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2018 var ytterligare ett starkt år för Sveriges snabbast växande basnäring – besöksnäringen. 
Antalet sysselsatta översteg för första gången 200 000. Över 8 000 jobb skapas varje år, eller 26 om 
dagen, inom vår näring. Det är förstås otroligt glädjande. Även Visita har vuxit mycket det gångna 
året, till stor del tack vare vår nya marknadsavdelning som kom på plats under hösten 2018. Målet 
med marknadsavdelningen är att vi ska bli fler och jobba som en näring. Tillsammans kan vi ta 
besöksnäringen framåt. Ju starkare vi är desto bättre för näringen, dess villkor och utveckling, men 
också för etik och hållbarhet. 

Hållbarhet är mycket högt upp på vår agenda. Förutom konkreta åtgärder mot till exempel mats-
vinn och onödig plast så är den sociala hållbarheten viktig för våra medlemmar och näringen i stort. 
Det finns mycket kvar att göra där. Våra medlemmar satsar på att vara starka konsumentvarumär-
ken, men de måste vara minst lika starka arbetsgivarvarumärken. Employer branding har aldrig 
varit så viktigt som nu, när kompetensförsörjningen är ett av vår närings allra största problem. 

Förutom stora insatser på hållbarhetsområdet under 2018 är vår uppskattade arbetsgivarservice 
ett ständigt prioriterat område. Över 15 000 samtal kom in till våra jurister förra året. Vi genomförde 
centrala och lokala förhandlingar samt bistod i 22 domstolsprocesser – där målet mot Booking.
com är det kanske mest uppmärksammade. Även vår rådgivning inför GDPR-implementeringen tog 
mycket tid för våra jurister.

Förutom medlemsrådgivning, hållbarhet och tillväxt så har det gångna året präglats av vårt på-
verkansarbete som intensifierades under valåret. Politikerna, och journalistkåren, måste förstå vår 
närings styrka, storlek och utmaningar. Regelförenklingar måste till för att besöksnäringshjulen ska 
snurra. Det måste bli enklare att driva företag inom besöksnäringen – en basnäring för Sverige.

Självfallet har det skett mer än ovanstående under 2018. Våra enskilda medarbetare, regionala 
styrelser och medlemsföretag har gjort fantastiska saker som stärkt näringen. Det är alla dessa 
initiativ som ihop med vårt strukturerade och målinriktade arbete som tar oss framåt. Jag tror 
och hoppas att 2019 kommer vara ett minst lika intensivt besöksnäringsår, där vi tillsammans tar 
näringen till nya höjder.
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VISITA  
STÄRKER 
MEDLEMMARNA

Stöttar i stort och smått,  
från rabatter till rättegångar. 
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Undersökningar som Visita genomfört bland sina medlemmar visar att det juridiska 

stödet är viktigt och upplevs som en stor trygghet.

Visita har ständig bevakning på nya lagar och regler för att medlemmarna alltid 

ska ha tillgång till all nödvändig och aktuell information.

Medlemmarna erbjuds samtidigt juridiskt stöd och rådgivning i branschjuridiska 

frågor och arbetsrätt. Visita biträder också medlemsföretag i tvister och i ärenden 

hos myndigheter och i mål i domstol.

Under 2018 har Visita bistått ett stort antal medlemsföretag i förhandlingar 

inom flera juridiska områden som exempelvis hyresavtal, serveringstillstånd, 

 kassaregister, personalliggare, livsmedelsfrågor, uppsägningsärenden, övergång av 

verksamhet och lönetvister.

Den största delen av det juridiska arbetet är den kostnadsfria telefonrådgivningen. 

Under 2018 tog den emot 15 000 samtal. Året innan var antalet samtal 11 000.

All rådgivning och stöttning sker inte via telefon, utan Visitas jurister träffar också 

medlemmar på möten och på kurser. Under året gjordes bland annat en extra 

 satsning på kurser om arbetstillstånd när det gäller personal från utlandet. De 

drog fulla hus runt om i landet. Delar i den digitala rådgivningstjänsten har också 

 utvecklats under 2018, bland annat med nya avsnitt inom arbetsmiljö.

Så många arbetsrättsliga ärenden behandlas under året
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Lägre pris,  
bättre villkor
Visita förhandlar regelbundet 
fram nya förmånliga avtal för 
sina medlemmar. Det finns 
en rad avtal sedan tidigare 
år men under 2018 byttes ett 
av dem ut och förbättrades. 
Visita bytte försäkringsgiva-
ren av sin företagsförsäkring 
från TryggHansa till Gjensi-
dige, och i samband med det 
skiftet förbättrades villkoren 
rejält. Till exempel inkluderar 
försäkringen nu skydd för vd- 
och styrelseansvar liksom för 
dataintrång. Och dessutom 
förhandlades premierna ner 
rejält. 

Samarbete som 
avslöjar brott
Visita har under senare år 
utvecklat en strategi mot 
gängrelaterad brottslighet 
som utsatta medlemmar kan 
dra nytta av. Den grundar sig 
på samarbete och kom-
munikation mellan företag, 
kommun, tillsynsmyndigheter, 
media och polis. Modellen 
har spridits och fortsätter att 
spridas runt om i landet. 

Nu blippar vi
Samarbetet kring Contactless 
Forum, där Visita varit en dri-
vande kraft, gick i mål under 
2018. Allt enligt den plan som 
lades 2016. Att samla markna-
den, sätta upp gemensamma 
mål och driva frågan framåt 
har krävt engagemang. Som 
företrädare för betalkortmot-
tagarna samarbetade Visita 
med Svensk Handel, Svensk 
Kollektivtrafik och SvePark. 
Nu är det gjort, nu har vi fått 
upp hastigheten på betalning-
arna i restaurangen och baren: 
Under 2018 gav alla banker 
och terminalleverantörer ut 
blipp-aktiverade betalkort och 
kompatibla terminaler. När du 
blippar runt om i Sverige kan 
du tänka på Visita! 

För alla i glesbygd
Under 2018 har Visita med-
verkat i ett utvecklingsarbete, 
#Fulltäckning, för att hitta 
lösningar för att skapa en 
fungerande uppkoppling i hela 
Sverige. Idag finns fortfaran-
de stora områden med dålig 
mobildatatäckning och det är 
inte hållbart i ett land som ska 
hålla ihop. Vinnova bekostar 
projektet och bland aktörerna 
finns Lunds universitet, LRF, 
Ericsson, Region Norrbotten 
och Luleå Tekniska Universi-
tet. Ett skäl att Visita värnar 
mobil uppkoppling över hela 
landet är att det ska vara möj-
ligt för turismen och turistfö-
retagen att växa överallt. Influ-
encern Linnéa Claeson, som 
blivit känd för sitt engagemang 
mot näthat, har blivit anlitad 
som talesperson för projektet. 
Hennes engagemang bottnar 
i att hon ser uppkopplingen 
som en demokratifråga. 

OS och Visita …
Sedan i höstas finns ett 
samarbete mellan Visita och 
Sveriges Olympiska Kommit-
té. Visita försöker på bästa 
sätt stötta organisationen i 
arbetet att få OS till Sverige 
2026. Bland annat har Visita 
fungerat som länk mellan SOK 
och de hotellföretag som är 
intresserade av att leverera 
rum till OS-besökare och 
funktionärer. Ett OS drar inte 
bara besökare utan sätter 
också värdlandet på kartan, 
vilket gynnar besöksnäringen 
på både kort och lång sikt. 

J U R I D I K
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”När socialnämnden nekade oss serveringstillstånd för att vårt kafé ligger 

nära en lekplats bad vi Visita om hjälp och fick vi omedelbart stöd av dem. Det 

var full  satsning med en gång och det sköttes professionellt. Visitas chefsjurist 

Stefan Lundin har stor  kunskap inom området och visste från första dagen hur 

 argumentationen skulle ske. Han sammanställde vår överklagan och förde vår talan 

i  Förvaltningsdomstolen. Det ledde till att socialnämndens beslut revs upp och vi fick 

vårt serveringstillstånd. Vi är väldigt glada att vi fick stöd och hjälp. Utan Visita hade 

vi inte klarat det.

Om Socialnämndens linje skulle gälla hade det blivit svårt för väldigt många att 

få serveringstillstånd. Hur skulle det till exempel gå med nöjesparker, tivolin och 

 badplatser där det finns många barn? Förvaltningsdomstolens beslut har med andra 

ord stor betydelse för hela restaurangbranschen och Visita gjorde en avgörande 

insats.”

Kjell Andersson, som tillsammans med Kicki Edholm äger Café Björkbacka i 

 Östersund.
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Under 2018 har Visitas jurister tagit emot många frågor från medlemmar kring 

GDPR. Branschjurist Carola Ekblad berättar: 

”Vi och hela Svenskt Näringsliv blev mycket besvikna när vi insåg att GDPR 

skulle drabba alla medlemsföretag. Vi hade trott att våra många försök att lobba 

för lättnader skulle få effekt åtminstone för små företag. Så blev det inte. ’Det 

här måste vi berätta om’, sa vi, eftersom den här lagstiftningen är relativt otydlig 

och   övergripande och eftersom informationen som Datainspektionen gav var så 

 bristfällig. Vi bestämde att det var lämpligare att hålla seminarium där vi berättade, 

än att skicka ut skriftlig information. Och det var många som kom, trots att vi höll 

seminarierna nio månader innan lagen skulle träda i kraft. Dessa seminarium skulle 

ge våra medlemmar en chans att förbereda sig för de krav på ordning och reda i 

de behandlingar av personuppgifter som företagen har såväl internt rörande sina 

 anställda som externt i förhållande till gäster, leverantörer och samarbetspartners. 

Arbetet på Visita har sedan lagen trädde i kraft i maj 2018 fokuserat på att  vägleda 

de enskilda medlemmar som haft frågor kring GDPR och att följa och driva på 

myndighetens arbete att ge information och vägledande praxis.”

Några av näringens bästa 2018.

I ett antal sammanhang premierar Visita branschpersonligheter och medlemmar. 

Inte minst för att lyfta förebilder och därmed locka och behålla fler talanger i näringen.
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Årets Kvinna i 
 besöksnäringen 
Utmärkelsen Årets Kvinna i 
besöksnäringen, som delades 
ut under Visitadagen, blev 
Lena Kempe, vd på Daftö 
Camping och Resort, som 
för 16:e året i rad utsetts till 
femstjärnig Superplatz av den 
tyska motororganisationen 
ADAC.

Juryn lyfte i motiveringen 
hennes engagemang för att 
utveckla den familjeägda cam-
pingen till en internationellt 
erkänd resort.

”Jag tror att engagemang 
och mod är mina starkaste 
förmågor, att jag har vågat 
satsa även när jag inte varit 
säker på att lyckas. Och så 
älskar jag det jag gör, det är 
allra viktigast för framgång”, 
sa Lena Kempe när hon tog 
emot priset.

Catenacci till  
Hall of Fame
Operakällarens kökschef 
Stefano Catenacci valdes in 
i Visitas Hall of Fame, och 
tilldelades därmed besöksnä-
ringens finaste utmärkelse. 
Juryn motiverade sitt val med 
Stefano Catenaccis långa och 
framgångsrika karriär inom 
både svensk och internatio-
nell gastronomi, och hans 
konstanta strävan att uppnå 
gastronomisk perfektion.

”Det här betyder oerhört 
mycket. Visita är ju bran-
schens bibel, så det här är 
något jag rankar högt”, säger 
Stefano Catenacci.

På frågan vad han själv ser 
som sin största bedrift svarar 
han:

”Att föra Operakällarens 
arv vidare och det är inte det 
enklaste. Det är en tung man-
tel att bära med tanke på allt 
som Tore Wretman byggt upp. 
Fokus hos mig och min bror 
Alessandro har hela tiden varit 
att göra stället bättre – och att 
göra det på ett stolt sätt.”

Guldgalan
Guldgalan, som premierar 
Årets Turismföretagare i Jämt-
land och Härjedalen, anordnas 
av Visita Norrland och är en 
hyllning till handlingskraften 
och företagsamheten i regio-
nen. Carola och Tomas di Leva 
var två av artisterna som stod 
för underhållningen på galan 
där priser i tio kategorier 
delades ut.

STF Jämtland Härjedals-
fjällen vann kategorin Årets 
Turismföretagare.

”Det här känns helt fantas-
tiskt. Förutom att det själv-
klart är roligt att vinna så blir 
det ett kvitto på att det vi gör 
bidrar till rätt utveckling. Att 
det uppmärksammas ger oss 
också inom STF härlig energi 
att göra ännu mer”, säger 
Niklas Winbom, fjällchef och 
vice vd för STF.

Årets Unga 
Branschstjärna
Varje år delar Visita Stock-
holm ut ett stipendium till 
två personer, som ett av 
många sätt att höja statusen i 
näringen och uppmärksamma 
unga talanger. Stipendiet Årets 
Unga Branschstjärna kan 
tilldelas kockar, hotellchefer, 
serveringspersonal, barten-
ders eller andra yrkeskatego-
rier. Sedan 2018 får vinnarna, 
utöver äran och bekräftelsen 
på sin insats, en prissumma 
på 50 000 kronor vardera.

2018 års vinnare var 
souschefen Pi Le, 28 år, och 
sommelieren Daniella Lundh 
Egenäs, 30 år. 
Priset delades 2018 ut i 
samband med Visita Stock-
holms årliga branschmingel 
som ägde rum på Grand Hotel 
Stockholm i mars. 

F Ö R E B I L D E R
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Västra
Visita Västra har arbetat 
mycket med kompetensför-
sörjning och tack vare bevil-
jade medel från Skolverket 
kunde en projektledare anstäl-
las för att genomföra riktade 
insatser. Syftet med projektet 
har varit att stärka samverkan 
mellan utbildningsanordnare 
och näringsliv, men även att 
lyfta fram yrkeslärarnas roll. 
Projektet har bland annat bi-
dragit med samverkansträffar 
mellan yrkeslärarprogrammet 
på Göteborgs Universitet och 
näringslivet. Awards night, en 
handledargala för besöksnä-
ringen, instiftades också 2018 
tack vare projektet.
Eva Dunér,  
ordförande Visita Västra

Stockholm
Under året har Visita Stock-
holm fokuserat på att föra 
besöksnäringens talan 
gentemot beslutsfattare. 
I mars samlades politiker 
från riksdag, kommun och 
landsting på Djurgården för att 
diskutera besöksnäringen och 
dess betydelse för samhälls-
utveckling och integration. 
Mitt i sommarhettan fanns 
även föreningen på plats under 
Järvaveckan för att tillsam-
mans med medlemsföretag 
rekrytera nya stjärnor och 
visa på branschens roll som 
jobbmotor.
Pelle Lydmar,  
ordförande Visita Stockholm

Mellersta
Vad som startade lokalt i 
Falun 2016 har Visita Mellersta 
nu lyft till en succé över hela 
landet. Kockduellen är kanske 
en av världens största matlag-
ningstävlingar och engagerade 
i fjol hela 5 000 elever och 27 
gymnasieskolor. Allt tack vare 
de många fantastiska företa-
gare som engagerat sig och 
inspirerat ungdomar att välja 
vår näring.
Johan Larsson,  
ordförande Visita Mellersta
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För att finnas nära medlemmarna har Visita ett regionalt arbete, med lokala 

 styrelser i fem regioner. Deras respektive fokus har skilt sig något åt under året.  

R E G I O N E R N A

Södra
Visita Södra har under 2018 
arbetat mycket med regelför-
enklingar på olika nivåer. Ett 
starkt önskemål är dels att 
alla kommuner ska införa den 
så kallade Rättviksmodellen 
(som innebär att kommunal 
tillsyn faktureras i efterhand 
och präglas av dialog). Och 
dels att få bort personalliggar-
en, som tyvärr inte fått det ut-
fall som syftet var från början. 
Under året har också mycket 
arbete lagts ner på informa-
tion om hur medlemsföretag 
kan få hjälp i rekryteringen av 
kockar och andra bristyrken, 
bland annat genomfördes nio 
 rekryteringsseminarier 2018.

Visita Södra var även 
medarrangör till Parabere, 
ett internationellt nätverk för 
kvinnor inom gastronomi, som 
genomfördes i Malmö 2018.
Nina Christensson, 
 ordförande Visita Södra
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Norrland
2018 var valår och stort fokus 
låg därför på politisk bearbet-
ning, ett arbete som främst 
handlar om att lyfta fram 
medlemsföretagens verklighet 
och som därför sker bäst på 
medlemmarnas hemmaplan. 
2018 var det också premiär för 
region Norrlands stipendium 
”Årets Norrsken”, som går till 
en ung ledare inom besöksnä-
ringen för påvisad framgång i 
just sitt ledarskap.
Linda Frohm,  
ordförande Visita Norrland
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VISITA 
STÄRKER 
NÄRINGEN Informerar och företräder.



Fler medlemmar innebär en starkare röst. Därför har Visita under året inrättat en 

marknadsavdelning med ansvar för medlemsrekrytering. 

Under hösten inrättade Visita en särskild marknadsavdelning med uppdraget att 

värva fler medlemmar till organisationen. Arbetet drog igång i oktober och sedan 

dess har varje enskild månads resultat legat högre än motsvarande månad tidigare 

år. Målen har inte bara nåtts utan även överträffats.

– Vi kunde direkt se en utveckling sedan tidigare år, säger avdelningens nytillträd-

da chef Sara Nordström.

 De 2,5 tjänster starka avdelningen har jobbat som en säljorganisation och ringt 

upp och besökt utvalda företag. En viktig framgångsfaktor har varit att frågan om 

medlemsrekrytering har aktualiserats. 

 – Alla inom organisationen och bland våra förtroendevalda tänker på att kontakta 

oss med tips när ickemedlemmar hör av sig till dem. Frågan ligger top of mind, säger 

Sara Nordström.

 Avgörande har även det faktum varit, att organisationens många experter avsatt 

tid för uppgiften.

 – Skälen till varför ett företag kan tänkas vilja bli medlem skiljer sig åt. Det kan 

vara juridiskt stöd för någon och löpande råd i något enskilt ämne för någon annan. 

Att då ha med någon med specialistkompetens i just den frågan till vårt möte är ju 

jättestarkt. 

Alla enskilda medlemmar vinner på att Visita får en ökad medlemsskara och 

blir en starkare företrädare i förhandlingar och påverkansarbete. I det långa pers- 

pektivet är det en vinst för hela landet att Visitas medlemsantal blir högre för det 

utvecklar fler företag i rätt riktning. Ju fler företag som har kollektivavtal och som 

följer Visitas etiska regler – och ju fler företagare som får bättre förutsättningar 

att agera rätt inom personalfrågor, hyresfrågor och hållbarhetsfrågor, desto mer 

 professionell blir näringen som helhet. 

 Under 2019 ska arbetet med att värva fler medlemmar utvecklas ytterligare och 

avdelningen kommer att utökas med en tjänst.

M A R K N A D S A V D E L N I N G E NM A R K N A D S A V D E L N I N G E N
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Statistik och analys för medlemmar, styrelse och internt arbete. Det tar Visita fram 

löpande under året, liksom specifika rapporter. 

Visitas branschekonomer delar löpande med sig av all kunskap de samlar på sig. 

Intresset hos medlemmarna är ofta stort – och störst när intäkterna börjar sjunka. 

– Vi har presenterat analyser kring konjunkturläget i flera år, säger Björn Arnek, 

avdelningschef branschekonomi. 2017 kom det hyfsat med folk och lyssnade – och i 

år var det fullsatt. Det säger något om läget: När det börjar bli lite skakigt undrar alla 

om det är mig det går sämre för, eller om det är generellt. 

På hotellsidan finns det gott om underlag att använda sig av för benchmarking, 

med statistik från SCB och Benchmarking Alliance. Så ser det inte ut för restaurang-

branschen. Nu när tillväxten har bromsat in har Visita märkt ett ökat intresse hos 

sina medlemmar för att kunna jämföra sig med andra med liknande restaurangverk-

samheter. Därför har Visita under 2018 utökat initiativet att benchmarka medlemmar 

inom mindre grupper mot varandra. 

– Det är en service som ingår i medlemsskapet och vi har sedan tidigare bench-

markat hamburgerkedjorna. Nu började vi med sport- och nöjesbarer, på deras initiativ.  

Vi sammanställer även resultatet från 20 innerstadsrestauranger i Stockholm. 

Jämförelsen görs månad för månad och resultatet engagerar såväl de som deltar 

som Visitas branschekonomer. 

– Det ger så tydlig medlemsnytta och det är roligt att kunna bidra på det sättet. 

Dessutom är det intressant att inte alltid hålla sig på övergripande nivå utan komma 

närmare verksamheten, säger Björn Arnek. 

F A K T A  &  A N A L Y S F A K T A  &  A N A L Y S
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 Lönsamheten i besöksnäringen

 Besöksnäringen – en integrationsmotor

  Konjunkturläget i hotellbranschen. Beskrivning och analys 

av konjunkturläget i hotellbranschen och prognos (en i 

februari och en i december).

 Restaurangbranschen i Sverige och Europa

 50 största restaurangkommunerna

  De svenska hushållens restaurangvanor. 

 Opinionsundersökning i samarbete med Novus.

 Rapporterna kan du ladda ner på visita.se

4
MÅNADSVISA RAPPORTER

Bland annat Besöksnäringens konjunktur-
barometer som sammanfattar och  analyserar 

hur företagen inom hotell och restaurang 
upplever konjunkturen.
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KVARTALSVIS RAPPORT

Restaurangindex sammanfattar och 
 analyserar omsättningen i restaurang-
näringen med utgångspunkt från Visita,  

DLF och SCB:s restaurangindex.

4
STATISTIKSAMMAN-

STÄLLNINGAR

Bland annat hur hotellmarknaderna i 
 Stockholm, Göteborg, Malmö och  
övriga riket utvecklas månadsvis.
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S Ä K R A R  K O M P E T E N SS Ä K R A R  K O M P E T E N S

Arbetsmatchning
Hösten 2018 inledde Visita, 
tillsammans med Hotell- och 
restaurangfacket samt Arbets-
förmedlingen, ett samarbete 
som handlar om att bättre 
matcha arbetssökande mot 
lediga jobb i besöksnäringen. 
Samarbetet har resulterat i ett 
pilotprojekt.

– I projektet vill vi både hitta 
fler anställningsbara kockar 
bland nyanlända och identi-
fiera personer som i dag är 
arbetslösa, och som kan ta 
nästa steg i sin utveckling. 
Detta genom att validera sina 
kunskaper eller komplettera 
sin utbildning. På så sätt kan 
vi matcha arbetssökande och 
företag, säger Peter Thomeli-
us, utbildnings- och HR-chef 
på Visita.

Hjälp att utveckla 
personal
En mer professionell och 
strukturerad verksamhet leder 
till personal som trivs bättre 
och stannar längre – det är den 
bärande idén bakom Bransch-
koden, ett nytt verktyg som 
paterna Visita och HRF har ta-
git fram genom finansiering av 
BFUF, Besöksnäringens forsk-
nings- och utvecklingsfond. 
Verktyget innehåller mallar och 
checklistor som ska underlätta 
arbetet med introduktion av 
nyanställda, utvecklingssamtal, 
arbetsbeskrivningar, feedback 
och mycket mer.

Konceptet bygger på en 
idé som har utvecklats av 
krögaren Fredrik Eriksson 
som för två år sedan startade 
Krogkoden – ett internt utbild-
ningsprogram för de anställda 
i Fredrikfamiljen, som består 
av Långbro värdshus och 
Nationalmuseets restaurang. 
Krogkoden inkluderar bland 
annat en chefsutbildning och 
en personalhandbok i form av 
en digital plattform.

– Rekryteringen av personal 
är vår största utmaning och i 
dagens samhälle tror jag att 
det blir allt viktigare att ha en 
bra struktur för de anställda. 
Hela vår bransch måste ta 
större ansvar för de här frå-
gorna, säger Fredrik Eriksson, 
som också har varit med och 
utvecklat Branschkoden.

Tävlingar
Vistas årliga tävling Gymna-
sie-SM genomfördes 2018 i 
Göteborg. Tävlingen har under 
årens lopp utvecklats så att 
den blivit modernare och mer 
publik utan att ge avkall på 
det som är allra viktigast: de 
genuina hantverkskunskaper-
na. Visita jobbar mycket med 
att nå ut i lokala och nationella 
medier och den här gången 
var de tävlande med i TV4 
innan tävlingen. 

Under hösten startade an-
dra upplagan av Visitas tävling 
Kockduellen. 2017, när tävling-
en lanserades, tävlade 2 500 
elever från hela landet, 2018 
växte tävlingen sig dubbelt så 
stor med över 5 000 tävlande 
elever från 25 olika städer. 
Kockduellen är ett samarbete 
mellan Visita och skolorna för 
att inspirera fler till en karriär 
inom restaurangbranschen 
och öka intresset för matlag-
ning.

Yrkesnämnden (UHR) 
deltog också med tävlande i 
EuroSkills där det blev guld 
i matlagning och brons i 
reception.

Kurser och 
 opinionsbildning
Under året har Visita skrivit 
debattartiklar i såväl regionala 
som nationella tidningar för 
att understryka behovet av ar-
betsmarknadsutbildningar och 
yrkeshögskola. VisitaAkademin 
fortsatte sitt framgångsrika 
arbete med branschanpassa-
de kurser och Visitas ettåriga 
mentorsprogram Kulnet fort-
satte att utveckla ledare inom 
näringen.

Framtidens 
 arbetskraft
Under våren släpptes rappor-
ten Tillväxtbransch i Föränd-
ring som undersöker hur olika 
utvecklingstrender kommer 
att påverka kompetensbehovet 
inom besöksnäringen fram till 
2030. Rapporten slår fast att 
vår näring fortsätter växa och 
att automatiseringen kommer 
att ställa nya krav på både 
arbetsgivare och arbetstagare. 
Rapporten har spridits i nä-
ringen samt till myndigheter, 
beslutsfattare och utbildnings-
samordnare och den låg till 
grund för rundabordssamtal 
under politikerveckan Almeda-
len. 

Rapporten genomfördes av 
Kairos Future på uppdrag av 
Besöksnäringens forsknings- 
och utvecklingsfond, BFUF.

Världens jobb
2018 gjorde Visita en stor 
nylansering av satsningen 
Världens Jobb, som riktar 
sig till högstadieelever med 
målet att få fler att välja en 
av besöksnäringens gymna-
sieutbildningar. Hemsidan, 
varldensjobb.se, fräschades 
upp och det lades större kraft 
vid arbetet med sociala medi-
er, där bland annat influencers 
användes för första gången. 
Nytt för 2018 var också att 
Kockduellen blev en bärande 
del av Världens Jobb.

Besöksliv
Genom tidningen och nyhets-
sajten Besöksliv kan Visita 
såväl samla sina medlemmar 
som nå utanför de egna leden. 
Både tidningen och sajten ska 
öka kunskapen och känne-
domen om besöksnäringen. 
Samtidigt är Besöksliv en 
plattform  för platsannonser. 
Under 2018 fick tidningen 
ny form och nominerades i 
Svenska Designpriset och 
besöksliv.se fick ny form med 
uppdaterad grafisk profil och 
nya funktioner.
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Visita tar ett stort ansvar för en av besöksnäringens viktigaste frågor och största 

utmaningar – kompetensförsörjningen.
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En av Visitas mest prioriterade frågor är regelförenklingar. Arbetet med det som 

politikerna inte hörsammade 2018 fortsätter 2019. 

Visita driver sina medlemmars talan i de politiska korridorerna året om. Visita har 

omfattande kontakter med myndigheter och politiker och besvarar remisser rörande 

ny eller förändrad lagstiftning. I media lyfter Visita näringens frågor i intervjuer och 

debattartiklar.

Arbetet är grundat på en stark övertygelse att det måste bli enklare att starta 

och driva företag inom besöksnäringen. Till Visitas viktigaste frågor hör därför 

 regelförenklingar. 

Under 2018 har arbetet för att få genom ett avskaffande av personalliggarna 

och danstillståndet ökat i styrka. När det gäller livsmedelslagstiftningen har Visita 

noterat att Näringsdepartementet i en departementspromemoria föreslår vissa 

 ändringar, bland annat att avgiften ska tas ut i efterskott och inte i förskott som idag. 

Det är en ändring som Visita har kämpat för länge. 

B O O K I N G . C O M R E G E L F Ö R E N K L I N G A R

Efter att ha stämt Booking 2016 föll domen i juli 2018 och Visita gick segrande ur 

striden. Branschjurist Carola Ekblad berättar:

 ”De avtalsvillkor om paritet som Booking tillämpar hämmar konkurrensen. Att 

dessutom Expedia, som tillsammans med Booking innehar 90 procent av  marknaden 

för onlineförsäljning av hotellrum, tillämpar motsvarande villkor förstärker 

konkurrens begränsningen.

Domen i Patent- och marknadsdomstolen gick helt på Visitas linje. Vi lyckades 

visa att Bookings avtalsvillkor (*) strider mot konkurrenslagen och att villkoren 

därför måste förbjudas. Domslutet i Patent- och marknadsdomstolen ledde till 

att  Booking varken direkt (i avtal) eller indirekt (genom till exempel försämrad 

 rankning) får tvinga på hotell de omtvistade avtalsvillkoren. Förbudet mot Booking 

att varken direkt eller indirekt tvinga hotell till paritet är viktigt! Visita fick dessutom 

 rättegångskostnaderna täckta fullt ut – det är inte givet i sådana här mål.

 Vi lyckades eftersom vi kunde visa att de justeringar som gjorts efter 

 Konkurrensverkets beslut 2015 inte löst de konkurrensproblem som verket 

 uppmärksammat. Konkurrensen mellan hotellen eller mellan OTA:erna var 

 fortfarande begränsad och vi kunde i domstol förklara skälen till detta. 

Men nu är domen överklagad och överprövning sker under mars månad i    

Patent- och marknadsöverdomstolen. Vi förväntar oss en dom där i slutet av april.”

* =
De omtvistade villkoren innebär att hotellen online inte får erbjuda lägre pris eller bättre villkor för samma rum på egen hemsida 
 jämfört med motsvarande erbjudande hos Booking. (Hotellen kan dock erbjuda rum med samma villkor till samma pris – eller rum 
med andra villkor till bättre pris – på egen hemsida. Hotellet kan även till slutna grupper, exempelvis via lojalitetsprogram online, 
 erbjuda bättre pris eller villkor än de som erbjuds hos Booking.)

Förenkla och 
minimer företagens 
uppgiftslämnande

Avskaffa kraven på 
personalliggare

Förbättra och 
förtydliga alkohol-

lagen

Tillåt gårdsförsälj-
ning av alkohol-

drycker

Avskaffa kravet på 
"danstillstånd"

Gör efterhands-
betalning av 

tillsynsavgifter 
 till regel

Avskaffa kravet på 
hotelltillstånd

Avskaffa krav 
på bygglov för 

husvagnar, husbilar 
och villavagnar på 

campingplatser

Dessa frågor driver Visita



2 6  2 7

V I N J E T T V I N J E T T
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VISITA 
STÄRKER 
SAMHÄLLET

Ju mer professionella företag, 
desto bättre för alla.



H Å L L B A R H E TH Å L L B A R H E T

Frågan om hållbarhet ur såväl miljömässigt, som ekonomiskt och socialt  perspektiv, 

är en integrerad del av Visitas verksamhet, eftersom hållbarhet krävs för att 

 näringens företag ska vara långsiktigt konkurrenskraftiga.
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Parallella spår
Under 2018 har Visita tagit 
fram ett strategidokument, som 
klubbats igenom i styrelsen, för 
att tydliggöra organisationens 
hållbarhetsarbete för besöks- 
näringen. Hållbarhetsstrategi-
dokumentet syftar till att uppnå 
den formulerade målbilden:

”Visita möter medlemsföreta-
gens 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 af-
färs-, miljö-, och samhällsnytta 
är i balans.”

För Visita innebär håll-
barhetsarbetet tre parallella 
fokusområden:

 Visitas medlemsföretag. 
Visita ska verka för att skapa 
tydlig medlemsnytta genom ett 
behovsfokuserat arbetssätt som 
synliggör vinsterna med med-
lemmarnas eget hållbarhets-
arbete och med en mer hållbar 
besöksnäring.

 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 som organisation. 
Visita är en trovärdig, seriös 
arbetsgivare och samhällsaktör.

Plastens år
Förbrukning av engångs- 
produkter av plast har varit en 
dominerande hållbarhetsfråga 
för besöksnäringen under 
2018. Flera medlemmar har 
under året inlett processer  
för att minska plasten i form  
av ”plastbantning”, ”plast- 
rehab” och ”plastutrensning” 
i sina verksamheter. I januari 
2019 presenterade EU sin 
första plaststrategi och Single 
Use Plastic-direktivet godkän-
des i EU-parlamentet. 

Nya EU-regler och kom-
mande lagstiftning för plast-
förbrukning påverkar Visitas 
medlemmar och Visita har 
varit engagerad i plastfrågan 
på olika sätt. Bland annat har 
man skrivit ett remissyttrande 
till EU-kommissionens förslag 
till direktiv om minskning av 
vissa plastprodukters inverkan 
på miljön, där Visita ställde sig 
bakom syftet ”att minska den 
marina nedskräpningen av 
plastprodukter”. 

Visita ska fortsätta vara 
delaktiga i att ta fram lång-
siktigt hållbara lösningar för 
näringen, både nationellt och 
på EU-nivå. 

Samarbeten och påverkansarbete
Under året har Visita ge-
nomfört flera seminarier 
med fokus på hållbarhet i 
besöksnäringen, bland annat i 
Almedalen, liksom gått in som 
samarbetspartner i flera pro-
jekt och stöttat med resurser.

Nätverket Hållbara Restau-
ranger. Visita har under året 
fortsatt att samarbeta med 
Nätverket Hållbara Res-
tauranger, vars vision är att 
påverka restaurangbranschen 
att jobba mer hållbart. Nätver-
ket finns sedan 2018 förutom 
i Stockholm, Göteborg och 
Malmö, även i Umeå. Målet är 
att fortsätta att värva städer 
till nätverket under 2019 och 
Visitas engagemang syftar 
bland annat till att påverka så 
att även mindre aktörer ser 
nyttan i att arbeta hållbart. 

Mistra Sustainable Consum-
tion. Hållbar konsumtion och 

produktion finns med som ett 
av 17 hållbarhetsmål i FN:s 
Agenda 2030. Mistra Sus-
tainable Consumtion är ett 
forskningsprogram där Visita 
är en av flera samarbetspart-
ner. Programmet ska stimu-
lera till och hitta lösningar för 
en övergång till mer hållbar 
konsumtion för näringsliv, 
beslutsfattare, civilsamhälle 
och medborgare. 

Energismarta företag. Under 
2017 inledde Visita ett samar-
bete med Energimyndigheten 
för att utveckla webbaserade 
utbildningar i ökad energief-
fektivisering för hotell- och 
restaurangbranschen. Under 
2018 blev utbildningarna 
verklighet och flera av Visitas 
medlemmar, bland annat Sig-
tunahöjden Hotell & Konferens 
och Hjortviken Konferens och 
Skepparholmen, har haft stor 
nytta av den. 
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Matsvinnets år
I arbetet för minskat mats-
vinn deltar Visita bland annat i 
Kungliga Ingenjörsvetenskap-
sakademien, IVA:s, samarbete 
kring matsvinn. Där är frågan 
hur resurseffektivitet och 
cirkularitet kan införas i olika 
branscher.

 ”Konkreta steg mot 
minskat matsvinn i hela 
livsmedelskedjan är i fokus. 
Projektet arbetar för att skapa 
branschgemensam standard, 
kartlägga livsmedelskedjans 
flöden och identifiera de 
allvarligaste källorna till svinn 
och resurstapp samt hur detta 
ska åtgärdas”, beskriver IVA.

Visita medverkar också i 
SaMMa, samverkansgruppen 
för minskat matavfall. SaMMa 
är ett nätverk för myndigheter, 
forskare, intresseorganisatio-
ner och livsmedelsbranschen, 
med aktörer i olika delar av 
livsmedelskedjan. Syftet med 
nätverket är att verka för ett 
minskat matsvinn och minskat 
matavfall. Visita har bland 
annat deltagit i att ta fram en 
nationell handlingsplan för 
minskat matsvinn 2030.

Bra ställe
Dagens hotell- och restau-
ranggäster ställer allt högre 
krav på att de företag de 
väljer ska jobba hållbart, såväl 
socialt som ekologiskt. Många 
gäster är pålästa och måna 
om kvalitet, ursprung, miljö 
och etik. Under 2018 lansera-
de Visita appen Bra Ställe, för 
att hjälpa dessa konsumenter 
att enkelt hitta hotell och 
restauranger som jobbar med-
vetet och hållbart, med andra 
ord Visitas medlemmar.

Nolltolerans
Att vara medlem i Visita är en 
kvalitetsstämpel och man för-
binder sig bland annat att följa 
Visitas etiska regler, där det 
framgår att medlemsföretag 
aktivt ska motverka trakasse-
rier och sexuella trakasserier. 
Visita driver på olika sätt 
frågan om nolltolerans. 

Efter starten av #metoo- 
rörelsen drog Visita igång 
uppropet #nolltolerans för att 
visa att frågan är viktig, att visa 
att arbete återstår och för att 
förebygga fler händelser. Nära 
900 medlemmar skrev under 
uppropet. Under 2018 har Visi-
ta fortsatt sprida kunskap och 
information för att besöksnä-
ringen ska kunna erbjuda en 
trygg och säker arbetsmiljö.  

– Sexuella trakasserier är 
oacceptabelt på en arbets-
plats, varken från kollegor 
eller gäster. Sexuella trakas-
serier bygger på gamla struk-
turer och är ett samhällspro-

blem. Vi får aldrig sluta prata 
om det, säger Antje Dedering, 
chefsjurist på Visita.

Tack vare det stora gen- 
svaret från medlemmarna 
höll Visita i samarbete med 
Stig Fram seminarier på olika 
platser i landet, om bland 
annat de juridiska frågorna 
kring sexuella trakasserier 
och hur man skapar en bra 
arbetsmiljö.

Seminarierna var välbesök-
ta och engagemanget stort. 
Visita bjöds under 2018 även 
in till externa konferenser, 
seminarier och samtal för att 
dela med sig av arbetet. 
– Det känns väldigt bra att 
Visita är framstående i frågan, 
säger Antje Dedering.

Även genom att sponsra 
Stellagalan – en gala för att 
lyfta kvinnor inom svensk 
gastronomi, visar Visita sitt 
engagemang för en mer jäm-
ställd besöksnäring.
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Visita stöttar medlemsföretagen i deras ansvarsfulla funktion som jobb- och 

 integrationsmotor. Besöksnäringen skapar jobb och inkluderar nya svenskar.

Viktiga Jobb
Under 2018 har Visita form- 
ulerat och drivit budskapet 
Viktiga Jobb.

Besöksnäringen är en viktig 
del av lösningen på vår tids 
största politiska utmaning-
ar: integrationen och den 
tudelade arbetsmarknaden. 
För många är besöksnäringen 
vägen in på arbetsmarknaden 
och till egen försörjning. Dess-
utom har besöksnäringens 
exportvärde mer än fördubb-
lats sedan år 2000, vilket gör 
den till den snabbast växande 
basnäringen i Sverige.

Besöksnäringen spelar med 
andra ord en betydande roll för 
tillväxt, jobb och integration. 
Besöksnäringens företag kan 
skapa ännu fler viktiga jobb 
och därmed göra ännu större 
samhällsnytta. För att det ska 
ske måste det bli billigare och 
enklare att starta, driva och 
utveckla företag. 

Visita vill därför att skatter-
na på att ha anställda sänks, 
att flexibla anställningsformer 
bevaras, att etableringsjobben 
(eller motsvarande åtgärder) 
införs, att Arbetsförmedlingen 
reformeras och att fler aktörer 
släpps in på marknaden.

Det måste dessutom rensas 
upp i regeldjungeln och bli 
enklare att driva företag inom 
besöksnäringen. 

Detta var till stor del 
budskapet i 2018 års stora 

satsning Viktiga Jobb, som 
riktades till beslutsfattare och 
som låg till grund för arbetet 
under Almedalen. 

En betydelsefull del i Viktiga 
Jobb var medlemmarnas egna 
berättelser om bland annat 
hur regelbördan försvårar 
anställningar, momshöjningar 
riskerar att stoppa investering-
ar och besöksnäringen lyfter 
regioner. Förutom att Visita 
publicerade berättelserna på 
sajten viktigajobb.nu så spreds 
de i sociala medier. 

Samtidigt ordnade Visita 
praktik och studiebesök för 
politiker på medlemsföretag 
samt politikermiddagar för att 
diskutera de områden som 
styrelsen prioriterat.

Arbetet är långsiktigt men 
redan nu går det att konsta-
tera att momshöjningen är 
borttagen i Moderaternas och 
Kristdemokraternas budget, 
som gäller när detta skrivs. 
Även det 73-punktsprogram 
som Socialdemokraterna, 
Miljöpartiet, Centerpartiet och 
Liberalerna har tagit fram, 
innebär flera förslag som är 
positiva för besöksnäringen. 
Bland annat sänkta arbetsgi-
varavgifter, reformerad arbets-
förmedling och att gårdsför-
säljning ska utredas. 

Almedalen
Mycket av 2018 präglades 
av att det var valår och Visita 
gjorde därför en extra stor 
satsning på politikerveckan i 
Almedalen. Arbetet där byggde 
till stor del på satsningen  
Viktiga Jobb vars budskap 
syntes i stora annonskampan-
jer runt om i Visby. Visita bjöd 
också in politiker på kock-  
dueller där de samtidigt som 
de lagade mat fick berätta hur 
de vill underlätta för att fler 
ska få jobb. Under veckan ar-
rangerades också seminarier 
om hållbarhet och jämställd-
het samt politikermöten.

Järvaveckan 
Visita deltog för första gången 
på Järvaveckan i Spånga i 
Stockholm. För att visa besök-
snäringens roll som jobbmotor 
bjöd Visita in arbetsgivare 
till ett jobbtorg där de kunde 
rekrytera medarbetare. Bland 
annat Nordic Service Partners, 
franchisetagare för KFC och 
Burger King, deltog. Personal-
chefen Fredrik Moser var nöjd:

– Det är jättepositivt att vi 
kan möta potentiella med-
arbetare under avslappnade 
former. Det sänker trösklarna 
för dem som kanske inte är 
bekväma med att skicka in 
ett cv.

Visita deltar även 2019 på 
Järvaveckan.

Integration 
Nästan fyra av tio anställda 
inom besöksnäringen är födda 
utomlands. Det gör att hotell 
och restaurang är de bran-
scher som erbjuder i särklass 
flest jobb till utlandsfödda i 
förhållande till sin storlek, vi-
sar en kartläggning som Visita 
gjorde under 2018.

Andelen utrikesfödda 
inom besöksnäringen ökade 
stadigt mellan åren 2000 och 
2017. Under perioden har 63 
procent av de nya jobben gått 
till utlandsfödda. I dag är 41 
procent av dem som arbetar 
inom näringen födda utanför 
Sveriges gränser.

Första jobbet för många 
nyanlända finns inom be-
söksnäringen. En förklaring 
är att vägen in är lättare här 
än i många andra näringar 
eftersom introduktion och 
utbildning ofta kan ske på 
arbetsplatsen. 

Visitas sammanställning 
visar också att tre av fem före-
tagare inom besöksnäringen 
är födda utomlands. Av alla ut-
landsfödda som driver någon 
form av företag i Sverige är 15 
procent verksamma inom just 
besöksnäringen.
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Andelen av de sysselsatta i olika 
näringar som är  utlandsfödda 2016

Transport och magasinering 
22 %

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap, teknik mm
21 %

Utbildning, vård och sociala tjänster
20 %

Personliga och kulturella tjänster
17 %

Tillverkningsindustrin
15 %

Byggverksamhet
14 %

Handel
14 %

Information och kommunikationsarbete
15 %

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltning
11 %

Finans och försäkringsverksamhet
11 %

Offentliga myndigheter
10 %

Försörjning av el, gas, värme och kyla mm
9 %

Jordbruk, skogsbruk och fiske
6 %

Utvinning av mineraler
4 %

Besöksnäringen
41 %

B E S Ö K S N Ä R I N G E N 
T O P PA R

I jämförelse med andra 
näringar är gruppen 
 sysselsatta utlandsfödda 
klart störst i besöks-
näringen, med en andel på 
41 procent. Det är nästan 
dubbelt upp jämfört med 
näring nummer två på 
 listan, Transport och 
magasinering, som har 
22 procent. Sett till födda 
i  olika världsdelar står 
besöksnäringen ut från 
mängden avseende perso-
ner födda i Asien där ande-
len är drygt 18 procent.
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S T Y R E L S E NS T Y R E L S E N

Visitas styrelse
Visitas styrelse utgörs av Jonas 
Siljhammar, vd Visita, Eva 
 Dunér, McDonalds, Linda Frohm, 
Hotell Valhall, Per Lydmar, 
 Eataly Stockholm, Azita Shariati, 
Sodexo, Dennis Johansson, 
 Nobis, Johan Larsson, Orsa 
Grönklitt, Mikael Santoft, SLAO, 
Maud Olofsson, ordförande 
 Visita, Tomas Ringsby 
Petersson, SCR, Elisabeth 
Haglund, Hotel Tylösand, 
Thomas Sjöstrand, Liseberg, 
Richard Svartvik, Nordic Choice 
Hotels, Peter Jangbratt, Scandic 
Hotels, Nina Christensson, 
SMAK/Bastard och Göran 
Andersson, Thanda AB.

Saknas på bilden gör Anna 
Lallerstedt, Eriks Restaurang 
Saltsjön och PG Nilsson, 
Svenska Brasserier.
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