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När jag skriver detta har besöksnäringen befunnit sig i krisens epicentrum i nästan exakt ett år. 
Ett år av pandemi, restriktioner, oro och neddragningar.

För Visitas medlemmar har det varit ett minst sagt annorlunda år som satt näringen på hårda 
prov. Pandemin har i sig inneburit förändrade beteenden hos våra gäster och kunder och dessa 
beteenden har gång på gång förstärkts genom att det införts  restriktioner, regler och riktlinjer 
som syftar till att människor ska hålla avstånd till varandra, inte träffas och inte resa. För en 
näring som bygger på att föra människor samman blir följderna självklart katastrofala.

Visitas arbete har under året ägnats i det närmaste helt åt att hjälpa våra medlemmar genom 
krisen. Dels i form av en mycket omfattande rådgivning kring restriktioner och stödsystem, dels 
genom konkret politisk påverkan i kombination med en minst sagt omfattande medial närvaro. 
Vår främsta prioritet har hela tiden varit att stå på medlemmarnas sida och genom att vara en 
trovärdig och seriös aktör få gehör för våra förslag.   

Påverkansarbetet har varit – och är – komplext. Ansvaret för olika frågor som rör  pandemins  
konsekvenser för vår näring är utspritt på en mängd olika aktörer. En lång rad olika 
 departement   är involverade och likaså en lång rad olika myndigheter. Lägg dessutom till 
 länsstyrelser, regioner och kommuner. Gentemot samtliga dessa har vi varit besöksnäringens 
röst och genom otaliga och ständigt återkommande samtal och möten stått upp för besöks
näringens företag. 

Tack vare Visita är korttidsarbetet bättre utformat än vad det annars hade varit; vi var med 
och drev fram omställningsstödet, möjligheten till anstånd och de sänkta arbetsgivaravgifterna 
för unga, för att ta några exempel. Vi har också varit en viktig aktör i arbetet med att förlänga 
stödåtgärderna. Från kommun efter kommun kom det dessutom under året rapporter om 
 åtgärder som, på Visitas initiativ, vidtagits för att underlätta för företagen i krisen. 

Men mycket arbete återstår. Förutom lättade restriktioner kommer det under lång  
tid  att krävas kraftfulla återstarts och stimulansåtgärder för att få näringen på fötter igen. 

Om detta omfattande arbete och en mängd andra saker, inte minst avtals
rörelsen och LASförhandlingar, kan du läsa i den här verksamhetsberättelsen. 

Jag vill avsluta med att rikta ett varmt tack till alla våra medlemmar för alla 
 insatser under det här året. För allt ansvarstagande, alla initiativ och allt stöd 
som getts till kollegor i näringen och till oss på Visita. Dessutom självklart ett 
stort tack till alla fantastiska medarbetare på Visita. Vi ger oss aldrig!

Vi ger oss aldrig!

Jonas Siljhammar, vd Visita
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Safe to visit – kampanj 
om restriktionerna
Visita tog tidigt under krisen fram 
kampanjen ”Safe to visit”. Syftet 
med den var att stötta medlemmar-
na genom att informera om gällande 
restriktioner och underlätta för 
företagen att kunna hålla öppet på 
ett säkert sätt. 

– Vi har förstås även känt ansvar 
att medverka i att motverka sprid-
ningen av covid-19 och har respekt 
för att åtgärder behövs, säger Visitas 
Stefan Lundin. 

I samråd med Folkhälsomyndig-
heten och HRF jobbade Visita fram 
innehållet i informationsbroschyrer 
för hotell, restauranger, konferens 
och camping, som formgavs och 
spreds. Kampanjen presenterades 
tillsammans med bland andra nä-
ringsminister Ibrahim Baylan. 

Då pandemin innebar ett utbrett 
behov av informationsdekaler, möj-
liggjorde Visita för medlemmar att 
via en webbshop enkelt beställa pro-
filmaterial som ”håll avstånd”-klis-
termärken.

Värdefull dialog  
för utökat  kontaktnät
Under året har Visitas branschju-
rister arbetat i nya arbetsgrupper 
och referensgrupper och med nya 
kontakter. 

– Det är i flera fall kontakter som 
vi inte haft tidigare och som jag 
bedömer att vi kommer ha nytta av 
framåt, säger Stefan Lundin, Visitas 
chefsjurist branschjuridik. Vi har 
arbetat oerhört intensivt i nya kon-
stellationer. 

Under året har Visita fört mycket 
dialog med bland annat polisen, 
länsstyrelserna, Tillväxtverket, Folk-
hälsomyndigheten och Skatteverket, 
om tillämpning av olika regelverk och 
problematik. Medarbetarna har även 
haft möten med politiker, ministrar, 
statssekreterare, departement och 
Länsstyrelsen kring restriktioner och 
stödpaket. 

– Såväl myndigheter som politiker 
har fått fördjupa sig i besöksnäring-
ens förutsättningar och har fått en 
förståelse som blir värdefull framåt. 

Utbildning under 
 permittering
I samband med överenskommelsen 
om korttidspermitteringar förhand-
lade Visita fram Utbildningsavtalet, 
som innebär att anställda ska få 
utbilda sig under korttidspermitte-
ringar.

Detta avtal om kompetensutveck-
ling under korttidsarbete förhand-
lades fram av Peter Thomelius och 
Torbjörn Granevärn från Visita. 

– Vi tyckte att tiden då man var 
korttidspermitterad borde utnyttjas 
för att stärka medarbetarna och före-
tagen, säger Peter Thomelius.

I dag finns ett 80-tal lokala avtal 
och inte ett enda av dessa har gått 
till central förhandling. 

Oavbrutet arbete för att dela kunskap 
till  beslutsfattare och media
Aldrig tidigare har rollen som chefs-
ekonom på Visita inneburit så mycket 
medial närvaro som under 2020. Inget 
tidigare år har ens kommit i närheten.

– Jag deltog i media mer under 
2020 än jag och min företrädare har 
gjort tidigare sammanlagt under 15 år, 
säger Thomas Jakobsson, chefseko-
nom på Visita. 

Situationen med pandemin, som 
slog undan benen för besöksnäring-
en inom loppet av några veckor, var 
självklart helt ny. 

– Vi gick upp i stabsläge direkt när 
pandemin slog till. Vi fick uppfinna 

hjulet gång på gång och snabbt hitta 
nya informationsvägar för att nå ut till 
såväl media som beslutsfattare som 
båda hade ett ständigt kunskapsun-
derskott när det gällde utvecklingen i 
besöksnäringen. 

Statistikarbete präglas i vanliga fall 
av långa ledtider, men nu var trycket 
från media stort och Visita behövde 
därför ständigt leverera nya siffror om 
situationen för besöksnäringen. 

– Det var ett stort arbete att göra 
relevanta uppskattningar genom att 
väga samman statistiska indikatorer 
och samtidigt hantera en större osä-

kerhet. Och det var svårt att ta fram 
välgrundade analyser snabbt, säger 
Thomas Jakobsson och fortsätter: 

– Men vi lyckades bygga upp ett 
starkt förtroende hos såväl media 
som hos politiker och andra besluts-
fattare och nådde därför ut med 
mycket kunskap om hur besöksnä-
ringen fungerar. 

Han konstaterar att Visitas arbete 
med detta är konstant:

– Nu gäller det att jobba vidare för 
att bibehålla intresset och kunska-
pen. För kunskap är färskvara och 
måste hela tiden uppdateras. 

Vi har arbetat intensivt i nya konstellationer.
Stefan Lundin, Visitas chefsjurist branschjuridik 

Påverkansarbete
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Samverkansavtal  
i hamn under året
Visita och HRF har under året träffat 
ett samverkansavtal med Trygghets-
fonden om validering och utbildning 
till varslade och permitterade fram 
till sista december 2022. Det innebär 
att medlemmarnas anställda får 
möjlighet till validering och kom-
pletterande utbildning. Projektet 
”Kompetens för konkurrenskraft – för 
individer och företag” är finansierat 
av Europeiska socialfonden, som 
riktar sig till fyra näringar (besöksnä-
ring, handel, transport och industri) 
och omfattar knappt 75 miljoner 
kronor. Parterna har utsett UHR 
Utbildnings AB som utförare och 
kontakt gentemot Trygghetsfonden. 

De varsel som pandemin lett 
till innebär inte att det finns ett 
överskott av kompetens inom 
besöksnäringen, enligt Visitas Peter 
Thomelius:

– Kompetensbristen kan snarare 
ha förvärrats, då ett antal av våra 
medarbetare har lämnat näringen för 
andra jobb. 

Ökad insikt i 
 regelförenklingar 
Utöver de akuta frågorna och löpan-
de ärenden har Visitas avdelning för 
branschjuridik fokuserat på regelför-
enklingar. 

– Det är ju tydligt i rådande situa-
tion att regelförenklingar behövs i än 
högre grad än tidigare, säger chefsju-
rist branschjuridik Stefan Lundin.

Visita tog under året fram ett antal 
uppmaningar riktade mot landets 
kommuner. Bland annat att avstå 
tillsynsavgifter, vara generösa med 
tillstånd för uteserveringar och 
rabattera hyror.

Parallellt med detta har det lång-
siktiga arbetet pågått med alltifrån 
sänkta arbetsgivaravgifter och 
bättre skatteregler till slopandet av 
danstillstånd. 

– I många av de dialoger då vi 
pratat om akuta frågor har vi även 
pratat långsiktigt, bland annat 
med Tillväxtverket. Allt för att i de 
akuta förändringarna formulera en 
spelplan som blir så bra som möjligt 
även framåt.

Enligt Stefan Lundin har det fun-
nits stor förståelse för hur pressade 
situationen är för medlemmarna. 

– Absolut – och även om vi inte 
alltid fått exakt de beslut vi önskar 
så tror jag att de lyssnar på oss på 
ett nytt sätt och ser näringen i ett 
nytt ljus. 

Lista som hävstång 
för  kommuner 
För att inspirera och påverka 
kommunerna att agera i en viss 
riktning startades ”Åtgärdslistan”, en 
plattform med inspirerande exempel 
för andra kommuner att ta intryck av. 
Visita Norrland var snabba med att 
dela goda exempel i regionen:

– Det blev prestige att hamna på 
den listan, enligt regionansvariga 
Teres Gärdin.

Stefan Lundin, chefsjurist 
branschjuridik, deltog i ett möte med 
kommunala företrädare och insåg 
hur stor roll kommunerna kan spela 
för företagen, genom att bevilja till-
stånd och inte ta ut avgifter etcetera. 
”Åtgärdslistan” spreds nationellt 
och alla kommuner fick därmed 
chans att beskriva vad just de gjorde 
som stöttade besöksnäringen, till 
exempel att öppna uteserveringar 
tidigare i säsongen och låta dem ha 
öppet längre. 

Uppgifterna följdes upp för att nå 
specifika kommuner med lärdomar 
som just de kunde dra lärdom av. 

Insamlandet av exempel har följts 
upp med möten för att beskriva 
företagens verklighet och på så sätt 
få politikerna att förstå hur behoven 
ser ut. 

Så många remisser har Visita svarat 
på totalt under året. 

– Vi har haft exceptionellt många 
remissyttranden kring restriktioner, 
begränsningar, lagar, förordningar 
och föreskrifter, säger Stefan Lundin, 
Visitas chefsjurist branschjuridik. 

I flera delar har Visita fått gehör 
för sina synpunkter. Även när man 
inte får fullt gehör är det en viktig 
process att delta i, menar han. 

– Ja, man påverkar måhända inte 
alltid det aktuella förslaget eller bara 
i  begränsad omfattning, men yttran-
det kan påverka för förslag som läggs 
i framtiden. Det är också ett sätt 
att ständigt bevaka medlemmarnas 
intressen.52
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Vad är din reflektion kring Visitas närvaro i media?
– Under året gjorde vi intervjuer och utspel som ald

rig förr och kommunicerade dessutom mer än någonsin 
med våra medlemmar. Självklart hade det varit bättre 
med mindre synlighet och mer välmående näring, men 
det valet finns inte och givet det är det både bra och 
viktigt att de prioriterade budskapen syns och hörs, 
både externt och internt.

På vilket sätt har pressavdelningen arbetat  strategiskt?
– Krisen har såklart bidragit i sig, men synligheten har 

inte varit gratis. Hårt arbete från många duktiga kolle
gor ligger bakom. Vi har tagit fram ny branschfakta och 
presenterat den mer eller mindre dagligen för att kunna 
underbygga våra förslag och krav på bättre och stärkt 
stöd till näringen. Medlemmar har bidragit med starka 
och konkreta berättelser från verkligheten, något som 
är oerhört viktigt för ökad förståelse från allmänheten.

Hur har ni lyckats arbeta strategiskt trots att så 
mycket skett akut?

– Strategin som går ut på att vara en seriös, fak
tabaserad och tydlig aktör har legat fast under hela 
pandemin. Tempot och den föränderliga omvärlden har 
gjort att tidshorisonten för olika pressaktiviteter har 
blivit mycket kort men grunderna i strategin har varit 
konstanta.

Vad har skiljt arbetssättet mot normala år?
– Den enskilt största förändringen är tempot. Tids

perspektiven har krympt dramatiskt och det har ställt 
ökade krav på flexibilitet från hela organisationen. Och 
utöver den externa kommunikationen har vi också 

behövt arbeta minst lika strategiskt och intensivt med 
den interna kommunikationen till våra medlemmar. Dels 
självklart via vår hemsida och sociala medier, men också 
genom nyhetsbrev. 2020 skickade vi ungefär 60 nyhets
brev, mot cirka 25 ett vanligt år. Även här har tidsaspek
ten varit en stor utmaning. Vi har velat informera så fort 
som möjligt, men samtidigt på ett sätt som ger konkret 
nytta för medlemmarna. Det har inte alltid varit helt lätt 
då informationen från regeringen och myndigheterna 
ofta varit otydlig.

Vad gav mest genomslag under året?
– Det enskilt viktigaste under 2020 var helheten. Vi 

uttalade oss om näringens situation och behov av stöd i 
över 3 000 publiceringar. Att nå ut i media är ett mycket 
viktigt och centralt verktyg för att allmänheten, politiker 
och andra beslutsfattare ska få upp ögonen och inse 
allvaret i situationen. Vad avser den interna kommuni
kationen har vi sett en kraftig ökning av besöken på vår 
hemsida och en ökad öppningsfrekvens av våra nyhets
brev. Det visar att det funnits ett stort intresse för vad vi 
haft att säga, både internt och externt.

På vilket sätt kommer erfarenheterna påverka Visitas 
pressavdelning framåt?

– Vi finns idag betydligt högre upp på journalisternas 
dagordning. Man har lärt sig att Visita har bra materi
al och gärna ställer upp på intervjuer. Den positionen 
måste vi se till att behålla. Detsamma gäller det ökade 
intresset för våra interna kanaler och sociala medier. Vi 
kommer helt enkelt att behöva fortsätta att arbeta med 
en kombination av noggrannhet, väl underbyggda fakta 
och snabbhet. 

” 2020 uttalade vi oss om 
näringens situation och 
behov av stöd i över 3 000 
publiceringar”

CARL JOHAN SWANS ON,  KOMMUNIKATIONS CHEF:

Visita i media
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4 104 
Så många nya 

följare fick Visita 

på Linkedin, vilket 

är en allt viktigare 

kanal för att nå 

makthavare. 

538%

Besökslivs roll i 
 kommunikationen
Från mitten av mars 2020 och till 
årets slut publicerades cirka 250 
texter på besöksliv.se, varav lejon-
parten berörde coronakrisen och 
Visitas påverkansarbete. En tydlig 
ökning av trafiken syntes i samband 
med att pandemin bröt ut. I mars 
steg läsarsiffrorna till 71 894 från 
44 884 samma period året innan. 

Via besöksliv.se har Visita genom 
journalistiken som medel förstärkt 
sitt påverkansarbete genom att be-
rätta hur besöksnäringen drabbats 
av pandemin och dess konsekvenser, 
och hur detta i sin tur har påverkat 
den svenska arbetsmarknaden och 
enskilda näringsidkare.  

Besöksliv är en redaktionell platt-
form som Visita har kunnat använda 
för att driva sitt opinions- och infor-
mationsarbete.

Även magasinet Besöksliv, som 
sju av tio medlemmar läser enligt 
den medlemsundersökningen som 
genomfördes 2020, har under året 
kretsat kring pandemin med fördju-
pade reportage och intervjuer för att 
dela kunskap och stötta medlem-
marna. 

Kraftig ökning av kontakt 
i sociala medier
Det har varit rätt år att satsa på so-
ciala medier enligt Anne Burgess som 
är kommunikationsansvarig för Visitas 
sociala medier. 

– Vi har sett ett ökat engagemang 
och ökad räckvidd och har tagit emot 
många frågor och meddelanden 
även den vägen. Och att vi har svarat 
snabbt har gett ett bra gensvar.

Eftersom Visita har förekommit i 
tusentals mediala sammanhang och 
pressklipp under året har det varit 
nödvändigt att sålla hårt bland det 
som spridits vidare. Dessutom går 
inte alla klipp att dela. 

– Dels hamnar våra läsare ofta på 

låsta sidor hos nyhetsredaktionen och 
dels går det inte att marknadsföra 
andras innehåll. Så för att nå våra mål-
grupper har vi tagit fram eget innehåll. 

Den största enskilda satsningen 
gjordes kring kampanjen ”Safe to 
Visit”, som fått stor kännedom bland 
allmänheten. Anne Burgess är även 
nöjd med satsningen på Linkedin. 

– Det är rätt kanal för Visita att 
kommunicera i eftersom vi vill påverka 
målgruppen som finns där. Det är 
inte bara en plats för rekrytering utan 
också för en beskrivning av arbets-
marknaden. Och där har Visita vuxit 
med 42 procent. 

Så mycket ökade närvaron av 
Visitas talespersoner i media 
jämfört med 2019. 

J A N  F E B  M A R  A P R  M A J  J U N  J U L  A U G  S E P  O K T  N O V  D E C

3  0 0 0 3  0 0 0

2  0 0 0 2  0 0 0

1  0 0 0 1  0 0 0

3  5 0 0 3  5 0 0

2  5 0 0 2  5 0 0

1  5 0 0 1  5 0 0

5 0 0 5 0 0

0 0

Engagemang Facebook +55%
 2018

 2019

 2020

 2018 ack

 2019 ack

 2020 ack

Visita i media
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Visita tecknade fler kollektivavtal 2020 än någon gång tidigare. Dessutom 
avstyrdes en strejk mitt under brinnande pandemi. ”Visita har aldrig tidigare 
spelat en så stor roll för hela arbetsmarknadens regelverk som under denna 
period”, säger Torbjörn Granevärn, förhandlingschef på Visita.

När pandemin tog besöksnäringen i ett järngrepp, be
slutade sig parterna för att pausa avtalsrörelsen. Under 
hösten återupptogs den och då befann sig besöksnä
ringen i en dramatiskt förändrad situation. Visitas för
handlingschef Torbjörn Granevärns övergripande mål 
under förhandlingarna har varit att hjälpa och ytterst 
rädda så många medlemsföretag och jobb som möjligt.

– Det har varit ett oerhört intensivt förhandlingsår. 
Visita har aldrig tidigare synts så mycket medialt i ar
betsrättsliga sammanhang och spelat en så stor roll för 
hela arbetsmarknadens regelverk som vi gjort under 
denna period, säger han.

När industrins parter kom överens och skrev under 
det normerande avtalet i månadsskiftet oktober/ 
november 2020, innebar det en kostnadsökning på 5,4 
procent över 29 månader. Det satte ramen för de fort
satta förhandlingarna mellan Visita och HRF. Torbjörn 
Granevärn ser ett värde i att normavtalet, trots att det 
hamnade på en smärtsamt hög nivå under den pågåen
de krisen, kom att bli förhållandevis långt.

– Det skapar långsiktiga förutsättningar och möjlig
heter för besöksföretagen att planera verksamheten. 

Dessutom såg han att avtalet skulle kunna skydda 
från kostnadshöjningar i efterhand. 

HRF hade under våren, innan avtalsrörelsen sköts 
upp, varit tydliga med att inga ytterligare frågor skulle 
läggas till bland kraven i förhandlingarna med Visita. 
Förbundet inkom trots det med två nya yrkanden. Ett 
av kraven var att arbetsgivare inte skulle få begränsa 
arbetstiden för den som varit anställd längst, vilket i 
praktiken skulle kunna innebära en inskränkt rätt att 
placera om sina anställda vid arbetsbrist. Torbjörn  
Granevärn tog kompletteringsyrkandena med ro.

– I den mån vi kan konstatera att det finns ett över
utnyttjande av mertid i branschen har vi ett gemensamt 
intresse av att komma åt det och skapa förutsättningar 
för medarbetare att kunna påverka sin egen lön. Det är 
en viktig pusselbit för att vi ska kunna attrahera fler till 
branschen.

Ganska snart strandade förhandlingarna. HRF varsla
de om strejk då Visita inte gick med på HRF:s önskade 
löneökningar. Visita menar att det var ett ansvarslöst 
agerande under besöksnäringens värsta kris någonsin, 
där 50 000 personer redan förlorat jobbet eller blivit 

Ett ansvarsfullt 
konststycke

AVTAL20

Avtalsrörelsen
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Besöksnäringen befinner sig i en  oerhört tuff 
 situation och för oss har det  varit viktigt att 

skapa långsiktiga och  stabila förutsättningar 
med bibehållen  flexibilitet.

Torbjörn Granevärn, Förhandlingschef

varslade och över 60 000 var permitterade. Torbjörn 
Granevärn minns tillbaka:

– Det var mitt under flammande kris och oerhört 
viktigt att lösa konflikten. Vi träffade HRF tillsammans 
med ett antal medlare under nio dagar på raken, vilket 
innebar att vi alla var tvungna att covidtestas dagligen 
innan vi satte oss ner för att förhandla.

Efter långa och tuffa förhandlingar landade ändå 
den totala kostnadsökningen på normavtalets 5,4 
procent. Torbjörn Granevärn lyfter särskilt fram att 
överenskommelsen gjort det möjligt för arbetsgivare 
i branschen att premiera duktiga medarbetare, samt 
att det skapar förutsättningar för ordning och reda på 
besöksnäringens arbetsmarknad.

– Besöksnäringen befinner sig i en oerhört tuff 
situation och för oss har det varit viktigt att skapa 
långsiktiga och stabila förutsättningar med bibehållen 
flexibilitet. Det gör vi med det här avtalet.

Han konstaterar att 2020 års avtalsrörelse kom att 
innebära ett vägval för besöksnäringen utifrån flera 
aspekter. Tillväxten i världshandeln hade tvärt bromsat 
in och redan innan coronakrisen var produktivitetstill
växten svag, sett över de senaste åren.

– Osäkerheten framåt är fortfarande stor. Just därför 
krävdes det en ansvarsfullt genomförd avtalsrörelse. 
Och det ansvaret måste tas på både arbetsgivarsidan 
och den fackliga sidan, säger Torbjörn Granevärn. 
Trots att besöksnäringen numera utgör en basnäring i 
den svenska ekonomin och en viktig integrationsmotor 
för unga och nyanlända, menar han att det är viktigt att 
komma ihåg att besöksnäringen även i stor utsträck
ning är omvärldsstyrd.

– Verksamheterna inom besöksnäringen behöver 
pågå när efterfrågan och behov av våra tjänster finns, 
veckans alla dagar och dygnets alla timmar. För att vi 
ska klara av att leverera det som samhället behöver och 
efterfrågar vid rätt tidpunkt, krävs anpassningsbara 
arbetstidsregler och flexibla anställningsformer. Och 
behovet av flexibilitet har blivit ännu mer uppenbart nu 
under coronakrisen, säger Torbjörn Granevärn.

Ökad flexibilitet 
efter segdragna 
LAS-förhandlingar
Visita har under året varit en aktiv 
part i förhandlingarna för att refor-
mera lagen om anställningsskydd, 
LAS. Formellt hölls de segdragna 
förhandlingarna, som avslutades i 
slutet av oktober, mellan Svenskt 
Näringsliv och de fackliga organi-
sationerna LO och PTK, men Visita 
satt med i flera arbetsgrupper och i 
delegationen. Under förhandlingarna 
hanterades förutom LAS även om-
ställningsförsäkringsmodellen och 
modellen för a-kassan.

– Samtliga dessa delar är vitala 
och det är viktigt att de fungerar för 
besöksnäringen, säger Visitas för-
handlingschef Torbjörn Granevärn. 

Den lösning som parterna slutligen 
landade i bidrar till en ökad flexibili-
tet för företagen genom till exempel 
fler undantag i turordningsreglerna, 
något som är angeläget för att nyck-
elkompetenser ska kunna vara kvar 
om neddragningar är nödvändiga.

16 Visita verksamhetsberättelse 2020
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Medlemsextra

”Det tvära kastet var en mental utmaning. Vi är en 
säsongsbetonad verksamhet där sommaren är motorn 
och vi har jobbat i många år för att anställa fler året om, 
dels för att behålla kompetens för ett bättre utgångslä
ge inför somrarna, dels för att utveckla bättre upplevel
ser året om. Där har vi fått ta ett steg tillbaka och det 
känns hemskt. Vi skulle varit 210 medarbetare under 
sommarhalvåret men var som flest 93.  

Vi var tvungna att både säga upp och korttidsper
mittera medarbetare, men några kunde vi återanställa 
under hösten. Hoppet kom tillbaka, men istället för 35 
åretruntanställda är vi nu 20.  

Det absolut svåraste 2020 var att tvingas säga upp 
medarbetare. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att 
vi skulle behöva göra det ingreppet i en organisation 
som vi lagt ner så mycket tid och pengar på, att ha 
byggt den kompetens och de relationer och den tillit 
som är så viktig i serviceföretag – och nu tvingas ta 
adjö av handplockade medarbetare och börja om. Och 
så osäkerhet på det: Gör vi för mycket? Tar vi rätt be
slut? Men vi behövde snabbt få kontroll på kostnader. 
Störst utmaning var likviditeten i kombination med alla 

avbokningar. Vi gick från 100 procents beläggning till  
2 procent under påsken. 

Bristen på information och tydliga besked var den 
största utmaningen: att vi inte vetat vilka förutsätt
ningar vi har att arbeta med. Det är slitsamt att leva 
med att förutsättningarna ständigt ändras.  

Av Visita har vi fått jättebra stöd i form av information 
och direkt efter presskonferenserna en tolkning av hur 
de olika besluten påverkat oss, och vi har haft tät kontakt 
med kolleger inom besöksnäringen i kommunen.  

Vi finns i Strömstad, där i princip alla är påverkade av 
stängningen av den norska gränsen. 

Normalt är 70 procent av våra gäster utländska. De 
gästerna uteblev i år. Istället fick vi en sommar med 
dubblat antal svenska gästnätter. Totalt har vi tappat 55 
procent av omsättningen mot året innan och vi gör för
lust för första gången i hela min livstid. Men vi är glada 
över de 45 procent vi trots allt kunde ta in. 

Vi har lärt oss mängder och tror att vi ser ljuset i 
tunneln. Det vi är helt säkra på är att det aldrig blir som 
det varit. Det blir det aldrig.” 

Daftö Resort har belönats med priser och utmärkelser och 2018 utsågs 
vd Lena Kempe till Årets kvinna i besöks näringen av Visita. 2019 omsatte 
 företaget knappt 90 miljoner  kronor. Den 26 mars 2020 skulle Pirathotellet 
invigas med pompa och ståt. Istället kom pandemin.

” Det var som att köra  tåget 
i 220 km i timmen rakt 
mot en bergvägg”

LENA KEMPE ,  VD DAFTÖ RES ORT:
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Antalet medlemmar i Visita ökade 
med 4,5 procent under året och 
landade på totalt 5 619 företag. Det 
innebär att 243 medlemmar tillkom 
2020. Dessa medlemmar omfattar 
totalt 8 319 arbetsplatser.

Visita är nu den femte största 
medlemsorganisationen i Svenskt 
Näringsliv sett till antal medlemmar. 

Även detta år har alltså medlem-
mar tillkommit. 

– Nyttan av att vara en kollektiv 
röst har aldrig varit tydligare, säger 
Visitas marknadschef Sara Nord-
ström. Det är samtidigt tydligare än 
någonsin vad Visita bidrar med och 
många vänder sig till oss när de har 
kniven mot strupen. 

Bland de nya medlemmarna finns 
företag som har stått inför en stor 
omorganisation, några har haft 
utmaningar med alla nya regler 
och frågor kopplade till exempelvis 
permittering. Ytterligare någon har 
behövt akut hjälp med förhandling 
för att exempelvis få ner sin hyra. 

– Vi har arbetat intensivt 
med frågor som är kopplade till 
 pandemin. 

Prisnedsatt faktura
På stämman fattade Visitas medlemmar beslut 
om en prisnedsättning på höstfakturan för år 2020, 
för de företag som var medlemmar den 1 juni eller 
 tidigare. Detta för att stötta varandra i krisen. 

Visita var dessutom ensamma inom Svenskt 
Näringsliv om att skjuta på vårens medlemsfaktura. 
Efter det beslutet rabatterade Svenskt Näringsliv  
i sin tur sin medlemsavgift.

Kurser har tagit   
steget online
I princip samtliga Visitas utbild-
ningar har ställts om till digitala. 
Omställningen skedde under våren 
då alla utbildningar var inställda. 

– Det är positivt för framtiden. Vi 
kan erbjuda företag över hela landet 
ett enklare sätt att ta del av våra ut-
bildningar, säger Visitas utbildnings- 
och HR-chef Peter Thomelius.

Under året har efterfrågan 
varit störst på utbildningar inom 
 arbetsrätt.

5 619

Det tvååriga 

ESF-projekt ”En 

värld av möjlighe-

ter”, som Visita 

varit engagerat 

i, har avslutats. 

Projektet har 

omfattat 73 företag 

och knappt 300 

medarbetare och 

utbildningar har 

hållits inom bland 

annat hållbarhet, 

specialkost och 

ledarskap.

Det har rått ett intensivt tryck på 
Visitas branschjurister under nästan 
hela året. 5 600 rådgivningar till med-
lemsföretag har de registrerat under 
2020. Året innan var siffran 2 400, 
som redan det är mycket. 

– Växeln har ju i princip brunnit hos 
oss eftersom förändringar ofta har 
presenterats utan förvarning i press-
konferenser och alla har undrat vad 
besluten innebär. Reglerna har ju lö-
pande ändrats och skärpts och lättats 
och skärpts, säger Stefan Lundin, som 
är Visitas chefsjurist branschjuridik. 

Han konstaterar att regler som tas 
fram hastigt inte blir tydliga och att 
det därför har funnits oklarheter hela 
vägen.

– Det har inte heller funnits färdigt 
material eller information att tillgå 
utan vi har fått jaga fakta som vi 
sedan försökt få ut så effektivt som 
möjligt. De har svarat via telefon och 
mejl och spridit information via webb 
och nyhetsbrev. Genom att samordna 
blir vi snabbare och vi har fokuserat 
på att så fort som möjligt få ut nyhets-
brev där så många av frågorna som 
möjligt blir besvarade.

Frågorna de har hanterat har 
framför allt varit kopplade till de olika 
stödpaketen, smittskyddsåtgärder, 
liksom gällande regler för samman-
komster och alkoholservering. Vid 
sidan av alla frågor kopplade till 
pandemin har de arbetat vidare 
med bland annat hyresärenden och 
förhandlingar, serveringstillstånd och 
kassaregister. Utöver denna rådgiv-
ning har avdelningen arbetat med 
andra löpande ärenden.

– Sammantaget har det varit ett 
osedvanligt högt tryck och det här 
var ju inte något vi hade i vår plan. 
Vi har jobbat helger och kvällar och 
vissa ärenden av långsiktig karaktär 
har vi prioriterat ned och lagt på 2021 
istället. 

Stefan Lundin konstaterar att 
uppdraget har varit tydligt och alla 
medarbetare har ställt upp på ett 
fantastiskt sätt. 

– Det här året har varit en prövning 
även för Visita. Ingen av oss har varit 
med om något liknande tidigare eller 
haft chans att öva. Det känns bra hur 
vi har lyckats samordna och fungera 
även i de akuta skeendena. 

Kontinuerliga oklarheter 
har skapat intensivt tryck

Jag är imponerad av  nivån på  
dessa unga kockar.

Sebastian Gibrand, huvuddomare för gymnasie-SM, som genomfördes i begränsad form i oktober.
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Medlemsextra

Visita Mellersta
Johan Larson, styrelseordförande:

”Vi har arbetat med livsuppehål-
lande åtgärder hela året. Det har på 
samma gång rått ett vakuum och en 
hög aktivitet. Vi har haft 32 styrel-
semöten under 2020 med avstäm-
ningar varje vecka och extrainkallade 
möten. Det har varit nödvändigt. 
Det har stått fantastiskt mycket på 
agendan men på något sätt har vi 
hanterat det. 

Vi har via vårt gäng förmedlat det 
hästjobb som Visita har gjort cen-
tralt, visat vad vi gör och varför och 
hur. Samtidigt hoppas jag att vi kan 
göra mer för arbetet har inte räddat 
allt och alla. 

Jag är en obotlig optimist och tror 
att det vi får med oss framåt är att 
politiken har förstått att vi är sam-
hällsviktiga. Nu lyssnar de på vad vi 
säger. När vi landar igen kommer vi 
säkert titta på hur vi arbetar och jag 
tror att vår relation med medlemsfö-
retagen förändras och stärks.”

Sara Anderson, regionansvarig:
”Mycket av arbetet under året har 

handlat om att stötta, lyssna, reda 
ut och lotsa medlemmar via telefon, 
liksom om dialog med kommuner, 
regioner och länsstyrelsen på ett sätt 
som aldrig varit möjligt att få till 
tidigare. Dialogen har blivit bättre 
och vädjan har riktats till kommuner 
att ta bort eller sänka avgifter för 
tillsyn. 

Ett par politiker hann ut på 
företagspraktik i januari innan alla 
arrangemang pausades. Forskaren 
Richard Tellströms skulle ha gjort 
turné men den fick, liksom allt annat, 
flyttas fram.

Under året har det även skett en 
organisatorisk förändring: Gotland 
ingår nu i Visita Stockholm och åtta 
län återstår i Visita Mellersta.”

Visita Norrland
Linda Frohm, styrelseordförande:

”Det har varit ett år som inte liknar 
något annat år. Mest tid har gått till 
krishantering och hantera oro. Att 
sätta sig in i vad stöden innebär för 
att kunna stötta på bästa sätt. Vi 
har också sett vidare, att det finns 
ett efteråt. Vi har fått riksdag och 
regering att ta beslut för vår sak. Vi 
har tvingats till nya arbetssätt och 
en effektivisering som jag inte tror 
hade gått så här snabbt utan krisen. 
Såväl politiken som allmänheten har 
insett hur viktig vår näring är. Krisen 
har inneburit ett tekniksprång – som 
kan vara bra men också ett hot om 
de fysiska mötena uteblir. 

När jag tänker tillbaka på den här 
tiden vill jag komma ihåg att vi aldrig 
slutade kämpa och aldrig slutade 
tro på besöksnäringen. Fortfarande 
är det så att det enda vi vet är att vi 
inte vet hur framtiden ser ut.”

Teres Gärdin, regionansvarig: 
”Näringen har valt att inte ställa 

in – utan ställa om. Regionen upptar 
60 procent av Sveriges yta och nu 
kanske mer än någonsin tidigare har 
det varit avgörande med lokalkänne-
dom. Arbetet har krävt tid, engage-
mang och prestigelöshet. Krisen har 
skapat kreativitet, ett överskridande 
av gränser och framför allt en inten-
siv kontakt med medlemmar. Vi har 
visat förmåga att ställa om.

Medlemmar har krokat arm och 
frågat sig hur de kan samarbeta på 
bästa sätt. Hur kan vi paketera den 
här platsen tillsammans? Och det 
har blivit uppenbart för alla att en 
plats utan en besöksnäring är en 
tråkig plats. 

Att vi lyckats leda i motgång, att 
bara mötas digitalt och ändå komma 
fram till beslut och verkstad, det 
visar att vi har en bra grund och ett 
väl fungerande styrelsearbete.”

Nu lyssnar 
de på vad vi 

säger.
Johan Larson, styrelseordförande Visita 

Mellersta

Visita har lokala 
 styrelser i fem  regioner 
i  landet. I dessa  ingår 
medlemmar och 
 Visitamedarbetare.
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Visita Stockholm
Per Lydmar, styrelseordförande: 

”2020, ja vad ska man säga? Det 
sämsta besöksnäringsåret sedan 
andra världskriget. Vi är alla starkt 
berörda.

Gotland övergick från Visita Mel-
lersta till Visita Stockholm. Det var 
väl det bästa som hände 2020.

Vi har lagt stor tid åt kommunika-
tion med våra medlemmar liksom 
även med vår huvudstyrelse, för att 
förstå och tolka in den nya verklighet 
som påtvingats oss. Vi har försökt 
hålla jämna steg och informera våra 
medlemmar. 

Stockholmsstyrelsen har sedan ett 
par år tillbaka fokuserat sitt arbete 
på nätverksbildning mot beslutsfat-
tare, med polititiken samt tjänste-
män i staden som prioritet. Tanken 
och målet är att vara det naturliga 
bollplanket för beslutsfattare när 
man formar staden. 

2020 blev ett tufft och lärorikt 
år. Vi operatörer har förvånats över 
hur mycket vansinniga kostnader vi 
hade åren innan pandemin. Det har 
blivit uppenbart. En sak till: Aldrig 
tidigare har det skrivits och pratats 
så mycket om besöksnäringen – det 
tänker vi hålla i!”

Caroline Strindmar, regionansvarig: 
”Pandemins effekter har krävt 

mer kommunikation, mer politisk 
påverkan och mer konkret rådgivning 
och handpåläggning till företa-
gen. Visita Stockholm har kunnat 
representera Visita och synliggöra 
medlemsföretagens utsatthet genom 
att delge nulägesrapporter, illustre-
rande statistik och företagsexempel 
i olika forum. Exempel på detta är 
STAD-samarbetet, Stockholms regio-
nala kompetensråd och Stockholms 
stads branschråd. 

Ett mer djupgående strategiarbete 
har också genomförts i styrelsen för 
att förbereda och underbygga arbe-
tet med den kommande återupp-
byggnaden av besöksnäringen.

Många aktiviter har skjutits upp 
men Visita Stockholm har kunnat 
genomföra tre frukostseminarier: ett 
om matsvinn i januari, ett om bran-
schens nuläge och trendspaning i 
september och ett om avtalsrörelsen 
2020 och budgetpussel i oktober, 
alla väldigt uppskattade.”

Visita Västra
Eva Dunér, styrelseordförande:

”Vi har fått många nya medlem-
mar som vi inte haft chans att träffa 
än men de är väldigt välkomna in i 
vår förening. Vi hälsar också vår nya 
medarbetare Frida Arvidsson varmt 
välkommen.

I Visita Västra har arbetet precis 
som i övriga landet dominerats av 
pandemin. Arbetet har varit inriktat 
på krishantering och att hjälpa våra 
medlemmar så gott det går. Vi har 
samverkat med olika konstellationer, 
såsom Storhotellgruppen i Göteborg, 
Göteborgs Restaurangförening och 
Taste i Jönköping, för att finna syner-
gieffekter. Vi har försökt nå politiker 
och media i regionen och det har 
fattats positiva lokala beslut. Till viss 
del tack vare våra ansträngningar 
och tack vare många medlemmar 
som engagerat sig i påverkansarbe-
tet.

Mycket tråkigt med nedstängda 
anläggningar såsom Liseberg och 
Skara Sommarland, men medlem-
mar på Bohuskusten hade en bra 
sommar. Vårt stora höstmöte hoppas 
vi kunna genomföra i april.”

Frida Arvidsson, regionansvarig:
”Året började med politikermidda-

gar och workshoppar kring Bransch-
koden, verktyget för personalfrågor 
som Visita tagit fram. Även en mässa 
för ungdomar genomfördes, liksom 
informationsträffar med Arbetsför-
medlingen. Vårt HR-nätverk med 
jurister har samlats. Awards Night 
ställdes dock in och priserna delas 
istället ut vid årsstämman 2021.

Kontakten med politiker och 
kommuner har förbättrats och 
arbetet ska fördjupas ytterligare 
i utvalda städer. Det är angeläget 
att upprätthålla dialogen. Arbetet 
har även handlat om att kunna lyfta 
blicken och stötta när inte medlem-
marna mäktar med. Det kan handla 
om hjälp i att behålla nyckelpersoner 
och inspirera med goda exempel. 

Något som varit positivt under året 
är många utbildningar som genom-
förts. Särskilt de i arbetsrätt hos 
Visita har varit populära liksom det 
kompetensnav med riktade insatser 
som branschrådet i Göteborg har 
startat.”

Visita Södra
Stina Porsgaard, styrelseordfö-
rande: 

”Claes Sandvig har varit örat mot 
marken med mycket kontakt med 
våra medlemmar, även om mötena 
inte skett fysiskt i samma höga grad 
som normalt. 

Vi hade under året en stor föränd-
ring i styrelsen, då jag kom in som ny 
ordförande efter Nina Christensson 
och vi fick ny vice ordförande liksom 
tre nya ledamöter. Det har gett ny 
energi och det finns en stor vilja 
att verka för medlemmarna, vilket 
har behövts detta år. Vi har haft ett 
mycket aktivt arbete under krisen, 
där vi har behövt ändra vårt arbets-
sätt och ha fler (digitala) möten och 
avstämningar. Vi har arbetat betyd-
ligt mer med påverkan än normalt, 
såväl kommunal och regionalt som 
nationellt. 

Vi sitter ju även var och en med 
egna verksamheter så vår förståelse 
för medlemmarnas situation är oer-
hört stor – vi är ju medlemmar själva; 
också vi är drabbade och i behov av 
stöd. Året har varit utmanande och 
lärorikt. Styrelsen har varit mycket 
aktiv och engagerad.” 

Claes Sandvig, regionansvarig: 
”Mycket av arbetet har handlat om 

att hålla medlemmar informerade 
och ingjuta mod. Ingenting har varit 
sig likt men en hel del av arbetet har 
kunnat genomföras på ett eller annat 
sätt och naturligtvis ofta digitalt. Vi 
har haft krismöten under pandemins 
inledning i bland annat Malmö, Lund, 
Halmstad, Helsingborg och Ystad, då 
vi träffat medlemmar, kommuntjäns-
temän och politiker. Målet har varit 
att få kommunerna att stötta bran-
schen med till exempel slopande av 
tillsynsavgifter och upphandling av 
luncher.”

Mycket av arbetet 
har handlat om att 
hålla medlemmar 
informerade och 

ingjuta mod.
Claes Sandvig, regionansvarig Visita Södra

Medlemsextra
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Pandemin har medfört att Visitas medlemsföretag 
har haft ett stort behov av rådgivning, krisavtal och 
hjälp vid förhandlingar. Inte minst har ett omfattande 
förhandlings och påverkansarbete genomförts mot 
regering, oppositionspartier, statliga myndigheter och 
fackliga motparter under 2020.

– Det har varit ett extremt tryck som Visita aldrig har 
varit i närheten av tidigare. Det har ju inte heller varit 
normalt att vi sitter i upprepade samtal med Sveriges 
finansminister, men det har vi gjort 2020, konstaterar 
Torbjörn Granevärn, förhandlingschef och chef för 
avdelningen arbetsrätt på Visita. 

Visita har under 2020 tecknat 25 centrala kollektiv
avtal och även biträtt sina medlemsföretag i förhand
lingar, dels om LAS, dels om ett nytt pensions och 
försäkringsavtal tecknat mellan Svenskt Näringsliv, LO 
och PTK.

Avdelningen arbetsrätt och förhandling har hanterat 
26 000 registrerade rådgivningar i jouren för arbets
rättslig rådgivning, nästan dubbelt så många som året 
innan. Utöver de ärenden som inkommit till jouren har 
avdelningen tagit emot ytterligare 25 600 samtal.

– Det har varit en betydande utmaning och vi blir alla 
påverkade när vi dagligen talar med flera hundra drab
bade företag. Men det har funnits en enorm kämpaglöd 
och vi har fått en kraftigt ökad sammanhållning, vilket 
har varit nödvändigt när vi lever med företagen som vi 
gör, säger Torbjörn Granevärn.

Arbetsrättsavdelningen har biträtt medlemsföretag 
i över 400 förhandlingar kring arbetsrättsliga tvister, 
genomfört 35 utbildningar samt filmat och lagt ut ett 
tiotal filmer, där varje film har setts av cirka 2 000 titta
re. För första gången har Visita även genomfört digitala 
utbildningar i arbetsrätt.

– Det har blivit väldigt mycket påverkansarbete mot 
regeringen från vår sida, för att de ska presentera 
stöd och hjälp till våra medlemmar. När ett stödpaket 
presenteras måste det analyseras och sedan fortsätter 

” Jag hoppas att vi har 
satt Visita på kartan”

arbetet med att förklara varför stöden inte fungerar 
optimalt och vad som måste förbättras.

Torbjörn Granevärn tillträdde sin post som förhand
lingschef på Visita den 1 mars 2020, endast en vecka 
innan pandemin kom att lamslå Sverige med restriktio
ner och rekommendationer.

– Har man ett bra team att jobba med underlättar 
det, och det har vi här. Visita har en unikt trevlig stäm
ning och mycket bra arbetsrättsjurister. Tillsammans 
lyckades vi trots pandemin få till ett bra teamwork, 
säger Torbjörn Granevärn.

När han blickar framåt hoppas han att det oerhört 
intensiva året ska föra med sig en större förståelse för 
att besöksnäringen är en basnäring och en omistlig 
integrationsmotor i Sverige.

– Jag vet att vårt arbete med konstruktiva och seriösa 
förslag har gett oss respekt hos bland annat regering
en och jag hoppas att det har framgått tydligt för våra 
medlemsföretag att vi sätter medlemsnyttan främst i 
allt vi gör.

Torbjörn Granevärn återkommer till att ju fler företag 
som kan överleva, ju kortare tid kommer det ta för 
Sveriges ekonomi att komma tillbaka till normalläge 
efter pandemin. Han hoppas och tror att de upparbe
tade relationer med regering och myndigheter som 
krisen har fört med sig ska gagna Visitas medlemmar 
framöver och lyfter även fram det stålbad som Visita 
tagit sig igenom tillsammans med fackförbunden HRF 
och Unionen.

– De har hanterat viktiga frågor under krisen snabbt 
och kunnat kroka arm med oss. Det har definitivt stärkt 
relationen. En historisk arbetsrättslig fråga som vi 
lyckades få igenom tillsammans med HRF och regering
en var att reglerna för korttidsarbete även skulle gälla 
under uppsägningstiden. Det var Visita som förhand
lade fram det och det känns stort, säger Torbjörn 
Granevärn. 

Året i siffror för avdelningen arbetsrätt och förhandling

25
centrala 

 kollektivavtal

26 000
registrerade 

 r ådgivningar

25 600
samtal till 

 avdelningen

400
förhandlingar 

 avseende arbets-

rättsliga tvister

35
utbildningar 

genomförda

TORBJÖRN GRANEVÄRN,  CHEF ARBETSRÄTT & FÖRHANDLING:
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Angelägen  
mötesdag 
Årsstämman och Visitadagen 2020 
hade färre deltagare, den ägde rum 
på hösten och mycket av diskussio-
nerna handlade om kris och krishan-
tering. Dagen och kvällen blev trots 
detta minnesvärd! 

På scen intervjuades medlemmar, 
liksom Nyamko Sabuni och Annie 
Lööf och priser delades ut. Utmärkel-
sen ”Årets kvinna i besöksnäringen” 
gick till Britta Jonsson Lindvall från 
Treehotel medan Per Bengtsson och 
Monica Carlsson från PM & Vänner 
blev invalda i Visita Hall of Fame. 

Visita kunde visa att det går att 
anordna även lite större möten på ett 
säkert sätt. 

Stor undersökning av
medlemmarnas åsikter 
Under året genomförde Visita en 
medlemsundersökning för att få 
underlag för arbetet framåt.  
I oktober gjordes 1 305 online
intervjuer med medlems
företag. Resultatet visade att 
 viljan att rekommendera Visita 
har ökat sedan motsvarande 
 undersökning 2016. 

81%
är nöjda med sitt 

medlemskap.

89%
anser att personal- 

och kollektivavtals-

frågor är viktigast 

när det gäller 

information och 

rådgivning.

55%
anser att den 

viktigaste frågan 

för Visita att driva 

är gällande skatter 

och avgifter.

83%
är nöjda med 

 kontakten med 

Visita.

42%
av stora företag 

(minst 30 anställ-

da) har kontakt 

varje månad.

77%
anser att Visitas 

påverkansarbete 

under pandemin 

har varit ganska bra 

eller mycket bra.

Dryck och mat i Uppsala är ett av Visitas 
många nya medlemsföretag 2020

”Vi  blev  medlemmar i Visita den  
1 mars 2020 och det var ju en väldigt 
bra tajming. Och det var en ren slump. 
Vi har varit en jätteliten arbetsplats 
med bara oss två och en till anställd 
och vi har inte tänkt så mycket på det 
här med arbetsgivarfrågor. Vi är bra på 
mat och vin men inte världens mest 
rutinerade företagare och arbetsgivare 
helt enkelt. Men så har vi växt och 
växt till totalt nio heltidsanställda – 

säga och hur det har gått för andra 
medlemmar. Vi fick till rabatter i både 
ett kort och långt perspektiv.  

Vi är så imponerade över stödet vi 
fått. Förra påsken satt vi hela helgen 
och formulerade juridiska mejl. Det 
var tydligt att alla på Visita jobbade 
för högtryck, och ändå hann de med 
oss.

Även arbetsrättsjuristerna har 
varit brutalt duktiga och ekiperat oss 
med både hängslen och livrem. Vi 
är nere på fem heltidsanställda plus 
en timanställd nu och det här med 
att varsla är nya frågor för oss; vår 
utmaning har ju varit att hitta nya 
medarbetare. Framåt hoppas vi behö-
va hjälp vid nyanställningar.”

före pandemin – och vi förstod att ett 
medlemskap vore vettigt. Advokater 
har dessutom kostat oss mer under 
ett år än vad medlemskapet går på, så 
det blev inte dyrare för oss. En annan 
sak är att det känns seriöst att kunna 
hänvisa till ett faktiskt kollektivavtal 
vid anställningar, än att bara förklara 
att vi följer det.  

När vi blev medlemmar var vi i slut-
fasen med ett hyresavtal. Vi behövde 
hyreslättnader men medan vi stod vid 
krisens front hade vår fastighetsägare 
inte insett det allvarliga läget än och 
vi hade svårt att nå fram. Då fick vi 
ett fantastiskt stöd av Visitas jurist. 
Det var en enorm skillnad att få veta 
hur det brukar gå till, vad man ska 

Niklas Engemar och 

Cemil Alparslan om 

varför de anslutit sig.  
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Bakre raden från vänster: PG Nilsson ledamot, Tomas Ringsby Petersson, ledamot och ordförande SCR, Kent Ly suppleant, Lena Kempe ledamot, Johan Larson ordförande 

Visita Mellersta, Elisabeth Haglund andre vice ordförande, Linda Frohm ordförande Visita Norrland, Eva Dunér ordförande Visita Västra, Stina Porsgaard ordförande Visita 

Södra, Per Lydmar ordförande Visita Stockholm. 

Visitas styrelse 2020
Visitas styrelse har utöver de inplanerade 
styrelsemötena genomfört veckovisa 
 avstämningar så länge pandemin pågått. 
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Främre raden från vänster: Richard Svartvik ledamot, Thomas Sjöstrand förste vice ordförande, Mikael Ahlqvist ledamot, Maud Olofsson ordförande, Jonas Siljhammar vd, 

Peter Jangbratt ledamot, Dennis Johansson ledamot och Petter Nyberg suppleant. 

Saknas på bild gör Mikael Santoft ledamot och ordförande SLAO samt Fredrik Höglund ledamot.
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