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ORDFÖRANDE HAR ORDET 

2019 tog vi steget, från att vara en bransch, mot att bli en basnäring.  

Ja, jag skriver det eftersom att jag gillar förändring. I närmare 30 år så har restaurangbranschen i Stockholm vuxit. Det har be-
tytt att det funnits plats för i princip alla nyöppnade krogar, efterfrågan har svalt nytillskotten och krögarna har levt ganska väl.  

Kvaliteten på mat och upplevelse har aldrig varit högre, vi har i många fall passerat Europas storstäder. Vi finner att, detta som 
tidigare varit unikt för Stockholm, nu även återfinns i hela landet.  

Nu är det dock annorlunda, efterfrågan har mattats av samtidigt som det fortsätter öppnas upp en mängd nya påkostade kro-
gar.  

Allt detta är ju bra, men samtidigt ställer det oerhört höga krav på krögaren. Du behöver kunskap i mat och dryck, du måste 
kunna räkna, du behöver förstå inköp, du måste kunna hyresförhandling, du behöver förstå marknadsföring och sociala media, 
du behöver en stark uppställning av personal, du behöver ett nätverk av gäster annars överlever du inte första året, och sist 
men inte minst du behöver en affärsidé.  

Glädjande nog så ser jag en stabilisering av restaurangmarknaden i Stockholm just nu. Det som upplevts som fritt fall under 
några år har nu planat ut och jag hoppas att det inte är tillfälligt.  

Varför skriver jag nu detta? Jo det är enkelt, vi restauratörer behöver öka vår kunskap för att klara dagens utmaningar. Vi be-
höver en plattform för detta. Visita är en sådan plattform. Visita är ett nätverk av kunskap.  

 

Beläggningen för hotell i Stockholm är fortfarande hög. Man kan dock skönja att det blir svårare att öka priserna. De stora in-
ternationella distributionsbolagen skapar ett tufft klimat gällande avkastningen. Det ligger planer för ytterligare ett tiotal hotell 
i Stockholm, men konkurrensen är hård om ytorna eftersom kontorshyrorna ökar igen. Stockholms hotellutbud, gällande kvali-
tet och service, har nog aldrig varit starkare men fortfarande lyser många stora internationella toppvarumärken med sin från-
varo.  

 

Visita Stockholm har genomgått förändringar under de senaste åren. Vi bygger ett nära samarbete med Stockholms stadshus 
för att dela med oss av våra erfarenheter från näringen och för att påverka beslut. Vi har knutit kontakter med samtliga poli-
tiska partier, har ett nära samarbete med Visit Sweden och Visita Stockholm har genom mig en plats i finansborgarrådets advi-
sory board. Vår plan är att stärka samarbetet ytterligare med Stockholms stad samt organisationer som verkar inom vår sektor. 
Även tjänstemän i nyckelpositioner står på vår lista för möten under 2020.  

Rent praktiskt så bjuder vi in till en promenad i vårsolen där vi i mindre grupper samtalar och byter erfarenheter. Vi samlas 
sedan upp för att äta lunch, vanligtvis på Djurgården, och dela med oss av de samtal som förts under promenaden. 

Som ett led i att även inspirera politiker, beslutsfattare och medlemmar så provade vi på att anordna en större aktivitet, Visita 
Stockholm Summit 2019. Ambitionen var att, inom budget, samla medlemmarna till en inspirerande dag med ämnen som 
starkt påverkar oss i näringen. Temat för Visita Stockholm Summit 2019 var: ”underhållning, kultur och musik” med frågeställ-
ningen: ”i spår av att handeln flyttar över till nätet, vad skall den attraktion som Stockholm haft genom sin unika shopping bli 
nu? Vi fick en stor uppslutning av spännande talare som fyllde schemat till bredden under en eftermiddag på Vasateatern.  

Visita Stockholms medlemmar har under året även bjudits in till olika frukostmöten med dagsaktuella ämnen, de brukar vara 
mycket populära.  

Under året som gått så har samarbetet mellan Visitas regionstyrelser stärkts kraftigt. Vi möts inför varje styrelsemöte med 
centralstyrelsen. Vi diskuterar frågor och jämför arbetssätt. Arbetet i huvudstyrelsen fokuserar nu på ett avtalsår och förhand-
lingarna är redan igång. Utrymmet i restauratörernas plånböcker är som sagt försvinnande litet så det gäller att tänka till och 
spetsa argumenten.  

 

Så avslutningsvis mina vänner, håll ihop och dela er kunskap, inspirera varandra och ta hand om de unga väl så att de stannar 
med oss.  

 

Tack för ordet 

Mvh, Pelle Lydmar 
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KOMPETENSFÖRSÖRJNING 

I den takt som besöksnäringen växer blir frågan om att säkra kompetensförsörjningen långsiktigt en utmaning i lan-

det. Det är en avgörande fråga för att besöksnäringen ska kunna utvecklas till dess fulla potential. Med det sagt är 

kompetensförsörjningsfrågan fortsatt ett prioriterat område för Visita Stockholm och i detta avsnitt kan du läsa om 

hur föreningen har arbetat med frågan. 

 

KOMPETENSARENA STOCKHOLM 

Visita Stockholm har suttit med  i advisory board för Kompetensarena Stockholm. Projektets syfte är att ta fram en 

hållbar samverkansmodell för regionens kompetensförsörjning - med fokus på yrkesinriktad vuxenutbildning.  

 

REGIONALT KOMPETENSRÅD 

Syftet för kompetensrådet är att stärka kvalitén i utbildningar som leder till anställningsbarhet i besöksnäringen 

och öka attraktiviteten att utbilda och etablera sig i näringen. Detta genom att  näringen, kommuner, Hotell– och 

Restaurangfacket och arbetsförmedlingen samverkar i relevanta frågor. Visita Stockholm sitter med i rådet som 

representant från näringen. 

 

KOCKDUELLEN 

Kockduellen är en matlagningstävling för högstadieelever. Syftet är att inspirera fler till att välja ett yrke inom be-

söksnäringen och att skapa ett större intresse för matlagning. Tävlingen börjar på en hem– och konsumentkun-

skapslektion, vinnande lagen möts sedan i en stadsfinal på den lokala gymnasieskolan med Restaurang– och Livs-

medelsprogram. Därefter får vinnande laget från stadsfinalerna kvala in till en riksfinal i Stockholm. Under 2019 

tävlade flera tusen elever över hela landet i Kockduellen. 

 

ÅRETS UNGA BRANSCHSTJÄRNA 

Genom att uppmärksamma proffsiga talanger inom besöksnäringen vill vi höja statusen på vår bransch. Därför de-

lar Visita Stockholm varje år ut ett stipendium till två personer, vilket går under namnet ”Årets Unga Bransch-

stjärna”. Vinnarna tilldelas en prissumma på 50.000 kronor vardera att använda i kompetensutvecklande syfte. I år 

gick stipendiet till Bahar Singh Deogun från STF Gärdet och Niklas Waclaw från Görvälns slott. Stipendiet delades ut 

på Visita Stockholm Summit. 

 

JÄRVAVECKAN 

Järvaveckan har funnits sedan 2017 och är ett initiativ för att minska avståndet mellan politiker och medborgare. 
Visita Stockholm fanns på plats under 2019 tillsammans med medlemsföretag. Syftet var rekrytera nya medarbe-
tare till medlemsföretagen. Visita Stockholms tält var väldigt välbesökta under de dagar som vi befann oss på plats  
och det skapades många värdefulla kontakter mellan medlemsföretagen på plats och arbetssökande.  



MEDLEMSAKTIVITETER 

MEDLEMSAKTIVITETER 

Att förmedla ny och viktig kunskap till föreningens medlemmar är högst prioriterat i Visita Stockholm. Vi tror på 

fysiska möten och tydlig medlemsnytta. I detta avsnitt kan ni ta del av ett urval av föreningens aktiviteter som skett 

under verksamhetsåret 2019. 

 

MORGONMÅL 

Visita Stockholms morgonmål har syftet att erbjuda kompetensutveckling på chefsnivå. Under året har vi anordnat 
två morgonmål, ett med temat ”Employer Branding” där deltagarna fick konkreta tips på hur de kan applicera em-
ployer branding i sina verksamheter.  Det andra temat var ”Kompetensförsörjning” där deltagarna bland annat fick 
lyssna till Ungdomsbarometern som utifrån sina undersökningar gav tips på hur man attraherar den yngre gene-
rationen till sin verksamhet.  

 

EKONOMIFRUKOST 

Inför medlemmarnas budgetarbete bjöd Visita Stockholm in till ett ekonomiseminarium. Thomas Jakobsson, 

chefsekonom på Visita, gick igenom hur prognosen för Stockholms besöksnäring såg ut inför 2020 och Antje Dede-

ring, förhandlingschef på Visita, berättade om kommande avtalsrörelse. 

 

VISITA AW 

I början av sommaren bjöd Visita Stockholm in alla medlemmar till en after work på Hasselbacken. Syftet med 

träffen var att skapa en informell mötesplats där medlemmarna kunde mingla med branschkollegor. Under denna 

kväll tillkännagavs även de finalister som gått vidare i jakten på stipendiet ”Årets Unga Branschstjärna”. 

 

VISITA STOCKHOLM SUMMIT 

I december var det dags för Visita Stockholms årliga branschmingel, detta år i ny tappning under namnet Visita 

Stockholm Summit. Medlemmarna bjöds in till en mingellunch för att sedan lyssna till ett gediget program med ta-

lare både från näringen och andra inspirerande företag där temat för programmet var: ”Ett rikt kultur– och nöjes-

liv, en del av framtidens Stockholm?”. Programmet avslutades med att tillkännage och dela ut stipendier till ”Årets 

Unga Branschstjärna”!  



BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE 

BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE 

Visita Stockholm arbetar för att förbättra förutsättningarna för att driva företag inom besöksnäringen i Stockholms 

Län. Detta gör vi genom att representera näringen i olika sammanhang och föra dess talan gentemot till exempel 

myndigheter och politiker. 

Besöksnäringen är Sveriges jobb– och integrationsmotor. Vi är den snabbast växande näringen i Sverige och syssel-

sätter hundratusentals människor, inte minst unga och utlandsfödda.  

 

POLITIKERTRÄFFAR 

Visita Stockholm arbetar löpande med att träffa politiker för att berätta om Stockholms besöksnäring och dess vikt 

för Stockholms attraktivitet som stad och roll för välfärden som jobb- och integrationsmotor. Under de två första 

kvartalen har föreningen träffat flera av Stockholms politiker för att samtala om Stockholms besöksnäring. Dessa 

politiker bjöds även in till Visita Stockholm Summit. 

 

BRANSCHRÅDET 

Branschrådet är en arena där vi träffar politiker och tjänstepersoner från Stockholms stad för att diskutera näring-

ens frågor och utmaningar med ett särskilt fokus på nattliv. Under året har bland annat frågor som rör det nya rök-

förbudet, hantering av klagomål gällande ljudnivåer och tillstånd för uteserveringar varit i fokus. 

 

STAD 

STAD (Stockholm förebygger alkohol– och drogproblem) är ansvarig för bland annat utbildningen Ansvarsfull alko-

holservering i Stockholms stad. Visita Stockholm finns representerade i STADs styrgrupp för att föra fram näringens 

syn på utbildningarna som erbjuds samt lyfta andra relevanta frågor. 

 

FÖRETAGSBESÖK 

Visita Stockholm har, tillsammans med Svenskt Näringsliv region Stockholm, anordnat flera företagsträffar tillsam-

mans med politiker och tjänstemän. Ett exempel är när Jan Jönsson, socialborgarråd (L), fick chansen att lära sig 

mer om näringen och företagarens utmaningar genom att besöka en av Visita Stockholms medlemmar Niklas Ahl-

bom som bland annat driver restaurang Himlen.  
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OM FÖRENINGEN 

Visita Stockholm är en av Visitas fem regionföreningar och dess verksamhetsområde omfattar Stockholms län. Vi-

sita är en medlemsstyrd organisation och all vår verksamhet tar sin utgångspunkt i att skapa så stor medlemsnytta 

för våra medlemmar som möjligt. 

 

VISITA STOCKHOLM 

Per Lydmar, Eataly (Ordförande) 

Pia Djupmark, Grand Hôtel (Vice Ordförande) 

Ricard Constantinou, Panini 

Maria Carboni, Riche/Luzette 

Jennica Jonsson, Stureplansgruppen 

Maria Jonasson, Gålö Havsbad 

Hobil Rhawi, Duvel Café 

Henrik Hermansson, Local Market Group  

Tess Humble Dillner, Scandic Hotels 

Tobias Ekman, Waxholms Hotell 

 

VALNÄMNDEN/REVISORER 

Sunniva Fallan Röd, Sturebadet (Ordförande) 

Marianne Hultberg, Hotel Birger Jarl 

Maria Stridh, Mässrestauranger AB 

Kenneth Kovanen, Nygårds Värdshus 

Lena Johnson, auktoriserad revisor Grant Thornton 

Gabriella Persson Klahr, förtroendevald revisor 

 

VAR MED OCH UTVECKLA VISITA STOCKHOLM 

Visita Stockholms arbete samordnas av en regionkommunikatör. Kontakta gärna oss om du har några frågor eller 

förslag på hur vi kan utveckla föreningens arbete. 

Sara Sidén 

Kommunikationsansvarig Visita Stockholm 

08—762 74 22 

sara.siden@visita.se 
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