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EN VÄXANDE OCH
DYNAMISK
BESÖKSNÄRING
KRÄVER EN GOD
AFFÄRSMILJÖ
Visitas etiska regler speglar medlemsföretagens gemensamma
värderingar. Grunden för våra medlemmars verksamheter ligger i att
vårda gäster och medarbetare. Ledorden är ärlighet, omtanke och
respekt för samhällets spelregler.
Visitas Etiska regler fastställs av Visitas föreningsstämma och
bygger på följande grundpelare:
• Seriöst företagande
• Trygghet för anställda
• Trygghet för gäster och kunder
• Trygghet för affärspartners
• Ansvarstagande
• Tydlighet
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Alla Visitas medlemmar är enligt stadgarna skyldiga att följa dessa
regler. Visitas medlemsmärke är ett bevis för god affärsetik och
seriöst företagande.
Visita är och vill vara en aktiv samhällsaktör som driver på utvecklingen. Besöksnäringen skapar jobb och tillväxt i hela landet. Unga
och utlandsfödda är två stora grupper där många varje år får sitt första
jobb inom vår näring. Det gör vår näring till en av de viktigaste ingångarna till svensk arbetsmarknad.
I Visitas strävan att tillsammans med våra medlemsföretag bygga
vidare på en seriös företagskultur och en spirande besöksnäring vill vi
även öka allmänhetens, politikernas och myndigheternas kunskap om
att våra medlemsföretag har förbundit sig att följa dessa etiska regler
och därmed även gällande lagar och regler.
Visitas medlemsmärke är ett bevis för god affärsetik. Därför menar vi
också att politiker, företagsledare och tjänstemän bör välja Visitaföretag när de representerar. På samma sätt som allmänheten bör
välja en Visitamedlem för att få en säker och trygg upplevelse eller
anställning.
Denna uppdaterade version av Visitas Etiska regler antogs vid Visitas
föreningsstämma den 6 maj 2019.
Jonas Siljhammar, vd Visita
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SERIÖST FÖRETAGANDE
Visitas medlemsföretag följer gällande lagstiftning
Att detta grundläggande ställningstagande omfattar all lagstiftning
samt gällande förordningar och förskrifter är självklart. Några exempel
på vad detta innebär och som Visita vill framhålla särskilt är att våra
medlemsföretag
• inte diskriminerar någon anställd, praktikant, arbetssökande, inhyrd
eller inlånad medarbetare eller någon gäst/kund på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller genom bristande tillgänglighet
• aktivt motverkar förekomsten av trakasserier och sexuella trakasserier
• erbjuder alla anställda och praktikanter en trygg och trivsam
arbetsmiljö
• följer gällande bokförings- och redovisningsregler
• betalar korrekta skatter och avgifter i tid
• registrerar all försäljning mot kontant betalning eller mot betalning
med kort i ett kassaregister samt tar fram och erbjuder kunden ett av
kassaregistret framställt kvitto
• ser till att servering av alkohol sker på ett ansvarsfullt sätt
• bedriver casino- och annan spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt och
inte accepterar illegal spelverksamhet6

MEDLEMSFÖRETAG I VISITA HAR TILLGÅNG TILL
INFORMATION OCH RÅDGIVNING I MÅNGA OLIKA TYPER AV
FRÅGOR SOM RÖR FÖRETAGANDE. VI VET ATT DE
REGELVERK SOM GÄLLER FÖR FÖRETAGEN ÄR MÅNGA
OCH SNÅRIGA OCH VILL HJÄLPA VÅRA MEDLEMSFÖRETAG
ATT GÖRA RÄTT.

I MÅNGA FALL KAN SVAR HITTAS PÅ VISITAS WEBB.
MEDLEMSFÖRETAGEN KAN OCKSÅ KONTAKTA VISITAS
FÖRBUNDSJURISTER NÄR DET GÄLLER FRÅGOR RÖRANDE
ROLLEN SOM ARBETSGIVARE OCH VISITAS
BRANSCHJURISTER FÖR RÅD GÄLLANDE ANDRA
JURIDISKA FRÅGOR, EXEMPELVIS RÖRANDE
SERVERINGSTILLSTÅND OCH H
 YRESFRÅGOR.
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TRYGGHET FÖR
ANSTÄLLDA
Visitas medlemsföretag följer gällande kollektivavtal
Visitas medlemsföretag omfattas av de kollektivavtal som Visita har
träffat med Hotell- och restaurangfacket (HRF), Unionen, Svenska
kommunalarbetareförbundet (Kommunal) och Svenska Musiker
förbundet.

VISITAS FÖRBUNDSJURISTER FINNS ALLTID TILL HANDS
FÖR ATT BESVARA FRÅGOR FRÅN MEDLEMSFÖRETAGEN
RÖRANDE ANSTÄLLNINGAR OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR
ENLIGT KOLLEKTIVAVTALEN OCH DE ARBETSRÄTTSLIGA
REGELVERKEN.
PÅ MEDLEMSDELEN AV VISITAS WEBB FINNS
ARBETSGIVARGUIDEN, MED INFORMATION OM MÅNGA VANLIGA
ARBETSRÄTTSLIGA FRÅGOR.
VISITAS JOURTELEFON FÖR ARBETSGIVARFRÅGOR NÅS
UNDER KONTORSTID PÅ TELEFONNUMMER 08-762 74 10.
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TRYGGHET FÖR GÄSTER
OCH KUNDER
Visitas medlemsföretag följer Visitas Ansvarsnämnds
beslut
Visitas Ansvarsnämnd stödjer Visitas arbete för god affärssed och
Visitas arbete för att höja medlemmarnas anseende. I detta syfte ska
Ansvarsnämnden självständigt behandla reklamationer från allmän
heten och bedöma affärsetiska frågor efter anmälan. En gäst som är
missnöjd med exempelvis ett restaurangbesök eller en camping- eller
hotellvistelse kan skriva till Ansvarsnämnden och klaga. Ansvarsnämndens avgöranden är bindande för Visitas medlemmar.
Visitas medlemsföretag ska upplysa missnöjda kunder om möjlighet till
tvistelösning i Ansvarsnämnden.

VISITAS ANSVARSNÄMND HAR UNDER ÅRENS LOPP
BESLUTAT I MÅNGA OLIKA TYPER AV TVISTER MELLAN
FÖRETAG OCH KUNDER. VISITAS BRANSCHJURISTER KAN GE INFORMATION OM HUR ANSVARSNÄMNDEN HAR BESLUTAT OCH UPPLYSA MEDLEMSFÖRETAGEN OM VILKA MÖJLIGHETER SOM FINNS ATT
KOMMA VIDARE NÄR EN TVIST HAR UPPSTÅTT.
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TRYGGHET FÖR
AFFÄRSPARTNERS
Visitas medlemsföretag gör affärer i enlighet
med god affärssed
Visitas medlemsföretag håller ingångna avtal och lever upp till Visitas
Etiska regler även i förhållande till leverantörer och andra affärs
partners.

VISITA HAR SAMARBETSAVTAL MED ADVOKATBYRÅER, VILKET GER MEDLEMSFÖRETAGEN MÖJLIGHET
TILL VISS KOSTNADSFRI RÅDGIVNING OCH RABATTERADE
ARVODEN GÄLLANDE AFFÄRSJURIDISKA FRÅGOR.
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ANSVARSTAGANDE
Visitas medlemsföretag tar sin del
av ansvaret för omvärlden
I detta ligger bland annat att Visitas medlemsföretag
• i förhållande till såväl anställda som kunder/gäster tar avstånd från
allt användande av illegala droger samt från missbruk av alkohol
• inser vikten av och utifrån sina förutsättningar alltid tar ansvar för
att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt ur socialt, miljömässigt
och ekonomiskt perspektiv
• är uppmärksamma på och kontaktar Polismyndigheten vid tecken på
förekomst av människohandel (trafficking) och prostitution/
sexhandel
• vid köp av varor och tjänster anlitar leverantörer som arbetar i
enlighet med gällande lagstiftning och god affärssed.
• har som målsättning att även leverantörer och andra affärskontakter
samt samarbetspartners så långt det är möjligt ska uppfylla de krav
som följer av Visitas Etiska regler
• verkar för att de anställda i företagen har kännedom om och följer
Visitas Etiska regler
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VISITA TILLHANDAHÅLLER BLAND ANNAT EXEMPEL PÅ
DROGPOLICYS OCH HAR TAGIT FRAM BOKEN ”SPELA ROLL! –
VÄGEN TILL EN HÅLLBAR SVENSK BESÖKSNÄRING”, SOM
INNEHÅLLER TIPS OCH INSPIRATION FÖR DET VIKTIGA
HÅLLBARHETSARBETET.
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TYDLIGHET
Visitas medlemsföretag visar sin tillhörighet
Visitas medlemsföretag har skyldighet att alltid ha det senast utfärdade
medlemsmärket från Visita uppsatt på för kund/gäst väl synlig plats.
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