
 
MINNESORD 
 
 
Leif Aronsson föddes 1942 och växte upp i Arvika i Värmland. I mitten av 1960-talet träffade 
Leif sin älskade Barbro i Uppsala. De gifte sig 1967 och fick 3 barn, Jessika f 1971, Tomas    
f 1973, och Jennie f 1983. 
 
Leif Aronssons insatser för svensk turism har varit banbrytande. Under andra hälften av 70-
talet var han med och förberedde, och startade, Sveriges första högskoleutbildning inom 
turism vid nuvarande Mittuniversitetet i Östersund. Leif intresserade sig tidigt för 
uppbyggnaden av kunskap för den i Sverige relativt nya rese- och besöksnäringen. Med åren 
byggde Leif upp en unik kunskap som han själv, tillsammans med studenter och kollegor, 
spred runt om i landet. Han fokuserade speciellt på att utveckla kunskap och 
förklaringsmodeller kring turismens ekonomi, och de olika delarna/segmenten inom 
densamma - t ex shopping, nöjesparker, evenemang och gränshandel. Mycket tack vare Leifs 
arbete har bättre förutsättningar skapats för många företag och branscher att kunna göra 
riktiga bedömningar och prioriteringar. Hans insatser har också haft stor betydelse för 
utvecklingen av många svenska destinationer och produkter. Leif har genom sina insatser i 
hög grad bidragit till den svenska rese- och besöksnäringens ökade professionalisering. 
 
Så småningom ville Leif pröva på att omsätta sina djupa kunskaper i praktiken och arbetade 
en tid som turistchef i Gävle, innan han 1986 rekryterades som utvecklingschef för Sveriges 
största turistattraktion Liseberg. I början på 1990-talet ville också staden, genom Göteborg & 
Co, knyta till sig Leif för att han med sin stora kunskap skulle hjälpa till med att utveckla 
Göteborg. 1994 blev Leif chef för Göteborg & Co´s nya Forsknings- och Utvecklings-
avdelning. Han har också varit en nyckelperson i det långsiktiga och framgångsrika arbete 
som bedrivits vid Handelshögskolan, vid Göteborgs Universitet, i syfte att utveckla både 
akademisk utbildning och forskning avseende det empiriska fältet turism. Inte minst tack vare 
Leifs banbrytande arbete återfinns vid Handelshögskolan idag ”Centrum för Turism”, som är 
Nordens ledande institution för utbildning och forskning inom rese- och besöksnäringen. 
 
Vi som under många decennier har haft förmånen att få känna Leif Aronsson och vara hans 
vänner, har fått ta del av verklig vänskap, mycken kunskap och stor glädje, tillsammans med 
en rejäl portion humor och mänsklig värme. Leif insåg också tidigt vad som är det riktigt stora 
i livet, familjen. Leif var alltid närvarande för de sina och han gav kärlek och inspiration till 
såväl Barbro, som barnen. Han hade också förmånen att få ta emot mycket värme, kärlek och 
uppskattning från de sina. För oss kommer vännen Leif alltid att finnas mitt i våra liv, och för 
svensk turism har Leif Aronsson en självskriven plats bland de verkligt stora pionjärerna. 
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