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Ledare

Det är  tillsammans 
som vi tar  näringen 
framåt!
När jag skriver detta i april 2020 har Coronasmittans effekter besöksnäringen i ett järngrepp. 
Visitas verksamhet ägnas nu helt åt att på bästa sätt hjälpa våra medlemmar i den akuta situ-
ation som de befinner sig i, både i form av rådgivning och att genom dialog och opinionsbild-
ning påverka politiken. Det gör det inte helt lätt att sammanfatta vad som  hände 2019, långt 
innan någon visste vad som väntade. Men jag ska göra ett försök. 

2019 var ett starkt år för besöksnäringen och för Visita. Vi växte i antal medlemmar, vilket 
självklart är enormt glädjande. Att fler företag väljer att bli medlemmar i Visita visar att fler 
vill vara bra arbetsgivare som arbetar för schysta villkor och förstår vikten av social hållbar-
het för att kunna locka och behålla personal. Det är i sin tur en viktig del för att näringen 
ska kunna lösa utmaningen med kompetensförsörjningen på sikt. Vi behöver självklart bli 
bättre på att locka fler till näringen, men minst lika viktigt är att få fler att vilja stanna.

Det är i det ljuset man även ska se den satsning på att ta fram och sprida Branschkoden 
som skedde under 2019. Branschkoden är ett verktyg som tagits fram för att hjälpa företag 
inom besöksnäringen att locka, utveckla och behålla medarbetare. Genom verktyget kan 
man som företag, med hjälp av mallar, checklistor och tips på rutiner och processer, få hjälp 
med allt från rekrytering och personalutveckling till hur en anställning ska avslutas. 

En annan stor satsning under 2019 var utvecklandet av vår hemsida, visita.se. Målsättning-
en med hemsidan är självklart att ge ännu mer och bättre service till dig som medlem. Till 
exempel finns checklistor, mallar och avtal som du som medlem kan använda i din dagliga 
verksamhet. Dessa mallar är ”smarta” och utformade så att du kan lägga in din egen före-
tagslogotyp och sedan skriva ut.  

Under 2019 uppdaterades dessutom Visitas näringspolitiska program. Den politiska opini-
onsbildningen är en central del av vår service till våra medlemmar och det gäller att vi hela 
tiden är uppdaterade, både kring vilka frågor som är viktiga för våra medlemmar och kring 
vilka som är aktuella för politikerna. I det näringspolitiska programmet lyfts frågor som till 
exempel kompetensförsörjning, arbetsmarknad, regelkrångel och infrastruktur.

Självfallet har det hänt massor av fler saker under året. En del av dem kan du läsa om i den 
här verksamhetsberättelsen. Annat står inte med. Då tänker jag inte minst på allt det som vi 
gör tillsammans med våra medlemsföretag för att stärka näringen. Det är tillsammans som 
vi tar näringen framåt!

Jonas Siljhammar, vd Visita
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Nordic Choice-grundaren Petter Stordalen valdes 
under Visitadagen in i Visita Hall of Fame, där flera 
framgångsrika profiler inom svensk besöksnäring har 
valts in. Han tilldelades utmärkelsen för bland annat 
sitt entreprenörskap och starka engagemang i miljö- 
och klimatfrågor.  

I motiveringen från juryn står: ”En livsresa som 
började i ett jordgubbsstånd och som har lett fram 
till ett företagsimperium i fastighets- och besöksnä-
ringen, tyder på att årets mottagare av ’Visitas Hall 
of Fame’ är en person utöver det vanliga. En mång-

sidig entreprenör, men också filantrop som förenar 
ett skarpt affärssinne med ett starkt engagemang i 
miljöfrågorna.”

– Det här priset betyder väldigt mycket för mig och 
jag är otroligt stolt och tacksam över att bli invald 
i Visita Hall of Fame. Det är inte bara den finaste 
utmärkelsen inom svensk besöksnäring. Det är också 
ett kvitto på att det arbete som alla 16 500 med-
arbetare inom Nordic Choice Hotels gör verkligen 
bidrar till besöksnäringen och inspirerar branschen, 
sa Petter Stordalen. 

Visita Hall of Fame 
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Guldgalan 
Guldgalan, där Visita Norrland 
är samarbetspartner och delar 
ut pris till Årets turismföretag- 
are, hyllar årligen handlings-
kraften och företagsamheten i 
Jämtland och Härjedalen. Med tre 
starka finalister som alla repre-
senterade flervärde, och samtliga 
med ett lokalt engagemang för 
platsen, gick 2019 års utmärkelse 
till Wikners i Persåsen.  

Juryns motivering löd: ”Årets 
turismföretagare 2019 känneteck-
nas av ett stort engagemang för 
hela besöksnäringen, och värnar 
om att sätta vår region på den 
nationella kartan. Arbetar hållbart 
i alla led: personalen, maten, 
produkten och varumärket. Här 
snidar man sig in i framtiden med 
kreativitet och inspiration för väl-
befinnande, med kulturarvet och 
platsen i centrum.”

Visita Stockholms stipendium 
Årets unga branschstjärna – som 
delas ut till två personer för att 

höja statusen i branschen 
genom att uppmärk-

samma proffsiga 
talanger – gick 
2019 till Bahar S 
Deogun, plats-
chef på STF 
Gärdet, och Niklas 

Waclaw, restau-
rant manager och 

sommelier på Gör-
välns Slott. Årets pris, en 

check på 50 000 kronor vardera 
att använda i kompetensutveck-
lingssyfte, delades ut i samband 
med Visita Stockholm Summit på 
Vasa teatern.

Årets unga 
branschstjärna

Utmärkelsen Årets kvinna i besöksnäringen tilldela-
des Anna Jonsson, ägare av fyra Sibyllarestauranger i 
Jämtland och den franchisetagare i kedjan med flest 
kök. Anna Jonsson prisades för sitt ledarskap och 
förmågan att ständigt vilja utveckla och förbättra. 

– Det är helt otroligt måste jag säga. Jag gör bara 
det jag älskar och tycker inte det är så märkvärdigt. 
Men nu när det har sjunkit in är jag ändå väldigt stolt 
och känner att det jag gör kanske ändå betyder något, 
kommenterade hon utmärkelsen. 

Årets kvinna i  besöksnäringen 
Anna Jonsson har 41 medarbetare på sina totalt 

fyra Sibyllarestauranger. Flera av dem är unga, några 
är nyanlända och bland de anställda finns också flera 
äldre som har stannat kvar på arbetsplatsen i många 
år. Att Anna är ”en i gänget” är något som utmärker 
hennes ledarskap.  

– Det är mitt sätt att leda människor, att få alla att 
känna sig inkluderade. Jag gör samma saker som mina 
anställda. Det är så man får dem med sig och samti-
digt ger dem ansvar. 

Awards Night
Under en kväll i februari samlades 
företagare, utbildningsanordnare 
och andra intressenter till Awards 
Night – en gala som lyfter och 
hyllar besöksnäringen i Göteborg 
och de utbildningar som leder in 
i den. 

Galan kom till efter att Visita 
Västra fått projektmedel från Skol-
verket för att stärka samverkan 
mellan utbildningsanordnare och 
näringslivet.

Kvällen blev mycket lyckad med 
närmare 130 gäster och priser 
delades ut i kategorierna Årets 
Handledare, Årets Praktikföretag, 
Årets Yrkeslärare samt Årets Ta-
lang Hotell och Turism respektive 
Restaurang och Livsmedel. Galan 
blev en sådan succé att den hålls 
även i år 2020.

Anna jonsson, Årets kvinna 
i  besöksnäringen 2019.
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113
Så många ärenden tog Visitas branschjurister sig an som ombud. Drygt hälften av dessa 

gällde hyra eller arrende. Så högt har trycket varit på hyresfrågor att Visita under 
2019 förstärkte avdelningen för branschjuridik med en heltidstjänst. Avdelningen är nu åtta 

personer stark, varav fyra arbetar huvudsakligen med hyresfrågor. 

Järvaveckan  
2019 var andra året Visita del-
tog under Järvaveckan, där 
besöksnäringen erbjöd rekord-
många jobb. Gröna Lund, Max 
Burgers, Nordic Choice Hotels 
och Compass Group var några av 
arbetsgivarna på plats och visade 
tillsammans med Visita upp 
besöksnäringens roll som jobb-
motor. Jobbveckan lockade inte 
mindre än 40 000 besökare. 

– Järvaveckan är viktig för att 
alla ska få en chans att träffa 
några av oss arbetsgivare inom 
besöksnäringen. Och för oss 
är det en stor fördel att kunna 
komma ut och visa att vi är en stor 
aktör med många roliga uppdrag 
och att vi kan erbjuda spännande 
karriärer, säger Ulrika Bjurström, 
bemanningskoordinator på Com-
pass Group.  

Tina Tropp Jerresand, people 
and culture manager på Nordic 
Choice Sverige, ser Järvaveckan 
som ett sätt att öka mångfalden i 
hotellkedjan. 

– Vi tycker att det är toppen 
att tillsammans med Visita få visa 
upp besöksnäringen. Vi jobbar 
hårt för mångfald och vi ser Järva-
veckan som en stor möjlighet, 
säger Tina Tropp Jerresand. 

En gäst köper en lunchlåda med 
panerad fisk. Hon tuggar på något 
hårt, avbryter måltiden och sö-
ker upp en närliggande tandakut. 
Röntgen visar en sprucken kind-
tand. Rotfyllning och porslinskro-
na kostar henne 10 162 kronor. 

Gäster går tillbaka till matsalen, 
berättar om det inträffade och 
kräver ersättning med motsvaran-
de summa. 

Vad är rätt? Är man osäker 
och hamnar i tvist kan man som 
medlem Visita eller gäst anmäla en 
tvist och få den prövad kostnads-
fritt av Visitas oberoende ansvars-
nämnd.  

Under 2019 avgjorde Visitas 
Ansvarsnämnd 14 ärenden, bland 
annat ovanstående. 

Restaurangen beklagade det 
inträffade och tog ärendet till 
Ansvarsnämnden. Föremålet 
var borta och det saknades bild på 
föremålet som fanns i maten.  

Ansvarsnämnden ansåg inte 
att det var bevisat att det var ett 
främmande föremål i maten som 
orsakade skadan på gästens tand. 
Ansvarsnämnden fann därför att 
restaurangen inte var skyldig att 
ersätta gästens skada. 

Vid fyra tillfällen varje år samlas 
Ansvarsnämndens ledamöter, som 
är jurister och branschspecialister. 
Varken medlemmar eller gäster 
deltar i några möten. Besluten 
som fattas går inte att överklaga 
och som medlem har man förbun-
dit sig att följa beslutet. 

Slutrapport om 
validering
Valideringsdelegationen avslutade sitt 
arbete i december 2019 och har lämnat in 
en slutrapport. Validering handlar om att ge 
erkännande för kunnande som människor 
tillägnat sig i sammanhang utanför formell 
utbildning. Den viktigaste punkten i rap
porten är förslaget till rätten att genomgå 
validering.

Visita arbetar för validering av tre skäl: 
Det synliggör och stärker individen. 

För samhället finns viktiga incita
ment att spara utbildningstid och 

därmed utbildningsmedel.

För företag kan validering utgöra en 
kvalitetssäkring vid rekrytering. 3

2

1

Skadad tand och 
annat att bita i 

Svensk Klassificering AB har 
 påbörjat en revision även av 
det stjärnsystem som landets 
 campingar lyder under. 
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Stjärnorna putsas 
Två, tre eller fyra – hur många 
stjärnor ska hotellet ha? I Sverige 
är det Visitas helägda dotterbolag 
Svensk Klassificering AB som klass- 
ificerar hotell och campingplat-
ser, kvalitetssäkrar STF:s boenden 
och auktoriserar turistbyråer.  

Under året har de tillsammans 
med Europaorganisationen Hotel-
stars Union lagt mycket tid på att 
ta fram nya och modernare krite- 
rier för hotellklassificering. När 
denna revidering är klar kommer 
kriterierna att vara bättre anpas-
sade till den tekniska utvecklingen 
och antalet stjärnor kommer även 
att spegla hotellens hållbarhets- 
arbete på ett bättre sätt.  

Kompetensförsörjning är en av besöksnäringens största utmaningar. För att hjälpa företag 
att utveckla, behålla och attrahera framtida medarbetare tog Visita tillsammans med Hotell- 
och restaurangfacket, HRF, under 2019 fram det digitala verktyget Branschkoden.  

Idén bakom Branschkoden är att en mer professionell och strukturerad verksamhet leder 
till medarbetare som trivs bättre och stannar längre. Många företag inom besöksnäringen 
arbetar aktivt med medarbetarfrågor och har efterfrågat ett konkret verktyg från parterna i 
besöksnäringen. 

Det digitala verktyget innehåller bland annat rutiner för allt från rekrytering och utveck-
ling till hur en anställning ska avslutas. Tanken är att Branschkoden ska fungera som ett 
hjälpmedel för framför allt mindre och medelstora företag i besöksnäringen.  

– Stora företag har HR-avdelningar med rutiner för de här frågorna, men det kan vara 
tufft för små företag. Jag tror att Branschkoden kan hjälpa dem. Det är ett jättebra och ge-
diget material med processer och rutiner för ett framgångsrikt operativt medarbetararbete, 
säger Stina Algotson, vd för Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, BFUF, som 
finansierade projektet.  

Branschkoden  
– ett viktigt verktyg
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Liksom tidigare år var det Visitas budskap som var det mest synliga un-
der politikerveckan i Almedalen, tack vare medlemsföretag med centrala 
adresser i Visby som upplåter sina uteserveringar för de tryckta veporna. 
I år uppmanade texterna till regelförenklingar. Med enklare regler blir 
det lättare för företag att anställa, löd budskapet.  

Även konceptet med kockdueller upprepades från tidigare år, och ut-
ökades från två till tre dueller per dag. Duellerna består i att restaurang-
företagarna Fredrik Eriksson och Markus Aujalay intervjuar politiker om 
angelägna frågor, samtidigt som de lagar mat.  

– Duellerna är väldigt populära, både bland besökare och de politi-
ker som deltar, säger Visitas kommunikationschef Carl Johan Swanson.  

Och duellerna kan leda till viktiga utfästelser. Till exempel lovade Emil 
Källström, ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet, att gårds-
försäljning ska införas.  

Visita höll även i två middagar för särskilt inbjudna gäster (opinionsbil-
dare eller beslutsfattare) om regelförenklingar respektive kompetensför-
sörjning, och deltog i externa arrangemang. Vd Jonas Siljhammar med-
verkade bland annat i seminarier där han lyfte Branschkoden (läs mer här 
intill och på sidan 7).  

Almedalen avslutades för Visitas del med traditionsenligt vimmel på 
Burmeister. Mindre traditionsenligt en julikväll var temat: after ski.  

576 
Så många människor genomförde minst en kurs på VisitaAkademin under 2019. 

Av de 14 kurser som ges är framför allt de som grundar sig i kollektivavtalet eller ledarskap 
populära. Förutom dessa erbjuder Visita kurser inom bland annat service och ekonomi.  

Leadership Academy är en utbildning som vänder sig till unga ledare under 30 år 
(se sidan 15). VisitaAkademin håller även skräddarsydda utbildningar inom det arbetsrätts
liga området. De äger oftast rum ute hos medlemmarna. 2019 förlade man fler öppna kurser 

ute i regionerna efter specifika intresseanmälningar. Ett exempel är Ekonomi för 
icke-ekonomer som hölls i Växjö under våren. Förra året gav VisitaAkademin för första 

gången kurser på engelska: The guest in focus och Profitable upsell. 

BFUF – besöksnäringens forsk-
nings- och utvecklingsfond 
– firade tio år 2019. Fonden får 
varje år cirka fyra miljoner kronor 
från Visita och lika mycket från 
Hotell- och restaurangfacket.  
Sedan BFUF startade har de 
stöttat 29 forskningsprojekt och 
cirka 15 utvecklingsprojekt.  

2019 beviljade de sju mil-
joner kronor till fem tvååriga 
forskningsprojekt på temat 
jämställdhet inom svensk besöks- 
näring samt ett ”öppet spår”. 
Bland annat får KTH medel för 
projektet ”Promoting a hospi-
tality industry free from 
human trafficking and pro-
stitution – The effects on employ-
ees’ work environment” och Göte-
borgs universitet får pengar för att 
undersöka ”Kunskapsturism som 
attraktion och resurs” medan 
Luleå tekniska universitet ska ta 
reda på mer om ”Morgondagens 
gröna turist: De unga genera-
tionernas perspektiv på hållbart 
resande”. BFUF finansierade 2019 
Branschkoden, ett hjälpmedel till 
framför allt mindre och mellan- 
stora företag i besöksnäringen för 
att utveckla och behålla personal. 
Även en studie om specialkost- 
beställningar på konferensanlägg-
ningar och restaurang initiera-
des under året. Specialkost är ett 
stort begrepp och omfattar i dag 
så olika saker som medicinska 
dieter, etiska livsstilsdieter och 
sådan mat som gästen inte tycker 
är god, specialkosten kan därför 
bli en mycket stor fråga för en 
restaurang att hantera.

Tio år 
med ökad 
kunskap 

Energi i Almedalen 
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I drygt 25 år har Gymnasie-SM hållits i grenarna 
hotell, turism, servering och kök. Det är en välkänd 
tävling med gott rykte och arbetet med tävlingen 
pågår hela året: på hösten uppmanas alla skolor att 
lämna in kvaluppgifter och dessa bidrag granskas. 
Sex skolor väljs ut till finalen som hålls i mars. 

Syftet med Gymnasie-SM är att synliggöra karriär- 
vägar och att kompetensutveckla de lärare som är 
med.  

Visita står för ersättning till domare, tävlingsledare 
och vissa kringkostnader. De tävlande går i årskurs 3 
i gymnasiet och 2019 hölls tävlingen för första gången 
i Grythyttan. 

–  Vi har valt att 
vara på Restaurang- 
och hotellhögskolan 
i Grythyttan i ett 
försök att knyta 
ihop gymnasiet med 
högre utbildning, 
förklarar Kersti  
Wittén, sekreterare 
på UHR.  

Skiftet innebär så-
väl bättre lokal och 
utrustning som till-
gång till all kunskap 

Tävlingar som dörr- och ögonöppnare 

Året i korthet

som finns på Restaurang- och hotellhögskolan. 
– 48 superduktiga tävlande elever får se att det 

finns en högre utbildning, liksom 24 lagledare och 
lärare. 

Nordiska mästerskapen i kök och servering är 
ett sätt att jämföra utbildningarna i Norden och 2019 
hölls tävlingen i Stockholm. Ett par svenska deltaga-
re i vardera grenen får träna med varsin coach i några 
månader. Visita och dess systerorganisationer i de 
nordiska länderna står bakom.  

 Visita stöttar även UHR i arbetet kring yrkes-
tävlingarna Yrkes-VM (World Skills Competition), 
Yrkes-EM (Euro Skills) samt Yrkes-SM. 2019 tog  
hotellreceptionisten Elias Larsson från Hjärup hem 
bronsmedaljen i Yrkes-VM i Kazan. Han blev den 
första svenska hotellreceptionisten att ta en pallplats 
vid ett Yrkes-VM.     

 Även elever i högstadiet kan tävla. Kockduellen 
är en matlagningstävling och ett samarbete mel-
lan Visita och skolor inom ramen för hem- och 
konsumentkunskapen. Syftet är att öka intresset för 
restaurangbranschen som karriärväg. 2019 deltog fler 
än 100 grundskolor och cirka 6 000 högstadieelever 
i tävlingen. Dessutom har 33 gymnasieskolor med 
restaurang- och livsmedelsprogram anordnat stads- 
finaler. Tävlingen har fått stor medial uppmärksamhet 
på såväl lokal som nationell nivå. 
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Nya funktioner 
på visita.se 
Visita.se har fått ett nytt utseende under året och 
framför allt nya funktioner. I Medlemsguiden, i delen 
där medlemmar loggar in, finns numera smarta mal-
lar. I dem kan man lägga in sin egen logga och spara 
ner som pdf på datorn eller spara blanketten som 
favorit på ”Mina sidor”. Den vanligast använda mallen 
är den för anställningsavtal.

Under ”Mina sidor” kan man även göra beställning-
ar i webbshoppen och få en överblick över medarbe-
tare som är registrerade som användare på företaget.

På nya visita.se är även branschstatistiken mer 
lättillgänglig med en egen flik och ”Bli medlem”-sidan 
är inbjudande och tydlig. 

Besöksliv  
Visitas nyhetssajt Besöksliv.se med 60 000 besökare 
levererade under 2019 dagliga nyheter, trender, åsik-
ter och insikter om besöksnäringen. Besökslivs mest 
lästa artiklar under året var den om att SCR skrotade 
obligatoriet om att ha campingkort för att registrera 
sig på svenska campingplatser, och artikeln om att 
Grand Hotel i Alingsås har börjat med att ta extra 
betalt för specialkost som inte är kopplad till allergier.  

Besökslivs pappersmagasin kom ut med sju num-
mer med nyheter och fördjupning i ämnen och frågor 
som rör Visitas medlemmar. 

I augusti blev Visita certifierad arbetsgivare hos Migra-
tionsverket. Medlemsföretag kommer därmed ha möj-
lighet att under vissa förutsättningar registrera sig under 
Visitas certifiering. Det innebär betydligt kortare handlägg-
ningstider för ansökan om arbetstillstånd än om arbetsgivare går 
direkt via Migrationsverket: i stället för 6-8 månader kommer nu besked 
för en komplett förstagångsansökan lämnas inom tio dagar. Gäller ären-
det en förlängning av ett arbetstillstånd fattas beslut inom 20 dagar. I fall 
där facket har avstyrkt ska beslut fattas inom 60 dagar.

– I vår näring är det många som anställer medarbetare från länder ut-
anför EU/EES och vi har märkt ett stort intresse från medlemsföretagen 
för att få hjälp med processen, säger Pontus Vallin, som är arbetsrättsju-
rist på Visita.

Visita arbetar nu med att skapa administrationen kring tjänsten.

Certifierad 
 arbetsgivare

2 400
Så många råd har Visitas branschjurister gett medlemmarna under 2019 i telefonsamtal,

via mejl eller i möten. Råden rörde exempelvis frågor kring hyror, serveringstillstånd, 
livsmedelshygien, kassaregister, personalliggare och danstillstånd. 

 ”Det är helt 
avgörande för oss 
att få hit kockar 
från Thailand”, 
har Kent Ly, som 
äger Jungle Thai 
i Jönköping, sagt 
till Besöksliv.
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Under året har ett arbete pågått hos Visita i syfte att 
kvalitetssäkra de skolor som utbildar inom näring-
ens program: hotell och turism och restaurang och 
livsmedel. I förarbetet har skolor och medlemsföretag 
besökts och tankarna förankrats. Arbetet med kvali-
tetssäkringen går vidare under 2020. 

– Vi tror att kvalitet driver attraktivitet och att ett 

sådant här ramverk behövs, säger Peter Thomelius, 
utbildningschef på Visita. Under politikerveckan i 
Almedalen anordnade Visita en middag, där frågan 
om kompetensförsörjning diskuterades. Runt bordet 
satt bland annat Yrkeshögskolans generaldirektör, 
riksdagspolitiker från utbildningsutskottet, företräda-
re för Arbetsförmedlingen och medlemsföretag. 

Säkrad kvalitet 
på utbildningar
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Året i korthet

Under 2019 tog Visita fram ett nytt näringspo-
litiskt program. Den viktigaste frågan har varit 
att minska regelbördan gentemot företagare, 
från myndigheter och kommuner. Vi har frågat 
Anna  Cederchiöld Stuart, näringspolitisk chef 
på Visita, hur hon ser på Visitas arbete med 
strategisk påverkan.  

Hur tog du dig an arbetet med 
 regelbördan?

– Det är positivt att det ju var ett fokus som 
fanns redan när jag började. Visita har hållit 
politikermiddagar om detta löpande samt under politiker-
veckan i Almedalen och på andra sätt arbetat med att påverka 
utifrån Visitas regelförenklingsprogram.

Går arbetet framåt?
– Ja, det gäller att arbeta både långsiktigt och kortsiktigt. 

Att sätta den långsiktiga strategin så att den rimmar med både 
samhällsutvecklingen och frågor som är aktuella hos besluts-
fattare.

Vilka snabba frågor har ni fått hantera 2019? 
    – Exempelvis frågan om arbetskraftsinvandring. Att 
arbetsgivare ska kunna ta hit specialistkompetens från 
andra länder.

Anna Cederchiöld Stuart har även arbetat med ett 
nytt näringspolitiskt program, påverkansarbete inom 
infrastruktur, ursprungsmärkning och gårdsförsälj-
ning.

Vad har skett inom hållbarhetsområdet?
– Vi har arbetat aktivt för att minska matsvinn 

i branschen och där ser vi resultat. I frågor som 
är  omfattande arbetar vi i samverkansgrupper i Svenskt 
 Näringsliv. Det gäller bland annat engångsartiklar och plast.

Har fokus varit på ekologisk hållbarhet?
– För Visita är alla delar av hållbarhetsarbetet viktiga. Social 

och ekonomisk hållbarhet är viktiga delar i att vara en seriös 
företagare. Till exempel är arbetet med Branschkoden en viktig 
del av den sociala hållbarheten, då den hjälper våra medlemmar 
att bli ännu bättre arbetsgivare.

Långsiktig strategisk påverkan

Visitadagen
Under ledning av moderatorn Jesper Rönndahl samlades den 6 maj över 500 medlemmar 
och representanter från besöksnäringen på Chinateatern i Stockholm för inspiration, nät-
verkande och kunskapsutbyte.  

Dagen bjöd på politiska diskussioner och inspirerande föreläsningar som gav inspiration, 
insikt och framtidstro. Nytillträdde näringsministern Ibrahim Baylan var på plats och gav sin 
syn på besöksnäringens betydelse för Sverige och hur en hållbar framtid för besöksnäringen 
ska se ut. Dagen avslutades med prisutdelning, middag och underhållning på Berns. 
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Året i korthet

I oktober hölls Visitas Leadership Academy, som 
samlar näringens unga ledare för att stötta, boos-
ta och uppmuntra dem till en fortsatt karriär inom 
besöksnäringen. 

Leadership Academy är ett nätverk och intensivut-
bildning och för arbetsgivare är det en möjlighet att 
ge medarbetare extra motivation. 

Hela 47 talanger deltog i workshoppar på temat 
ledarskap och dagen fick mycket positiva omdömen 
av deltagarna.

Årets unga branschstjärna Bahar Deogyn, som i dag 
är platschef på STF Gärdet, är en av de som deltog:

– Hela processen från början till slut gav en sådan 
boost för motivationen. Redan från start märktes 
att det fanns en tydlig tanke kring helheten. Struk-
turerat, tydligt och en positiv upplevelse. Vi pratade 
mycket om fenomenet drivkrafter. Vilka är egentligen 
kollegors och medarbetares drivkrafter? När vi vet 
det, kan vi bli mer effektiva i våra verksamheter och 
arbetsrelationer.

Leadership 
 Academy

Så många samtal tog Visitas arbetsrättsjurister emot under 2019 i telefonrådgivningen. 
Precis som tidigare år gällde de flesta frågorna misskötsamhet hos medlemsföretagens 
anställda. Därefter följde frågor kring arbetsbrist och omorganisation. 

322 ärenden har hanterats under året där majoriteten av ärendena avsåg bistånd till 
medlemmarna vid lokala fackliga förhandlingar. Övriga ärenden var centrala förhandlingar 
och några domstolsprocesser. Under året biträdde Visita två medlemsföretag i tingsrätten 
gällande tvister med tidigare anställda. Båda medlemsföretagen vann sina respektive tvister. 

Förutom rådgivningen har arbetsrättsjuristerna förberett avtalsrörelsen där nya kollektiv
avtal för branschen ska tecknas under våren 2020, samt producerat nytt material i form av 
texter och mallar till den nya hemsidan. Dessutom höll avdelningen 66 utbildningsdagar i 
arbetsrätt, arbetstid och arbetstillstånd över hela landet 2019.

Världens jobb utvecklas
Satsningen på Världens jobb har tagit delvis ny form 
2019. Sajten har fyllts av filmer med branschprofiler 
och studerande i näringen. Bland annat har elever på 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet respektive 
Hotell och turism fått filma sin skoldag. 

Syftet är att visa den positiva sidan av näringen, 
vilken bredd som finns och visa varför unga ska välja 
att jobba i besöksnäringen. Filmerna sprids i sociala 
medier, till unga och till föräldrar vars ungdomar ska 
välja till gymnasiet.

15 100

Mentorskap genom Kulnet   
Under 2019 genomförde 21 personer Visitas mentor-
program Kulnet, där adepter blir matchade med men-
torer, alla med stor erfarenhet av att kombinera aktivt 
arbete med personlig utveckling. Samtliga av Kulnets 
mentorer har en nära koppling till besöksnäringen.  

– Under ett helt år har du som adept ett starkt 
fokus på personlig utveckling och att växa i din 
ledarroll. Programmet syftar till att utveckla dig som 
ledare, få en bättre bild av din utveckling samt hitta 
balansen mellan arbete och privatliv, säger Caroline 
Rådestad, samordnare för högre utbildning på Visita.  

Programmet utgår från individernas utmaningar 
och drivkrafter när mentorerna väljs ut.  

– Vi väljer mentor och fokus ligger på varje adepts 
egen resa och utveckling. På köpet får adepten ock-
så ett nätverk med värdefulla kontakter från hela 
branschen, säger Caroline Rådestad.  
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Visitas regionverksamhet

Visita Södra 
Under året jobbade Visita Södra 
kontinuerligt med påverkansar-
betet kring viktiga besöksnärings-
frågor. Ett populärt inslag i denna 
opinionsbildning var den årliga 
politikermiddagen då bland annat 
gårdsförsäljning och regelför-
enklingar diskuterades. Under 
året beslutades även att påbörja 
en utbildningssatsning där Visita 
Södra subventionerar utbildningar 
som finns på VisitaAkademin.  

 Nina Christensson, ordförande

Visita Norrland 
Visita Norrland har under 
2019 mött ett stort antal med-
lemmar i sina aktiviteter. Erfaren-
heterna från dessa möten har 
tagits vidare till berörda kom-
munpolitiker för att lyfta besök-
snäringens många utmaningar 
i vardagen. Styrelsen har under 
året också kontaktat alla med-
lemmar som välkomnades till oss 
för två år sedan för att säkerställa 
medlemsnyttan och få en bild av 
vad de förväntar sig av medlem-
skapet. 

 Linda Frohm, ordförande 

Visita Västra 
Visita Västra fortsatte under 2019 
intensivt arbetet inom kompe-
tensförsörjningsfrågan. De största 
satsningarna var den nystarta-
de galan Awards Night, som vill 
hylla branschen och utbildning-
arna som leder in i den samt en 
mässmonter på Gymnasiedagarna 
i Göteborg. Genom att kontinu-
erligt bidra till att öka samarbe-
tet mellan skola och näringsliv 
vill Visita Västra säkra framtidens 
medarbetare för medlemmarna. 

 Eva Dunér, ordförande 

Visita Stockholm 
Under året har Visita Stockholm 
fokuserat på att föra besöksnä-
ringens talan gentemot be-
slutsfattare, genom att löpande 
träffa politiker och tjänstemän och 
skapa en nära kontakt med dem. 
Kompetensförsörjningsfrågan har 
även fortsatt varit prioriterad där 
Kockduellen och Järvaveckan har 
varit i fokus.  

 Pelle Lydmar, ordförande Visita 
Stockholm 

Visita Mellersta 
För sjunde året i rad delade Visita 
Mellersta ut Hans Erik  Börjeson- 
stipendiet till en person som 
jobbar på ett företag som är med-
lem i Visita. Stipendiet, vars syfte 
är att lyfta duktiga ledare inom 
besöksnäringen, ska användas till 
kompetensutveckling. 

Under 2019 hade Visita 
 Mellersta också sin årliga politi-
kermiddag. Ett antal av dessa riks-
dagspolitiker har också genomfört 
praktik ute hos några av regionens 
medlemmar. 

 Johan Larson, ordförande 

Visita har lokala 
styrelser i fem 
regioner i  landet. 
I dessa ingår 
medlemmar och 
Visita-
medarbetare.
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661
2019 var ett  rekordår 
för Visita sett till 
 antalet nya  medlemmar. 
Hela 661 företag blev 
 medlemmar under året. 

– Ett helt år med en marknadsavdelning som värvat medlemmar har 
givetvis gett resultat, säger Sara Nordström, marknadschef på Visita och 
den som ansvarar för medlemsrekryteringen. 

Totalt har Visita nu drygt 5 400 medlemmar. De nya medlemmarna 
är nästan uteslutande företag med fullt medlemskap, det vill säga att de 
tecknar även kollektivavtal.

Vad driver företagen att bli  medlemmar?
– Intressant nog skiljer sig skälen åt. Men det vanligaste är att man 

vill göra rätt. I dag har många förstått innebörden och värdet av social 
hållbarhet. De vill vara bra arbetsgivare som jobbar för schysta villkor. 
Sedan påverkar det givetvis att det här är en krånglig näring att verka i, 
med många regler och mycket tillsyn. Då är det värdefullt att ha tillgång 
till våra tjänster. 

Vad tycker företagen själva? På följande sidor berättar företrädare för 
sex medlemsföretag varför de blivit och fortsatt vara medlemmar i Visita. 

17Visita verksamhetsberättelse 2019
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Medlemsintervju

Detta gör Visita inom medlemservice:  Rådgivning  Nätverk  Förhandlar fram rabatterade gruppavtal  Representant i samarbetsprojekt

”Jag har alltid en 
expert att vända 
mig till ”
Under sina år som vd för Holiday Club i 
Åre har Pernilla Gravenfors arbetat för 
att tydligt positionera företaget – och 
 tagit hjälp löpande av Visita.

Vad står Holiday Club för i dag?
– Vår vision är att vara med och 

bidra till en friskare värld. Det är 
vår kompass i allt vi gör. Arbetet 
vilar på tre ben: rörelseglädje, 
matglädje och tid tillsammans i 
naturen. 

Vad har ni haft för nytta av 
 medlemskapet i Visita?

– Under hela 2019 har vi genom-
fört ett större projekt gentemot 
anställda som går ut på att skapa 
större trygghet genom att berätta 
exakt vad som förväntas av varje 
roll. De generationer vi jobbar med 
nu vill ha tydliga instruktioner. Då 
presterar de bättre. Så vi har tagit 
fram befattningsbeskrivningar och 
rutinbeskrivningar och dessa har 
vi bollat med Visita. Dokumenten 
har gett stabilitet och trygghet 
och det ger lönsamhet. Där har vi 
haft stor hjälp.

På vilket sätt?
– Jag har alltid en vän och 

expert som jag kan vända mig till 
när jag behöver råd så att jag får 
en objektiv syn på saken och väljer 
bästa möjliga lösning. Medlemska-
pet i Visita är som att ha en massa 
specialister anställda som man 
kan använda när man behöver 
dem. Jag tar ofta hjälp. Och jag 
uppmuntrar mina medarbetare 
att göra detsamma. 

– Vi vill givetvis vara en attrak-
tiv arbetsplats, med bra villkor 
och bra struktur. 

– Och det är väldigt bra perso-
nal i alla kontakter hos Visita. Jag 
känner mig så trygg och får så bra 
återkoppling och uppföljning. Och 
det är också härligt: som företags-
ledare kan man vara ensam och då 
är det ett stöd när någon vet vad 
jag står i och frågar hur jag mår. 
De är så duktiga. 

Vad förväntar du dig av 
 medlemskapet framöver?

– I ärlighetens namn är det 
tufft att driva business så min tid 
går till att driva företaget här och 
nu. Visita analyserar och tar fram 
prognoser som gör oss förbe-
redda för framtiden och hjälper 
oss att fatta hållbara beslut. Vi 
behöver bli ännu mer professio-
nella så att vi kan driva företagen 
hållbart – för personalen och för 
företaget. Det hänger ihop. Och 
Visita har en helhetssyn även när 
det gäller hur vi ska rusta våra 
framtida ledare. De ser många 
verksamheter och kan fatta mer 
övergripande beslut medan jag 
som enskild medlem kanske utgår 
från väldigt specifika förutsätt-
ningar.

PERNILLA GRAVENFORS, VD HOLIDAY CLUB
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Medlemsintervju

Visita och 
stipendium
Elva olika stiftelser 
har anförtrotts 
Visita av enskilda 
medlemmar, 
 Stockholms 
regionförening och 
av företag som är 
indirekt knutna 
till näringen. 
Visita Fond
förvaltning delar 
ut cirka 3 000 000 
kr i  stipendier och 
bidrag varje år. En 
del av dessa peng
ar går till  mentor
programmet 
Kulnet.

Visste du att  ... Drygt 400 adepter har deltagit i Kulnet genom åren och fler än 100 personer har engagerat sig som mentorer.

” Jag blev en 
 säkrare ledare 
och företagare”

Visitas mentorprogram blev ett riktigt 
lyckokast för restaurangägaren Brazar 
Bozlak, som uppmanar andra att ansöka 
om en plats.

Varje år erbjuder Visita 30 platser 
i mentorprogrammet Kulnet, som 
ska ge inspiration och stöd till 
framtidens ledare. Brazer Bozlak, 
grundare av restaurangkedjan 
Basta Urban Italian, var helt ny i 
restaurangbranschen när han blev 
antagen 2016. 

Hur upplevde du Kulnet- 
programmet?

– Det var klart över mina för-
väntningar. Det var genomtänkt 
och det fanns en röd tråd genom 
hela programmet. Jag har studerat 
på högskola i åtta år och tycker 
att Kulnet var minst lika professi-
onellt upplagt. 

– Det var otroligt givande både 
att få ha en mentor som delade 
med sig av sin erfarenhet och att 
få möjlighet att nätverka med de 
andra adepterna. Dessutom bjöds 
det på massor av intressanta pre-

sentationer av aktuella case. 
– Jag uppmanar alla att söka!

Vad gav det dig att ha en mentor?
– Det var helt fantastiskt. Jag 

parades ihop med Jan Roy, tidi-
gare koncernchef för Parks and 
Resorts, och att få sitta och prata 
med honom en gång i månaden 
öppnade upp en stor värld för 
mig. Jag kom med mina vardags-
problem och vi pratade väldigt 
öppet på varje möte. 

– Något som jag verkligen lärde 
mig från Jan var vad det innebär 
att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Redan vid första mötet, när jag 
förklarade min vision om att byg-
ga upp Sveriges bästa italienska 
restaurangkedja och frågade ho-
nom hur jag skulle lyckas med det, 
så kollade han mig djup i ögonen 
och sa: ”Du måste bli en attrak-
tiv arbetsgivare.” Det är nog det 

viktigaste jag har tagit med mig 
från Kulnet. Det förstärktes av 
Visitas föreläsningar om arbetsgi-
varvarumärke, som var fantastiskt 
lärorika. 

På vilka sätt har Kulnet- 
programmet påverkat dig i rollen 
som ledare?

– Jans råd väckte många tankar 
hos mig. Han sa bland annat: ”Du 
måste anställa människor som 
tror på dig och din vision, för du 
kommer inte att kunna bygga ett 
varumärke på egen hand.” Det är 
något jag bär med mig idag. Om 
jag till exempel behöver anställa 
en extrajobbare vill jag inte an-
ställa vem som helst. Istället tän-
ker jag att extrajobbaren kanske 
kan bli en framtida restaurang-
chef. Man måste bygga upp en bra 
grund och se till att de anställda 
växer in i de viktiga rollerna.

– Jag trodde på mig själv från 
början, men Jan gjorde mig till 
en säkrare ledare och företagare. 
Han fick mig att tro ännu mer 
på mig själv och att lita på min 
magkänsla.

BRAZER BOZLAK, VD BASTA URBAN ITALIANS
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Visita och branschjuridik:  Rådgivning  Förhandlingsombud  Remisshantering  Representant i internationella sammanslutningar (Hotrec m fl)

Medlemsintervju

”Hon visste vad 
hon ville, vad vi 
hade rätt till”
Jessica Silow satt fast med ett ofördelak-
tigt hyresavtal och en motsträvig mark- 
ägare i form av Katrineholms kommun. 
Med Visitas hjälp löste de situationen.

När Jessica Silow för cirka fem 
år sedan tog steget och satsade 
på att köpa Djulöbadets camping 
& stugby, där hon jobbade, skrev 
hon under ett hyresavtal för mar-
ken med Katrineholms kommun. 
Efter fyra år hade avtalsperioden 
löpt ut, men förlängdes automa-
tiskt med ett år i taget. Det ville 
Jessica Silow ändra på – något 
som visade sig vara lättare sagt 
än gjort. 

Vad var det som hände?
– Jag var inte intresserad av 

plus ett år-upplägget och ville 
säga upp avtalet för omförhand-
ling, men kommunens tjänste-
män var ointresserade av att ha 
kontakt med mig. För mig var det 
viktigt att ha en skriftlig dialog via 
mejl, för att ha dokumentation på 
vad som sagts och beslutats och 
att kunna hävda min rätt. Men det 

ville inte kommunen, som svarade 
undvikande på mina mejl.

Varför valde du att ta hjälp av 
Visita?

– Jag hade tidigare skickat in en 
uppsägning av avtalet till kommu-
nen. Men den blev ogiltigförkla-
rad, trots att en tjänsteman först 
hade godkänt den. I mars 2019 vil-
le jag göra ett nytt försök att säga 
upp avtalet och kontaktade därför 
min kontakt, Susanne Ytterholm, 
hyresrättsjurist på Visita, för att få 
det rätt från början. 

– Susanne var helt enaståen-
de. Hon visste vad hon ville, vad 
vi hade rätt till. När allt var som 
mest intensivt fick Susanne sköta 
all kommunikation med kom-
munen. Det var lugnast så – jag 
kunde inte kommunicera med 
dem. Men självklart hade jag och 
Susanne löpande kontakt.

Hur gick det – lyckades ni lösa 
situationen?

– Det är ganska ovanligt att 
campinganläggningar sitter på 
rena hyresavtal. Det är vanligare 
att man har arrendeavtal eller 
äger marken själv. Det gjorde att 
det var svårt att hitta hyresavtal 
att jämföra med. Det gick så långt 
att vi fick koppla in hyresnämn-
den. 

– Det hela slutade som tur var 
väl. Vi fick till en sänkning av 
hyran, men mitt hyresavtal löper 
fortfarande på ett år i taget. 

– Jag vill fortfarande få till en 
längre avtalsperiod, men den 
dialogen ska jag försöka att ha 
själv framöver. Först ska jag låta 
det här resultatet landa lite hos 
kommunen.

JESSICA SILOW, DRIVER DJULÖBADETS CAMPING & STUGBY
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Medlemsintervju

” Vi har bara 
skrapat lite på 
ytan ännu ”

Satsningen på en restaurang fick 
 eventföretaget Aveqia att gå med i Visita. 
Nu upptäcker företaget allt fler fördelar 
med medlemskapet.

Under 2019 valde Aveqia att bli 
medlem i Visita och blev därmed 
något av en udda fågel bland 
medlemmarna. Aveqia är vad man 
skulle kunna kalla ett gastrono-
miskt eventföretag. Till företagets 
kök i Göteborg och Stockholm 
kommer grupper av människor 
för att laga mat under ledning av 
Aveqias kockar. 

Varför valde ni att gå med i 
Visita?

– Egentligen borde man vända 
på frågan till varför vi inte var 
med i Visita tidigare. Aveqia är 
inte en traditionell restaurang-
verksamhet – alla våra anställda 
är tjänstemän, även våra kockar, 
eftersom de leder våra gäster i 
en matlagningsövning. Vi såg inte 
hur Visita skulle kunna stötta oss. 
Men så öppnade vi en hotellres-
taurang i Sundbyberg och fick 

en mer traditionell setup med 
kollektivavtal och valde därför att 
gå med i Visita i början på 2019.

– Sedan dess har hotellet tagit 
över driften av restaurangen, vilket 
blev bättre för båda parter. Men 
medlemskapet i Visita har vi kvar.

Vilken nytta har ni hittills haft av 
Visita? 

– Jag går till visita.se ganska 
mycket för att läsa om personal-
frågor, nya lagar och regler och 
annat. Det är ett bra sätt att hålla 
sig ajour. Jag uppskattar också 
möjligheten att kunna ringa för 
att få svar på personalfrågor, till 
exempel. 

– För närvarande håller vi på att 
titta på möjligheten att öppna en 
kockskola för att kunna utnyttja 
våra lokaler även på dagtid. I den 
frågan får vi hjälp av Visitas ut-
bildningschef Peter Thomelius.

Vad förväntar du dig av 
 medlemskapet framöver?

– Vi håller på att utveckla vår 
verksamhet och ser Visita som ett 
bra stöd på vägen. Även om vi är 
en udda fågel i branschen vill vi 
vara med och se vart restaurang-
branschen tar vägen och hitta de 
bitar som passar oss. Hur kan vi 
till exempel bli en bättre arbetsgi-
vare och behålla vår konkurrens-
kraft? Kockar är en trång sektor 
och vi vill givetvis behålla dem vi 
har. 

ANNA CHU, VD AVEQIA
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Detta gör Visita inom arbetsrätt:  Förhandlar kollektivavtal  Rådgivning  Ombud i förhandling  Utbildning

Medlemsintervju

” Det är tufft att 
rekrytera bra 
personal”

Inför högsäsongen 2019 saknade gårds-
hotellet Sydkustens at Pillehill en extra 
kock. Räddningen kom från Spanien 
genom det europeiska nätverket Eures.

Att rekrytera och behålla bra 
personal är av största vikt för alla 
verksamheter inom besöksnäring-
en. Bedriver man en hotellanlägg-
ning på landet kan personalfrågan 
ibland vara en stor utmaning. Så 
var det för Sydkustens at Pillehill, 
berättar vd Jannike Briesen-
land-Lister.

Varför är rekrytering en utma-
ning?

– Vår anläggning ligger ute på 
landet, mitt emellan Trelleborg 
och Ystad, med cirka 2,5 mil till 
båda orterna. Det finns ingen 
lokaltrafik. Vår utmaning gäller 
i stort sett alla personalgrupper 
– även att rekrytera personal till 
uppgifter som städ och disk. 

– Personalfrågan var faktiskt 
en av anledningarna till att vi gick 
med i Visita för cirka ett och ett 
halvt år sedan. Vi ville bli en mer 

attraktiv arbetsgivare så att det 
skulle bli lättare att rekrytera 
och att behålla den personal vi 
rekryterat. Kollektivavtalet var en 
positiv del för de anställda, men 
också känslan av att vi som ar-
betsgivare engagerar oss och bryr 
oss om mer övergripande frågor 
som långsiktigt påverkar deras 
möjligheter inom branschen.

Inför sommarsäsongen 2019 stod 
ni inför ett specifikt personalpro-
blem. Berätta!

– Vi behövde rekrytera en extra 
kock. Vi hade genomfört en del 
intervjuer, men eftersom det gäll-
de en säsongsanställning var det 
svårt att hitta rätt. Till slut fick vi, 
med hjälp av Visita och Arbetsför-
medlingen, tag i en spansk kock 
via Euresnätverket. När vi äntligen 
fick tag i henne var det redan 
april–maj så vi var rätt stressade.

Hur tänker ni kring rekrytering 
framöver?

– Vi ska försöka anställa någon 
mer permanent. Vi är inne i en 
expansionsfas där vi bygger ut 
restaurangen och adderar fler 
hotellrum. Vårt mål är att ha 
en hållbar verksamhet med fler 
fastanställda året om, även om det 
alltid kommer att behövas extra 
personal under somrarna. 

– Vi tror att medlemskapet i 
Visita kan vara till stor nytta på 
den här resan. Vi hoppas få tips 
och råd om hur man kan växa som 
företag och sätter stort värde på 
nätverksträffarna med andra i 
branschen. Även utbildningarna i 
VisitaAkademin kan vara intres-
santa för framtiden. 

JANNIKE BRIESENLAND-LISTER, VD OCH DELÄGARE, SYDKUSTENS AT PILLEHILL 
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Detta gör Visita inom branschekonomi:  Samlar in data om näringen  Analyserar data  Sammanställer rapporter  Föreläser

Medlemsintervju

” För oss är 
 statistiken 
 värdefull”

Det finns mycket att lära från andra i 
samma bransch. Visitas rapporter om 
 hotellmarknaden är ett stående inslag när 
Svenska Möten samlar sina medlemsföretag.

Medlemsägda konferensarrangö-
ren Svenska Möten för en löpande 
dialog med Visita. Inte minst när 
det gäller statistik, rapporter och 
prognoser. Statistiken ligger till 
grund både för deras budgetar-
bete och erbjudandet till de egna 
medlemmarna –140 konferen-
sanläggningar runt om i landet, 
berättar vd Sylvia Nylin. 

På vilka sätt är statistiken viktig? 
– Precis som Visita har vi med-

lemmar att stötta. Men vi är en 
liten organisation och kan inte ta 
fram all information på egen hand. 
Vi har en bra dialog med Visita 
och ser dem som en samarbets-
partner när det gäller statistik. Vi 
tittar på vad Visita tar fram och 
använder det som underlag för att 
komplettera med mer mötesinrik-
tad statistik. Framför allt använ-
der vi oss av rapporterna kring 

hotellmarknadens utveckling. 
Visitas statistik är mer generell, 
medan vår är specifikt inriktad på 
möten och konferenser. 

– På samma vis arbetar vi med 
vårt utbildningserbjudande. Våra 
medlemmar är också medlemmar 
i Visita och har tillgång till Visi-
taAkademin. Med utgångspunkt i 
utbudet där har vi byggt upp våra 
egna utbildningar mer specifikt 
kring möten och konferenser.

Hur får era medlemmar del av 
statistiken?

– En ekonom från Visita är alltid 
med på våra nätverksträffar och 
berättar om trender och framtids- 
utsikter. Vi har träffarna en till två 
gånger om året och då är alla våra 
medlemmar inbjudna. Visita tar 
fram generell statistik till träffar-
na, men lyfter även fram siffror 
om våra medlemmar och hur de 

står sig mot resten av marknaden 
gällande beläggningsgrad och 
prisnivå. Det här brukar vara en 
av de mest uppskattade delarna 
under dagen.

Hur drar ni nytta av informatio-
nen i rapporterna?

– Den senaste tiden, till exem-
pel, har det synts en avmattning 
på marknaden. Då vill vi veta hur 
Visita ser på det för att kunna 
lägga en realistisk budget.

– För oss är statistiken otroligt 
värdefull och jag skulle absolut 
rekommendera fler att använda 
sig av den. Man ska inte dra sig för 
att ringa till Visita. De är väldigt 
tillmötesgående och har mycket 
kunskap att dela med sig av till 
oss medlemmar.

SYLVIA NYLIN, VD SVENSKA MÖTEN
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Från vänster: Richard Svartvik, ledamot, Nordic Choice Hotels, Per Lydmar, ordförande Visita Stockholm, Overlook Hospitality Management AB, Thomas Sjöstrand, 1:e vice ordförande, 

Liseberg AB, Azita Shariati, lämnade Sodexo och Visitas styrelse under året, Dennis Johansson, ledamot, Nobis AB, PG Nilsson, ledamot, Svenska Brasserier, Jonas Siljhammar, vd Visita, 

Maud Olofsson, ordförande, Thomas Ringsby Petersson, ledamot, ordförande SCR, SCR Svensk Camping, Elisabeth Haglund, 2:e vice ordförande, Hotel Tylösand
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Nina Christensson, ordförande Visita Södra, SMAK Malmö Konsthall, Johan Larson, ordförande Visita Mellersta, Hovfjället, Mikael Santoft, ledamot, ordförande SLAO, Linda Frohm, 

ordförande Visita Norrland, Hotell Valhall, Peter Jangbratt, ledamot, Scandic Hotels, Anna Lallerstedt, ledamot, Eriks Restaurang Saltsjö AB och Göran Andersson, ledamot, Thanda AB. 

Saknas på bilden gör Eva Dunér, ordförande Visita Västra, McDonalds.
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