet, teamet och organisationen i förhållande 
till sin egen yrkesroll, sitt eget företag eller uppdrag och 
att skapa förutsättningar för att kunna leda, agera och 
ställa om till en föränderlig omvärld. Innehållet leds och 
kopplas  den studerandes yrkesroll. Målet med kursen 
är att den studerande ska kunna reflektera över sin roll 
och sitt ledarskap, få metoder och verktyg att kunna 
använda i sitt ledarskap, vilket ska mynna ut i en individuell 
handlingsplan för hållbar förändringsledning

Digitalisering, automatisering och robotisering 
- 10 yhp
Denna kurs syftar till att den studerande ska få förståelse 
för digitaliseringens, automatiseringen, robotiseringens 
möjligheter och utmaningar för branschen. Vidare belyses 
aktuella teknikrelaterade arbetssätt som kan användas 
inom relevanta verksamheter. Målet är att den studerande 
ska ska utveckla kompetens att praktiskt kunna använda  
och hantera tekniken i 
sin yrkesroll.

Konceptutveckling - Trender Food & Beverage 
World Wide - 10 yhp
Kursen syftar till förståelse för koncept- och 
produktutvecklings betydelse för verksamheters 
attraktionskraft och ekonomiska och konkurrensmässiga 
förutsättningar. Att lära den studerande att kunna anpassa 
erbjudanden för att uppnå interna effektiviseringar. Målet 
med kursen är att den studerande med utgångspunkt i bl.a. 
hållbar utveckling, omvärlds- och beteendeförändringar, 
framtidens mat och trender Food & Beverage World Wide 
ska få metoder och verktyg för att kunna ta ansvar för 
utveckling och paketering av koncept och produkter.

Revenue Management, Menue Engineering och 
framtidens ekonomiska styrmedel - 10 yhp 
Kursen syftar till att utveckla affärsmässigheten och förståel-
sen för hur bl.a. god prognostisering, ekonomiska styrme-
del, intäktsoptimering och ett hållbart förhållningssätt bidrar 
till företagets möjlighet att överleva på en allt mer konkur-
rensutsatt marknad. Kursen syftar vidare till att utveckla 
förståelsen för ekonomiska samband, hur olika köpbete-
enden påverkar efterfrågan. Målet med kursen är att den 
studerande ska få kunskaper om ekonomiska begrepp och 
definitioner, ekonomiska styrmedel, viktiga nyckeltal och 
prognostisering samt vilka faktorer som påverkar resultatet. 
Den studerande ska utveckla färdigheter i praktiskt ekono-
miskt arbete, med hjälp av olika metoder och verktyg göra 
lönsamhetsbedömningar, produktivitetsberäkningar och 
intäktsoptimering  

Sustainability Management inkl. hygien & smitt-
skydd - 10 yhp
Kursens syfte är att den studerande, med utgångspunkt i 
FNs Globala Mål för en hållbar utveckling samt andra för 
branschen viktiga kriterier, ska kunna åstadkomma eller 
vidareutveckla attraktiva affärer samt engagera andra i 
hållbarhetsfrågor i sin yrkesroll. Målet med kursen är att 
den studerande ska få kunskap, färdigheter och kompe-
tenser för att kunna identifiera undersöka och analysera 
en verksamhets hållbarhetsarbete inklusive hygien och 
smittskydd samt kunna ta fram relevanta förslag för åtgär-
der och utveckling av praktiskt hållbarhets-/hygien och 
smittskyddsarbete.


