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VISITA – FÖR EN ANSVARSTAGANDE 
BESÖKSNÄRING 

 
 
Visita är bransch- och arbetsgivarorganisation för stora delar av den svenska 
besöksnäringen. Därmed kommer ansvaret och förtroendet att representera 
medlemsföretagens intressen och att verka för deras förutsättningar att utvecklas på 
bästa sätt. Hållbarhet är en grundförutsättning för att besöksnäringens alla företag ska 
vara långsiktigt konkurrenskraftiga. Samtidigt ökar behovet stadigt av miljövänliga 
företag, ansvarstagande arbetsplatser och hållbara produkter och tjänster.  
 

MÅLBILD 
Visita möter medlemsföretagens behov för att de ska kunna växa och utvecklas på det 
sätt som är hållbart för dem och för de samhällen som de verkar i, så att de samlas i en 
långsiktigt hållbar besöksnäring där affärs-, miljö- och samhällsnytta är i balans.  
 
 

VISITAS HÅLLBARHETSARBETE 
Visita har en central och avgörande roll i besöksnäringens utveckling för att uppnå 
målbilden. 
 
För Visita innebär hållbarhetsarbetet tre parallella fokus 
 

• Visitas medlemsföretag – Visita ska verka för att skapa tydlig medlemsnytta 
genom ett behovsfokuserat arbetssätt som synliggör vinsterna med 
medlemmarnas eget hållbarhetsarbete och med en mer hållbar besöksnäring. 
Visita ska också fungera som resurs för att vägleda företagen i deras 
hållbarhetsarbete, verka för samordning och gemensamma krafttag samt utgöra 
ett nav för information och goda exempel inom hållbarhetsområdet. 

 
• Nationell och internationell påverkan och samverkan – Som 

besöksnäringens företrädare ska Visita vara en modig aktör i att lyfta fram 
medlemmarnas betydelse för utvecklingen av det hållbara samhället och 
näringslivet. Visita ska också verka för att medlemmarnas eget 
hållbarhetsarbete stimuleras och uppmuntras av omvärlden. Visitas påverkan 
och samverkan ska syfta till att skapa ett näringslivsklimat där lagar och regler 
underlättar företagens hållbarhetsarbete och därmed bidrar till en långsiktigt 
hållbar besöksnäring. 

 
• Visita som organisation – Visita är en trovärdig, seriös arbetsgivare och 

samhällsaktör. Det innebär att samma förväntningar som ställs på 
medlemsföretagen också ställs på Visita. Visita ska vara en föregångare och  



 

 
förebild för en hållbar verksamhet genom att det finns ett internt systematiskt 
hållbarhetsarbete som är väl förankrat och genomsyrar arbetet på alla 
avdelningar. 

 
 
Visitas uppgift är att uppmuntra, uppmana och i största möjliga mån underlätta 
för företagen att: 
 

• minimera den negativa påverkan på människor (social hållbarhet) 

• minimera den negativa påverkan på miljön (ekologisk hållbarhet) 

• vara resurseffektiva och långsiktiga i sin ekonomi (ekonomisk hållbarhet) 
 
Medlemskap i Visita innefattar grundläggande åtaganden för hållbarhetsarbete: 
 

• Efterlevnad av gällande kollektivavtal samt gällande arbetsmiljölagstiftning, -
förordningar och -föreskrifter (social hållbarhet) 

• Efterlevnad av gällande miljölagstiftning, -förordningar och -föreskrifter 
(ekologisk hållbarhet) 

• Efterlevnad av ekonomisk lagstiftning, förordningar och föreskrifter 
(ekonomisk hållbarhet) 
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