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2021 blev ännu ett mycket speciellt och annorlunda år i Visitas mångåriga historia. Corona
pandemin fortsatte att påverka besöksnäringen och var helt dominerande i såväl omvärlden 
som Visitas verksamhet. Under året har förutsättningarna för besöksnäringen förändrats i tvära 
kast och därmed har också Visitas arbete haft vitt skilda skepnader under året. Men fokus har 
alltid varit på största möjliga nytta för dig som medlem.

Under 2021 fick jag och Visita den stora äran att välkomna 681 nya medlemmar. Den stora 
medlemstillväxten är viktig för att ytterligare stärka näringens röst, både internt inom Svenskt 
näringsliv och externt gentemot politiker, myndigheter, fack och andra aktörer. Styrkan i vårt 
arbete grundar sig i att nästan 6 000 medlemmar från hela landet gått samman och pratar med 
en tydlig röst. Resultat kommer genom att samarbeta för bättre villkor för såväl det enskilda 
företaget som hela näringen.

Arbetet har varit framgångsrikt det senaste året och bland annat resulterat i lägre arbetsgivar
avgift, förlängd återbetalningstid för anstånd och förbättrat permitterings och omställnings
stöd. Dessutom har den täta dialogen med Folkhälsomyndigheten medfört att de restriktioner 
som ålagts näringen varit mindre hårda än myndighetens initiala förslag. Men även om jag är 
stolt över det gedigna arbetet och framgångarna är jag långt ifrån nöjd  restriktionerna har 
slagit oproportionerlig hårt mot näringen och åtgärderna för att mildra effekterna för företagen 
har varit långt ifrån tillräckliga.

Trots att pandemin överskuggade det gångna året har verksamheten också 
förberetts och utvecklats för en vardag bortom pandemin. Certifieringen av 
gymnasieutbildningar har sjösatts, en näringspolitisk avdelning byggts upp och 
allt fler digitala tjänster utvecklats, för att nämna några saker. Det är med det 
arbetet i ryggen och vetskapen att Visita gör verklig skillnad för den svenska 
besöksnäringen och för dig som medlem som jag ser ljust på framtiden.

Jag är stolt, men 
långt ifrån nöjd

Jonas Siljhammar, vd Visita
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När Visita 
bjuder in 
kommer
politikerna

Under sin första tid som ny 
näringspolitisk chef på Visita, 
och mitt under rådande pan-
demi, har Anna Wallén såväl 
rekryterat ett team som ska-
pat en mötesform som under 
2021 samlat 300 politiker och 
företagare för dialog.

Visita behövde någon som arbetade uteslutande och 
långsiktigt med näringspolitik och anställde därför 
Anna Wallén i maj 2021. Hon fick i uppdrag att arbeta 
för näringens återstart och dess mer långsiktiga 
behov. Under hösten har hon rekryterat ett nytt team 
som ytterligare ska vässa Visitas påverkansarbete. 
Ekonomiska stimulanser, kompetensförsörjning, re
gelförenklingar och hållbarhet står högt på agendan, 
liksom turismfrågor.

– Vi har rekryterat bland annat en näringspolitisk 
expert med EUkompetens, då många frågor som 
påverkar våra medlemsföretag beslutas på EUnivå. Vi 
behöver komma in tidigt i beslutsprocesserna för att 

Helena Lindahl (C)
och Peter Thomelius.

Josef Fransson (SD) och
Tobias Andersson (SD).

Christer Fogelmarck och
Arman Teimouri (L).

Anna Wallén.

Näringspolitik
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När Visita 
bjuder in 
kommer
politikerna

kunna påverka på EUnivå, säger Anna Wallén.
Visitas näringspolitiska team ska vara bryggan mellan 

företagen och politiken för att skapa de bästa förut
sättningarna för medlemmarna. Fokus nu är att få till 
ekonomiska stimulanser som snabbar på besöksnäring
ens återhämtning. Det måste bli billigare att anställa.

– Vi driver på för att den sänkta arbetsgivaravgiften 
för unga ska gälla under hela året. På sikt vill vi se en 
generell sänkning av arbetsgivaravgiften.

En viktig uppgift under året har varit att ha regel
bundna möten med politiker regionvis för att beskriva 
läget i besöksnäringen och behoven framåt.

– Det har varit viktigt att låta politiker träffa Visitas 

300
Så många politiker/företagare samlade 

Visita i dialogmöten hösten 2021.

Anna Wallén,  
Anna-Caren Sätherberg (S), 
Lars Hjälmered (M) och  
Christer Fogelmarck, Parks 
and Resorts.

Christer Fogelmarck och
Arman Teimouri (L).
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”Politiker säger ibland att ’det är väldigt  
mycket Visita’ – och det är något bra!”

Anna Wallén, näringspolitisk chef på Visita sedan maj 2021. 

medlemsföretag för att skapa bättre förståelse för 
utmaningarna som finns. Under pandemin har exem
pelvis väldigt många företag inte fått ut stöd de har rätt 
till, och att låta politiker och företag mötas för att hitta 
lösningar på problemen har varit värdefullt. 

Årets största satsning har varit dialogmöten mel
lan politiker på alla tre nivåer och medlemsföretag. 
Tillsammans med regionansvariga genomfördes under 
två månader 17 dialogmöten i 17 län. 300 personer har 
deltagit, bland dem politiker från såväl kommun som 
region och riksdag. 

– Vi berättade hur besöksnäringen har påverkats av 
pandemin och vad näringen behöver framåt. Vi skapade 
relationer och fick beslutsfattare att få bättre kunskap 
om vår näring. 

Mötena blev väldigt uppskattade och hela Visita var 
med och bidrog. 

– Många har hjälpt till med underlag och bland annat 
har ledningsgruppen rest runt för att möta politiker 

och svara på frågor om vad som krävs för att återstarta 
näringen. Samtliga riksdagspartier var inbjudna och det 
blev ofta långa diskussioner. 

Den 29 september, samma dag som flera restriktioner 
lättade hösten 2021, bjöd Visita in hela näringsutskottet 
till Gröna Lund. 

– Det var väldigt värdefullt att få den tiden med 
riksdagens näringsutskott för att prata om våra prio
riterade frågor på det sätt som vi gjorde, säger Anna 
Wallén. 

Kvällen innehöll femkamp där lagen var indelade så 
att alla politiker fick möta medlemsföretag från olika 
delbranscher. Medlemmarna som deltog hade fått med 
sig prioriterade budskap att föra fram. 

Nästan alla ledamöter i utskottet deltog. Varför?
– Dels känner många med besöksnäringen som har 

drabbats hårt under pandemin. Men det handlar även 
om ihärdigt arbete samt att vi har byggt långsiktiga 
relationer.

När smittspridningen satte igång igen och julborden 
snabbt bokades av begärde en ledamot i Närings
utskottet att Visita skulle få komma och redovisa sin 
syn på läget.

– Vi var de första som besökte utskottet fysiskt på 
två års tid. Utan våra samtal hade vi inte fått en sådan 
inbjudan. De vet att det finns seriositet i det vi gör samt 
att vi är konstruktiva.

Finansutskottet å sin sida tillät inte gemensamma 
inbjudningar så här uppvaktade Walléns team medlem
marna individuellt. 

– Vi har så mycket att erbjuda i vår näring och vi ska 
använda oss av det! Nu bjöd vi in respektive partis eko
nomiskpolitiske talesperson till en långlunch. Under 
den pratade vi om vikten av matturism och om sänkta 
arbetsgivaravgifter. Vi behöver även dessa samtal för 
att förstå hur politikerna resonerar, förstå deras stånd
punkter och perspektiv. 

Lunchen var den 25 november, samma dag som be
söket i Näringsutskottet. 

– Politiker säger ibland att ”det är väldigt mycket 
Visita” – och det är något bra! Vi har med kraft mött 
våra politiker på olika nivåer. Medvetenheten om 
besöksnäringens utmaningar är stor och jag ser väldiga 
möjligheter för 2022.

Närings-
utskottet  
kom till   
Gröna Lund.

Näringspolitik
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Lotta Olsson (M) och Mattias Jonsson (S).
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2021 såg Campingdagen dagens ljus. Formatet är ett helt 
nytt initiativ från Visita för att möta ett utvalt medlems-
segment och programmet är därmed helt inriktat på 
frågor som berör just campingföretag. 

Alla Visitas avdelningar deltog i skapandet och genom-
förandet av dagen och 75 campingföretag var med. Under 
dagen diskuterade Anna Wallén näringspolitik, Stefan 
Lundin delade angelägen branschjuridik, medan Torbjörn 
Granevärn lyfte kollektivavtalet utifrån campingägares 
perspektiv och Thomas Jakobsson fokuserade på bran-
schens ekonomi och visade hur pandemin slagit mot cam-
ping. Även Jonas Siljhammar och Maud Olofsson deltog. 

Dessutom var externa föreläsare inbjudna från dels 
 Kairos Future, som berättade om outdoortrenden, och 
dels från Benchmarking Alliance, som förklarade vikten 
av att samla statistik och jämföra det egna företagets 
resultatet med andras. 

Uppskattat var även presschefen Jonas Partheens På 
Spåret-quiz under den gemensamma middagen. 

En stor del av Visitas medlemmar som verkar inom camping 
deltog på samlingsdagen i november. 

Nysatsning lyfte campingföretagens  situation

Bransch i fokus
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600 deltog på  
årets upplaga 
av Visitadagen
Som så många andra tvingades Visita boka av flera 
planerade event under 2021. Aktiviteter i Almedalen var 
en sådan punkt. Men vissa planer har nått i mål, som Visi-
tadagen. Då föreningsstämman ändå behövde genomföras 
valde Visita att skapa en helt digital dag. 

– Det blev superlyckat, som en proffsig tv-sändning, sä-
ger Maria Ek, event- och kommunikationsstrateg på Visita. 

Dagen var framåtblickande med bland andra Magdalena 
Andersson, som då var finansminister, bland gästerna. 
Profilerna Tareq Taylor och Jerry Engström inspirerade om 
möjligheter och glädjeämnen i besöksnäringen och Mikael 
Tornving modererade. 

– Trots avsaknaden av mingel har vi fått bevis för att de 
som deltagit haft stor behållning av dagen, säger Maria 
Ek. Genom den digitala tekniken kunde fler medlemmar 
än tidigare delta i föreningsstämman och Visitadagen, 
vilket gjorde att fler fick bättre insyn i Visitas arbete – och 
därmed större medlemsnytta.

Det var första gången som Visita höll en helt digital 
stämma och den löpte väl även tekniskt sett, med drygt 
600 anmälda deltagare utspridda över hela landet. 

– Men det är klart, vi om några brinner ju för det fysiska 
mötet! säger Maria Ek. 

Thomas Jakobsson visade hur viktig statistik
är för att utveckla verksamheten.

Digital samling med Visitas vd Jonas Siljhammar och 
styrelseordförande Maud Olofsson.

Nysatsning lyfte campingföretagens  situation

Årsstämma
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45 000 samtal till juristerna
– Vi hade en tydlig målsättning och det var att hjälpa 
och ytterst rädda så många företag som möjligt att ta 
sig genom pandemin. Vi är övertygade om att ju fler av 
våra medlemmar som kan finnas kvar och överleva, de
sto kortare påfartssträcka kommer samhället ha i stort, 
säger Torbjörn Granevärn. 

Den överlägset tyngsta delen av arbetet under 
föregående år har varit rådgivning till medlemmarna. 
Över 45 000 samtal har kommit in till avdelningens 13 
jurister, varav 15 000 registrerade rådgivningar i jouren 
för arbetsgivarfrågor. 

Merparten av frågorna har rört korttidsstödet, och 
sedan pandemin bröt ut i mars 2020 har över 20 
lagändringar genomförts, något som varit minst sagt 
utmanande. 

– Vårt arbete har dels handlat om att analysera 
stöden, tolka reglerna och fånga upp problem och dels 
reda ut eventuell tolkningsproblematik. Och sen att 
hjälpa till att hantera dessa stöd rent praktiskt för våra 
medlemmar. Vi har också haft kontakt med regerings
företrädare och myndigheter och kommunicerat med 
dem om våra medlemmars utmaningar kring stöden, 
för att påverka dem i vår riktning. 

 – Vi har lagt betydande resurser på webbaserade 
guider för att underlätta för våra medlemmar, som en 
hjälp till självhjälp, men när det är kris så klarar de fles
ta inte det. I en situation där företagare möter akuta 
problem och deras företag står och faller önskar de 
flesta att få prata med en specialist. 

Många medlemmar har visat uppskattning för hjälpen 
de fått mitt i krisen, men många har också varit besvik
na, främst på regering och myndigheter. 

– Vi vill att medlemmarna ska bli nöjda och helst få 
en ”wow-känsla” när de får hjälp av Visita. Under den 
här perioden förstår vi dock att företagen känt en stor 
frustration,  viket är något vi delar med dem. Vi har 
varje dag mötts av ledsna, arga och uppgivna medlem
mar. Och vi har avsatt tid internt för att prata kring hur 
vi rent psykologiskt och pedagogiskt ska möta det.  

Torbjörn Granevärn lyfter att han är stolt över med
arbetarna och hur snabbt Visita lyckades ställa om för 
att möta och hjälpa medlemmar mitt i krisen. 

– Pandemin blev lite av en teambildningsövning för 
oss, vi blev väldigt sammansvetsade på kort tid och 
kämpade med en extrem utmaning. Kollegorna lycka
des se positivt på denna utmaning och det beror på bra 
personal med en övertygelse om att vi jobbar med en 
viktig näring som är värd att räddas. 

Andra vanliga frågor från medlemmarna under året 
har varit frågor om hur man hanterar arbetsbrist och 
återanställning av personal. Man har också under året 

Lagen om stöd vid korttidsarbete har ändrats  
20 gånger sen den infördes. Detta ledde till ett 
hårt tryck på juristerna på Visitas avdelning  
för arbetsrätt och förhandling. Torbjörn 
 Granevärn, förhandlingschef på Visita, och hans 
team tog emot över 45 000 samtal under förra 
året – med siktet inställt på att rädda så många 
företag som möjligt.
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45 000 samtal till juristerna
haft löpande avstämningar med medlemmar från de 
olika företagssegmenten inom besöksnäringen, i syfte 
att hålla sig uppdaterade kring aktuella problem. 

– Det känns bra att vi har lyckats upprätthålla en 
kommunikativ linje med medlemmarna, det har hjälpt 
oss att bättre förstå deras utmaningar. Det är svårt att 
nå ut till folk i kris i text, så att träffas digitalt är ofta en 
bättre lösning, säger Torbjörn Granevärn. 

Avtal 20, kollektivavtalsförhandlingar mellan Visita 
och de fackliga motparterna Hotell och Restauran
ganställdas förbund, Unionen och Kommunal gick i mål 
2021. Under avtalsrörelsen kom parterna överens om 
olika arbetsgrupper. Det arbetet påbörjades under året 
främst med fokus på lönestrukturen för branschen.  

– Vi har också tecknat ett krisavtal med fackliga 
motparter under året, om bland annat mer flexibel ar
betsförläggning, så att företagen kan få mer flexibilitet i 
när de bestämmer sina arbetstider. 

Därutöver har Visita också tecknat kollektivavtal för 
att möjliggöra korttidsstöd för dess medlemmar. Dessa 
avtal har lett till 3 800 lokala överenskommelser mellan 
medlemsföretagen och fackförbunden.  

Under 2021 biträdde avdelningen sina medlemmar i 
289 förhandlingsärenden som till största del handlade 
om uppsägning pga personliga skäl, men också sexuella 
trakasserier och brott mot kollektivavtalet. 175 lokala 
förhandlingar genomfördes, 52 centrala förhandlingar 
och i 10 fall biträdde avdelningen sina medlemmar i 
domstolsprocesser. 

– Vi noterar att antalet förhandlingar inte var lika 
många under förra året men att behovet av arbetsrätts
lig rådgivning ökat markant. Den enkla förklaringen till 
detta är att det arbetat färre människor i branschen 
under det gångna året. 

Vidare har avdelningen analyserat kollektivavtalens 
tillämpningsområde i syfte att hela besöksnäringen ska 
omfattas. Som ett resultat av detta arbete har nya med
lemsföretag tecknat medlemskap och biträtts av Visita i 
så kallade inrangeringsförhandlingar. 

Avdelningen för arbetsrätt och förhandling har 
genomfört 49 utbildningsdagar under året och även 
utvecklat digitala och fysiska utbildningar inom bland 
annat arbetsrätt, arbetsmiljö och arbetstid. 

Vilka utmaningar ser du framöver? 
– Jag ser att Visita har ett viktigt uppdrag att sätta en 

tydlig strategi för framtiden  hur skapar vi förutsätt
ningar för en bra besöksnäring om 1520 år? Vi hoppas 
att alla har återhämtat sig från coronakrisen inom 
några år, men vi ser att strukturen för besöksnäringen 
kommer att ändras. Här spelar Visita en viktig roll att 
prognostisera hur det ser ut längre fram, säger Tor
björn Granevärn. 

Han ser framför sig att Visita skapar ett framåtblick
ande arbete med innovation och gränsöverskridande 
arbete i fokus, men även med moderna kollektivavtal 
som skapar förutsättningar för framtidens besöksnä
ring. 

– Hur kommer våra vanor att utvecklas? Vilka liv 
kommer vi att leva då och hur vill vi som näring vara 
då? Det är frågor som vi behöver börja titta på. 

På kortare sikt är den stora utmaningen kompetens
försörjningen: 

– Vi kommer att behöva konkurrera om arbetskraften 
och försöka göra näringen mer attraktiv, och då är det 
svårt att ducka för villkorsdelen. Det är en bransch med 
låga marginaler och lönebilden är sammanpressad, så 
här behöver man se över hur den kan bli mer differen
tierad, menar Torbjörn Granevärn.

I en situation där företagare möter akuta  
problem och deras företag står och faller  

önskar de flesta att få prata med en specialist.   
Torbjörn Granevärn om vikten av att erbjuda personlig service till de medlemmar som drabbats hårt av pandemin.

3 800
Så många lokala överenskommelser 
mellan medlemsföretagen och 
fackförbund har möjliggjorts av Visita.

Torbjörn 
Granevärn. 
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Visitas insats 
räddade 30 
jobb i Gottröra

I mitten av maj 2020, innan de flesta kunde förutspå 
vilka proportioner pandemin skulle få, köpte Thanda 
Group anläggningen Johannesbergs Slott i Gottröra.

Affären innebar att köparen var skyldig att även ta 
över de 43 anställda in i det nya bolaget, och tillträ
det skulle ske den 1 juli samma år. Då all hotell och 
konferensverksamhet i princip låg nere under andra 
halvåret 2020, skulle personalen, liksom de flesta andra 
i besöksnäringen, bli tvungen att permitteras. 

För att beviljas korttidsstöd måste en person ha varit 
anställd i tre månader, så först i början av oktober 2020 
kunde vd och ägare Göran Andersson ansöka om stöd 
för de nya anställda. Men beskedet var inte vad han 
hade väntat sig.

– Vi fick ett blankt nej av Tillväxtverket. De ansåg 
att vi borde förutspått pandemins effekter vid tiden av 
affären, säger Göran Andersson, som direkt svarade 
med en överklagan. 

Samtidigt kontaktade han Visita för att få hjälp med 
de juridiska frågorna och att föra dialogen med myn
digheten. Visitas förhandlingschef Torbjörn Granevärn 

tog sig an ärendet direkt och träffade Tillväxtverket, 
som var orubbliga i sitt beslut. Han fick återkomma till 
Göran Anderson med ett dystert besked – ägarbolaget 
till Johannesbergs Slott skulle inte bli beviljat permitte
ringsstöd. 

– Det var en helt absurd situation. Samma kväll som 
jag fick beskedet av Visita satt vi med en plan som 
skulle presenteras för de andra ägarna om hur vi skulle 
bygga om hela slottet och investera miljontals kronor. 
I stället måste vi börja planera för en konkurs, säger 
Göran Andersson.

Något annat alternativ fanns inte. Han satt med 43 
anställa, men ingen verksamhet och pengarna ”rann ut 
ur bolaget”.

– Det skulle kosta oss 1,5 miljoner kronor per månad i 
lönekostnader, och vi hade redan betalat ut 4,5 miljoner 
i löner i väntan på att kunna söka korttidsstöd. För vår 
egen skull var det bättre att försätta driftbolaget i kon
kurs, göra oss av med de anställda, renovera klart och 
öppna när pandemin var över. 

Bara timmar innan Göran Andersson, vd och  
ägare till hotell- och konferensgruppen Thanda 
Group, skulle försätta den nya anläggningen  
Johannesbergs Slott i konkurs, kom beskedet 
att Tillväxtverket ändrat sitt beslut om hans 
permitterings ansökan för nära 30 anställda.  

Medlem i fokus
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Visitas insats 
räddade 30 
jobb i Gottröra

Men Visitas Torbjörn Granevärn gav inte upp. Sam
talen med Tillväxtverket fortsatte, och till slut kom 
tvärvändningen.

– På tisdagen beslutade vi om konkursen, på tors
dagen kom ett nytt besked från Tillväxtverket där de 
godkände min överklagan och beviljade oss permitte
ringsstöd. Det var tack vare att Visita uppmanade dem 
att ta upp vår överklagan igen.

– Vi blev ju oerhört lättade, och bestämde oss för att 
återgå till plan A, med renovering och permitterad  
personal. Men den mentala pressen den veckan var  
inte kul.

Ett år efter förvärvet av Johannesbergs Slott 
kunde man välkomna gäster till de delar som  
renoverats, bland annat en ny spaavdelning och 
padelbanor.  

– Vår första sommar gick väldigt bra för hotellet och 
på hösten exploderade konferensmarknaden. Även 
om vi inte lyckades behålla all personal så lyckades vi 
förhindra att 30 personer blev arbetslösa. 

Hur skulle en konkurs påverkat er framtida  
verksamhet? 

– Det var viktigt att anläggningen var i gång.  
Hade vi gått i konkurs hade det blivit mycket nega
tiv publicitet och en väldig uppförsbacke när vi väl 
skulle öppna igen. En konkurs är alltid negativ så det 
var jätteviktigt att vi kunde fortsätta, det är vi väldigt 
tacksamma över i dag.

Vår första sommar gick 
väldigt bra för hotellet 

och på hösten exploderade 
konferensmarknaden. 

Vd och ägare Göran Andersson om Johannesbergs Slott.
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Redan vid pandemins start 2020 började Thomas 
Jakobsson regelbundet att sammanställa siffror på hur 
branschen mår. Det började med fem olika bilder, som 
så småningom växte till 55, som visade det aktuella 
branschläget ur olika aspekter, tex hur pandemin slår 
mot olika destinationer, vid olika tidpunkter, hur många 
bolag som gått i konkurs, hur många anställda som 
sagts upp, hur många som permitterats.    

– Mitt fokus är att analysera aktuella siffror och göra 
slutsatserna lättbegripliga i ett väl underbyggt och 
samlat beslutsunderlag. Tanken är att ge ett nuläge för 
branschen och kommunicera med korrekt fakta hur det 
ser ut för företagen  allt för att på bästa sätt påverka 
våra medlemsföretags situation så gott det går, säger 
han. 

Materialet är omfattande och har varit ett viktigt 
verktyg, bland annat till media, politiska kontakter och 

andra beslutsfattare. Först uppdaterades siffrorna dag
ligen, men i takt med att underlaget växte, veckovis. 

Den största punktinsatsen som Thomas ägnat sig åt 
under 2021 är att kartlägga vilka företag som har ansökt 
om stödåtgärden att skjuta upp sina skatteinbetalning
ar och undersöka hur statusen ser ut för dessa företag. 
Han beställde helt enkelt ut alla enskilda anstånd på 
företagsnivå från Skatteverket och efter ett par veckor 
dök det upp en stor kartong på Visitas kontor på Svea
vägen. Det rörde sig om 53 000 anståndsperioder som 
cirka 7 000 företag hade vid tidpunkten till ett värde av 
nästan 4 miljarder kronor.

– Ja, det var ju en gedigen hög. Utmaningen var att 
få in detta i datorn för att kunna få en överblick och 
sen analysera. Målet var att försöka förstå vad dessa 
uppskjutna skatter kommer att få för konsekvenser, 
förklarar Thomas. 

Genom att kolla hur mycket varje företag normalt sett 
tjänar per år, och sen ställa detta mot hur mycket de får 
i anstånd, kunde han komma fram till att många företag 
kommer att få det svårt att betala tillbaka sina skatter 
under året. 

– Dessa företag har alltså fått anstånd att skjuta upp 
sina skatter i två år, och enligt förslaget som regeringen 
remitterade i september 2021 har de 15 månader på sig 
att betala tillbaka. Och detta måste många göra redan i 
april 2022. Min kartläggning visar att två tredjedelar av 
alla företag inte kommer att klara återbetalningsplanen, 
säger han. 

Och klarar man inte att betala tillbaka sin skatt och 
får ett negativt skattekonto är konkurs ett faktum. 

När Thomas Jakobsson, Visitas chefsekonom, ska  
sammanfatta 2021 handlar det mycket om ettor och nollor.  
Han har förutom att sammanställa, analysera och leverera  
uppdaterad statistik om branschen under året, också plöjt  
igenom stora mängder data för att bättre förstå hur corona-
krisen har – och kommer att drabba Visitas medlemmar. 

Gräver fram  
sanningen om 
krisens följder

Målet var 
att försöka förstå 

vad dessa upp-
skjutna skatter 

kommer att få för 
konsekvenser.

Siffror som stöd
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Kartläggningen gjorde att Visita själva kunde förstå 
hur stort problemet riskerar att bli, vilket varit mycket 
viktig kunskap för att påverka politiska beslutsfattare 
och myndigheter. 

– Att tusentals företag riskerar att vara konkursmäs
siga ganska snart  det är en ödesfråga för stora delar 
av branschen. Denna kartläggning är den största och 
viktigaste kunskapsproduktionen från förra året. 

Under februari 2022 drog regeringen tillbaka sitt för
slag och aviserade en förlängd återbetalningstid till 24 
månader, vilket efter behandling i riksdagen utökades 

ytterligare till 36 månader, något som Thomas Jakobs
son är nöjd över. 

– Detta är ju en tydlig effekt av vårt arbete, och det är 
jag stolt över. 

Att ha koll på siffrorna blir alltså allt viktigare, särskilt 
när så många företag har det tufft, och om man vill 
ha en möjlighet att påverka politiska beslut och även 
påverka opinionen. Thomas menar att få branscher har 
lika uppdaterad statistik som vissa delbranscher inom 
besöksnäringen  något som gynnat medlemmarna i 
Visita. 

– Jag går igenom mycket statistik, och mycket av den 
köper jag in, bland annat hotelldata, men också restau
rangförsäljningsdata som jag får dagligen. 

Han behöver också köpa in en del utredningar från 
konsultbolag och köper undersökningar av Novus. 
Mycket av datan blir också nyttiga insikter för hela 
Visitas verksamhet. Ett exempel är en undersökning 
som köptes in för att förstå hur stort problemet med 
kompetensförsörjningen är. 

Vilka insikter tar du med dig från 2021? 
– Att så många företag har överlevt så här länge är 

jag positivt överraskad över. Med den typen av intäkts
bortfall som många av dem har tvingats genomleva, 
hade man kunnat misstänka att fler skulle kasta in 
handduken. Det många tvingats till är att ansöka om 
att skjuta fram skatten och då har man också skjutit 
problemet framför sig. 

Om han blickar framåt ser han flera utmaningar som 
måste lösas. Bland annat kommer flera företag att 
fortsätta behöva hjälp, även när restriktionerna lyfts. 
Han menar att många företag helt enkelt inte fått det 
stöd som de borde ha fått och ser framför sig flera som 
kommer att överklaga. 

– På medellång sikt för att hjälpa till i återhämt
ningen, vore det rimligt att regeringen styr tillbaka 
konsumtion från branscher som gynnats på besök
snäringens bekostnad. Det är inte mer än rimligt att 
det sker under de kommande två åren. Konkreta sätt 
att hjälpa branschen är att skapa så goda villkor som 
möjligt med tex sänkta arbetsgivaravgifter, sänkt moms 
och subventionerade måltider från arbetsgivare. Men 
man behöver också öka marknadsföringen för att hävda 
sig internationellt och titta på olika sätt att stötta kom
petensförsörjningen, menar Thomas Jakobsson. 

Utmaningen för branschen på längre sikt handlar min
dre om coronakrisen och stödåtgärder. Det handlar mer 
om samhället och läget i stort där mycket pekar på öka
de kostnader och i förlängningen även höjda räntor som 
i sin tur kommer att påverka konsumtionsutrymmet. 

– Resepriserna kommer gå upp på grund av att ener
gipriser och drivmedelspriser höjs, det blir helt enkelt 
dyrare att flytta på sig. Inom tre-tio år ser konjunktu
ren sämre ut och då kommer det generella kostnad
strycket att öka. Här behöver vi sätta oss in i effekterna 
av detta för vår näring vad gäller konsumtion och sys
selsättning. Samtidigt ökar företagens kostnader och 
skatter. Det är ingen bra kombination och frågan är hur 
mycket som kan föras över till konsumentledet.

21 564

23

-48%

Minst så många arbetstagare har varslats 
om uppsägning sedan mars 2020.  

Av dem har minst 71% blivit uppsagda. 

Motsvarande så många miljarder 
i logiintäkter har gått förlorade för 
hotellbranschen sedan mars 2020.

Så mycket backade försäljningen för 
hotellrestaurangerna under 2020 K2–2021 

K3 jämfört med förpandemiska nivåer.

Källor: Arbets-
förmedlingen, 
Inkvarterings-
statistiken, SCB/
Tillväxtverket, 
Restaurang-
index, SCB

Krisen i siffror
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En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-02-25 13:16
Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/visitas-vd-skont-men-langtifran-over/

EKONOMI

Visitas vd: Skönt, men långtifrån över
UPPDATERAD 2021-12-17 PUBLICERAD 2021-12-17

Visitas vd Jonas Siljhammar välkomnar regeringens besked om återinförda coronastöd till drabbade företag. Foto: Jessica Gow/TT

Regeringens besked om återin�örda �öretagsstöd
välkomnas av Visita, branschorganisationen �ör
Sveriges besöksnäring.

– Skönt, de har lyssnat på oss. Men det här är
långtifrån över, säger Visitas vd Jonas Siljhammar
efter beskedet.

UTVALD LÄSNING I DIN MEJLBOX

Veckans utvalda artiklar som rör coronaviruset.
Skaffa nyhetsbrev

– Jag hörde finansminister Mikael Dambergs presskonferens,
men har ännu inte satt mig in i detaljerna. Djävulen sitter som
bekant i detaljerna. Men det är bra att det nu utlovas stöd för
åtminstone december, fortsätter han.

Coronaoron och ökat hemmaarbete har lett till inställda julbord,
avbokade hotellnätter och färre uteluncher. Människors ändrade
beteende gnager stora hål i Visita-medlemmarnas intäkter.

”Det finns en jätteoro för vad som komma
skall.”

Att kommunicera rätt och riktigt till alla medlemmar när 
det råder kris har varit det främsta fokuset för Visitas 
kommunikationsavdelning under året som gått. Kommu-
nikationschefen Carl Johan Swanson noterar också att 
Visita har nått ut bra i pressen med sina frågor. 

– Förr fick vi kämpa för att få ut nyheter i media,  
i dag blir vi i stället uppringda, säger han.

2021 fortsatte att domineras av coronakrisen som 
drabbade medlemmar på olika sätt. Och när det såg att 
börja lätta under hösten står branschen nu inför nästa 
stora kris: personalbristen. 

– Teoretiskt kunde nog många företag inse att man 
skulle få ett stort behov av personal, men många räkna
de inte med att det skulle ske så snabbt. Dessutom var 
många mitt uppe i att bara överleva. Så pandeminkrisen 
övergick till en kompetenskris, konstaterar Carl Johan 
Swanson. 

Att då finnas som ett stöd för medlemmarna med 

rätt information har varit fokus för kommunikations
avdelningen. 

– Vi ser att behovet av korrekt och snabb information 
är nästan omättligt när det råder kris. Jag är både stolt 
och glad över att vi lyckats kommunicera så snabbt vi 
gjort. En insikt är att man kan nästan inte informera för 
mycket i såna här lägen, menar Carl Johan Swanson. 

Kommunikationsavdelningen har under året arbetat 
med att ta ut nyheter, statistik och information från  
Visitas experter om dessa frågor i olika kanaler. 
Dels bearbetar man media, dels skickas nyheter ut 

”Vi har  
många 
politikers  
öra nu”

Angelägen uppmärksamhet
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En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-02-25 13:15
Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sthlm/krogbranschen-kraver-nya-stod-nar-julborden-avbokas/

STHLM

Krogbranschen kräver nya stöd när
julborden avbokas

UPPDATERAD 2021-12-10 PUBLICERAD 2021-12-09

Många väljer att avboka julborden efter att smittan ökar och Folkhälsomyndigheten kommit med nya rekommendationer. Foto: Nicklas Thegerström

Med julbordssäsongen väntade sig en hårt ansatt
bransch ekonomisk lättnad. I stället har
avbokningarna den här veckan rasat in efter ökad
smittspridning och nya rekommendationer. Nu
kräver branschorganisationen Visita nya
ekonomiska stöd till landets hotell och restauranger.

– Vi ser redan kraftiga omsättningstapp och att våra
medlems�öretag behöva säga upp människor igen är
katastrof �ör hela samhället, säger vd:n Jonas
Siljhammar.

UTVALD LÄSNING I DIN MEJLBOX

Veckans utvalda artiklar som rör coronaviruset.
Skaffa nyhetsbrev

Herrängens gård i Stockholmsförorten Älvsjö är en av många
restauranger som har förberett sig för julbord. Här har mat köpts
in, nytt porslin likaså och personal har schemalagts efter att varje
kväll ta emot omkring 100 bordsserverande julbordsgäster.

Julborden står för omkring en tredjedel av restaurangens knappt
7 miljoner i omsättning och är därmed en viktig inkomstkälla.

En utskrift från Dagens Nyheter, 2022-02-25 13:16
Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/ekonomi/visitas-vd-skont-men-langtifran-over/

EKONOMI

Visitas vd: Skönt, men långtifrån över
UPPDATERAD 2021-12-17 PUBLICERAD 2021-12-17

Visitas vd Jonas Siljhammar välkomnar regeringens besked om återinförda coronastöd till drabbade företag. Foto: Jessica Gow/TT

Regeringens besked om återin�örda �öretagsstöd
välkomnas av Visita, branschorganisationen �ör
Sveriges besöksnäring.

– Skönt, de har lyssnat på oss. Men det här är
långtifrån över, säger Visitas vd Jonas Siljhammar
efter beskedet.

UTVALD LÄSNING I DIN MEJLBOX

Veckans utvalda artiklar som rör coronaviruset.
Skaffa nyhetsbrev

– Jag hörde finansminister Mikael Dambergs presskonferens,
men har ännu inte satt mig in i detaljerna. Djävulen sitter som
bekant i detaljerna. Men det är bra att det nu utlovas stöd för
åtminstone december, fortsätter han.

Coronaoron och ökat hemmaarbete har lett till inställda julbord,
avbokade hotellnätter och färre uteluncher. Människors ändrade
beteende gnager stora hål i Visita-medlemmarnas intäkter.

”Det finns en jätteoro för vad som komma
skall.” 2 595 

Så många gånger medverkade Visitas 
talespersoner i olika medier 2021.

via  nyhetsbrev, publiceras löpande på Visita.se och 
distribueras i olika sociala kanaler som Facebook och 
LinkedIn. Och besöksliv.se är också en viktig kugge i 
informationshjulet.  

Pandemin förde också med sig att man samarbetade 
ännu mer än vanligt med andra avdelningar på Visita. 

– Underlagen till allt som vi fått ut till media har vi 
ju gjort tillsammans med tex vår chefsekonom, vår 
utbildningsavdelning och alla våra jurister. Det är ju de 
som står för kunnandet kring stödsystem och förord
ningar och annat. Det vi tillför är att förenkla och göra 
innehållet mer begripligt. 

Och arbetet med att bearbeta media har lönat sig  
aldrig förr har Visita setts och hörts så mycket i radio, 
tv och tidningar som under coronapandemin. 

 Vi nådde ju rekord redan under 2020, men 2021 
kommer inte långt efter. Det är glädjande att vi syns 
mycket, men däremot kunde ju själva anledningen till 
det vara roligare. 

Synligheten har enligt Carl Johan Swanson varit en del 
av det politiska påverkansarbetet.  

 Vi har verkligen inte lyckats med allt, men det hade 
sett helt annorlunda ut för företagen utan vårt arbete 
under 2021. Utformningen av flera stödsystem hade 
varit sämre och vi hade säkert sett hårdare restriktio
ner. Att ha en stor medial närvaro sätter extra tryck 
och kompletterar påverkansarbetet för att gynna våra 
medlemmar så mycket som möjligt. 

Under 2021 intensifierade kommunikationsavdel
ningen sitt politiska arbete och regionverksamheten, 
som fram till årsskiftet låg under kommunikations
avdelningen, har haft betydligt fler politikerkontakter 
och kontakter med beslutsfattare än under ett mer 
normalt år.

Vad har - i din mening - varit era viktigaste  
aktiviteter 2021?

– Det omfattande nyhetsarbetet, som ju är en summa 
av många människors insatser. Jag är också som sagt 
stolt och glad över att vi lyckats kombinera snabbhet 
med korrekthet i informationen till våra medlemmar. 

Det är glädjande 
att vi syns mycket, 

men däremot  
kunde ju själva  

anledningen till 
det vara roligare.
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Satsning synliggör 
branschen som 
jobb skapare
Under 2021 drog Visita igång satsningen ”Låt oss 
rädda ungdoms jobben” som sen utvecklades till ”Låt 
oss skapa jobben”. En aktivitet som vill synliggöra 
besöksnäringens roll som jobbskapare och som en 
viktig arbetsplats för främst unga men också utrikes 
födda. Pandemin har också försatt branschen i kris, 
och här fungerar ”Låt oss…” som ett paraply för alla de 
aktiviteter, nyheter och rapporter som stöttar näringen. 
Bland annat vill man verka för att förenkla för företagen 
så att näringen snabbare kan komma på fötter. Sänkta 
arbetsgivaravgifter, sänkt moms och regelförenklingar 
är några av förslagen. Några aktiviteter inom projektet 
”Låt oss…” under 2021 var ett omfattande PR-arbete, 
flera debattartiklar samt webinarier och olika typer av 
samtal. 

– Det viktigaste med ”Låt oss…” är att det är en 
långsiktig satsning som ska vara minst över valet 2022. 
Genom att ge besöksnäringen rätt förutsättningar att 
återstarta låter politikerna oss återigen bli en jobb- och 
integrationsmotor, säger Carl Johan Swanson. 

Dessutom lyckades vi genomföra Kockduellen, trots 
läget. Och sen är vi ju väldigt glada över att vi har fått 
ett större genomslag på sociala medier, där LinkedIn 
utmärker sig. Det har tidigare varit underutnyttjat och 
det är roligt att se att när vi intensifierar vårt arbete  
kring något så ger det resultat, säger Carl Johan 
 Swanson. 

Drömmen för en kommunikationsavdelning är ju att 
slippa behöva lägga tid på att jaga media för att få ut 
nyheter. Och för ett par år sen var det en verklighet för 
Visita. I dag är bilden helt förändrad och nu blir Carl 
Johan och hans kollegor istället uppringda av redaktio
nerna. 

- De ser Visita som en källa till nyheter och kunskap 
om branschen och näringen i stort. Det är den bästa 
positionen man kan ha, när media har högt förtroende 
för en. 

Vilka utmaningar ser ni framåt? 
– På ett övergripande plan är ju utmaningen att 

upprätthålla och förvalta det här ökade intresset som 
vi har byggt upp 2020 och 2021  både för branschen, 
hos media och hos politiker. Vi har många politikers 
öra nu, vi blir inbjudna till samtal och vi fortsätter att 
arbeta upp många bra kontakter i media. Men vi har 
lite jobb kvar när det gäller övriga opinionsbildare. 
Vi behöver öka förståelsen för näringen även hos de 
opinionsbildare som syns och tycker till i de olika 
tv-sofforna. 

Vi behöver öka förståelsen för näringen 
även hos de opinionsbildare som syns

och tycker till i de olika tv-sofforna.  
Carl Johan Swanson om utmaningarna framåt.

Besöksliv har inspirerat och informerat
Besöksliv är en redaktionell platt-
form som Visita bekostar för att driva 
sitt opinions- och informationsarbe-
te. Här samsas nyheter från näringen 
med intervjuer med branschperson-
ligheter och 2021 präglades starkt av 
pandemin. 

På besöksliv.se har Visita låtit 
företagare i näringen berätta hur 
de och deras anställda drabbats av 
pandemin, liksom hur Visita ställer 
sig i aktuella frågor, allt för att öka 

målgruppens kunskap och skapa 
förståelse.

Den mest lästa artikeln under 2021 
handlade dock inte om corona, utan 
om Desirée Jaks, kökschef på Sture-
plansgruppens restaurang Spesso. 
Många läsare har även läst artikeln 
om hamburgerkedjan Brödernas 
expansion och hur Visita stöttar 
kommunernas beslut att trotsa 
Folkhälsomyndighetens gällande att 
gäster kan få sitta kvar även efter 

alkoholstoppet kl 20. Denna rekom-
mendation var aktuell under årets 
första månader. Under året publicer-
ades 522 artiklar och många av dem 
handlade om pandemin. 

De sex nummer av magasinet Be-
söksliv (som trycks i närmare 8 000 
exemplar och går till medlemmar, 
makthavare och enskilda prenume-
ranter) har rymt fördjupande repor-
tage i syfte att upplysa, inspirera och 
stötta läsarna. 
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6 000 elever gjorde 
upp i Kockduellen
Under 2021 deltog över 6 000 elever 
från hela landet i Visitas initiativ 
Kockduellen, en tävling i matlagning 
mellan grundskolor. Målet är att 
locka fler unga till kockyrket och till 
Restaurang- och livsmedelsprogram-
met, något som är extra viktigt då 
man ser en dalande trend i antalet 
sökande till programmen.

Tio högstadieskolor från hela 
landet deltog i riksfinalen, som ägde 

rum i maj på Restaurangakademien  
i Stockholm. 

Vinnarna - niondeklassarna  
Matilda Hedén och Edvin Johansson 
från Sandgärdskolan i Borås - utsågs 
av en smakjury, bestående av Ludwig 
Tjörnemo, vinnare av Årets kock 
2020, Gazmir Ballabani, kökschef 
Scandic Victoria Tower samt 
Jesper Johansson, vd Restaurang-
akademien.

Ung kompetens
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Planering framåt

I september kunde Visitas Förtroenderåd samlas igen för 
första gången på länge. Två fullspäckade dagar inleddes 
med att de cirka 80 förtroendevalda och Visitaanställda 
fick covidtestas för att trygga och säkra evenemanget. 
Därefter stod bland annat studiebesök på Tree Hotel i 
Harads och matupplevelse hos Hemmagastronomi på 
programmet. 

Förtroenderådet är startskottet för året för de förtro-
endevalda och en chans att mötas och sätta agendan för 
Visitas arbete den närmaste tiden. Fokus var att utbyta 
erfarenheter och bygga nätverk och framför allt avhandla-
des näringspolitiska frågor och kompetensförsörjningen. 

– Datumet råkade sammanfalla med att restriktioner 
lättade så stämningen var hoppfull, säger Anna Wallén.

Efterlängtad samling 
för förtroendevalda

Kunskapsdelning i norr.
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Kompetens

Under 2021 inleddes ett projekt för att kvalitetssäkra 
gymnasieskolornas utbildningar inom restaurang och 
livsmedel samt Hotel och Turism. Två heltidstjänster 
tillsattes på Visita med det specifika uppdraget att byg
ga och implementera en certifieringsmodell för landets 
gymnasieskolor.

– En av våra största utmaningar är att vår bransch 
har svårt att hitta kompetent personal, och så var 
det även innan pandemin. Därför behöver vi göra 
yrkes utbildningarna på gymnasiet mer attraktiva. 
Om skolornas kvalitet höjs, så blir de mer attraktiva 
för eleverna. Samtidigt blir eleverna som går ut mer 
anställnings bara, säger Peter Thomelius. 

En del av detta arbete är att bygga själva certifie
ringsmodellen, och sen implementera den på landets 
skolor. Än så länge är ett 40tal skolor igång med sina 
certifieringsprocesser. 

– Alla skolor kommer inte att klara det här, de har 
underskattat vår process och vad som förväntas. Det 
här handlar ju inte om att bara få ett certifikat, utan om 
att på riktigt kvalitetssäkra utbildningarna. Det här är 
ett viktigt arbete och förhoppningsvis något som kom
mer att förbättra branschen, säger Peter Thomelius. 

Förra året såg avdelningen också till att det skapades 
fler utbildningar inom ramen för Visita-akademin, både 
digitala och så kallade hybridutbildningar. Bland äm
nena märks arbetsrätt, arbetsmiljö, service, ledarskap 
och revenue management. 

- Vi har också kunnat erbjuda våra medlemmar fler 
utbildningar som har varit externt finansierade av 
bland annat Tillväxtverket och EFS (Europeiska Soci
alfonden). Där har det handlat mer om kompetensut
veckling, vilket har varit extra viktigt under pandemin.  

Det utökade utbudet av kurser och utbildningar tror 
Peter har varit något som medlemmarna har uppskat

Visitas avdelning för utbildning och kompetens-
försörjning med Peter Thomelius i spetsen, har under 
2021 haft fokus på gymnasieskolornas certifiering, 
medlemmarnas fortbildning – och riktat blicken mot 
Arbetsförmedlingens matchningsproblematik. 

Fokus: Högre  
status för yrkes- 
utbildningarna

tat mest under året. De har kunnat utbilda sig i allt från 
hygien, specialkost, kundservice och marknadsföring. 

– Däremot har vi på grund av pandemin varit tvung
na att planera om när det gäller våra tävlingsaktiviteter 
och vi har heller inte kunnat genomföra vårt mentor
sprogram. Det bygger ju på möten och att utvecklas 
tillsammans, både i grupp och i enskilda möten.

2021 var också året då Visita tog sitt påverkansarbe
te till en ny nivå, med många politikerdialoger kring 
problemet med att branschen skriker efter personal, 
samtidigt som många går på Akassa. Peter Thome
lius hade möjlighet att i ett direktsänt Aktuellt i SVT 
debattera med arbetsförmedlingens analyschef Annika 
Sunden om matchningsproblematiken. 

– Detta är den viktigaste opinionsfrågan vad avser 
kompetensförsörjningen. Det kan inte vara meningen 
att vår bransch ska stå inför den här kompetensbristen 
med tusentals lediga jobb, och samtidigt går det dub
belt så många behöriga på Akassa. Det kan inte vara 
sunt för någon, menar Peter Thomelius. 

Påverkansarbetet i denna fråga har nu lett till ett 
samarbetsavtal med facket och arbetsförmedlingen 
under 2022. 

 Vilka insikter tar du med dig från 2021? 
– Att kompetensbehovet har förvärrats eftersom så 

många har tvingats lämna vår bransch. Och det gäller 
inte bara kockar och servis  nu har det spritt sig till 
alla yrkeskategorier i näringen. 

Peter Thomelius noterar att trots att det är viktigt att 
branschen gör sig hörd under krisen så kan det också 
leda till att unga i dag aktivt väljer bort en bransch i kris. 

– Det är en utmaning – hur lockar vi fler unga till vår 
näring? Här har vi mycket arbeta kvar att göra, konsta
terar han.
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Rekordmånga 
sökte rådgivning

– Året var inte på något sätt normalt för näringen, och 
därmed inte för oss, säger Stefan Lundin. Vi har haft 
högtryck i rådgivningen. 

Frågeställningarna har framför allt gällt de olika eko
nomiska stöden och restriktionerna och Visitas jurister 
har uppdaterat, informerat och rett ut. 

Även dialogen med Folkhälsomyndigheten har varit 
fortsatt viktig detta år. I perioder har Stefan Lundin 
och hans kolleger träffat FHM flera gånger i veckan för 
avstämningsmöten och diskussioner. Även möten på re
geringsnivå har varit angelägna. Där har Visita, tillsam
mans med organisationer från andra berörda näringar, 
deltagit i möten om frågor som deltagarbegränsningar 
för offentliga tillställningar med mera med mera.

2021 var ett omtumlande år för företagen,  
konstaterar Stefan Lundin, chefsjurist 
branschjuridik. Liksom året innan var trycket 
från medlemmarna stort vad gäller rådgivning.

– Vårt budskap har hela tiden varit att det måste ske 
lättnader så snart det bara går. 

Stefan Lundin betonar hur viktigt det är att på politisk 
nivå skapa förståelse för hur tufft det varit för företag. 
Att många länge balanserat på gränsen för vad som är 
möjligt – och att en stor del redan har passerat den 
gränsen. 

– Vi har stadigt utökat vårt kontaktnät och alltmer 
byggt förtroendet och förståelsen. FHM och politiker 
HAR greppat det ansträngda läget. Trots det upplever 
vi att vi tvingats upprepa samma sak gång på gång på 
gång. 

En fråga som de aldrig fått svar på är varför serve
ringsställen behövt ha begränsade öppettider:

– Man har inte visat de underlag för beslut som vi 
hade velat se.

Positivt är att den regelbundna kontakten med myn
digheter och departement har gjort att arbetet gått 
snabbare. 

– De här kontakterna har vi även normala år. En 
skillnad 2021 har varit en ökad kontakt på kommunal 

Vi har besvarat närmare ett 40-tal remisser  
under 2021, vilket är extremt.

Stefan Lundin om remissarbetet inom branschjuridik, varav majoriteten hade koppling till pandemin.

Stefan Lundin.

Arbetet med branschjuridik
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nivå, där vi har arbetat aktivt för sänkta avgifter och 
generösare regler kring uteserveringar och liknande. 

Utöver dialog med myndigheter och politiker anser 
Stefan Lundin att deras rutin att ständigt dela med sig 
av information till medlemmarna har varit årets mest 
angelägna arbete, såväl genom att de svarar på frågor 
som att de skickar ut nyhetsbrev och liknande.

– Alla medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete 
och vi har tillsammans sett till att effektivisera och 
prioritera så att vi hunnit med allt. 

Förmågan att samarbeta har ställts på prov och vi ska 
utvärdera arbetsprocessen för att se vilka delar som vi 
kan dra nytta av framåt.

– Vi sa tidigt att denna extrema kris har satt oss på 
prov och vi måste se till att lära oss av erfarenheterna, 
säger Stefan Lundin.

En sak som Visita lagt stor vikt vid är att vara synka
de i budskapen, vad de vill säga och vad det de säger 
betyder.  

– Det är helt nödvändigt att vara tydlig och vi har 
haft många interna möten för att skapa samsyn. Det 
tillvägagångssättet har blivit en naturlig del i vårt lö
pande arbete, säger Stefan Lundin.

Vad tror du har uppskattats mest av medlemmarna? 
– Utöver rådgivningen så märker vi att det uppskat

tas att vi når ut med bilden av hur företag drabbas. 

Vad är du mest stolt över? 
– Jag är stolt över hela det arbete som alla medar

betare har presterat. Det har varit otroligt pressande 
samtidigt som vi har lyckats upprätthålla den service 
vi ska ha och blivit en självklar part att lyssna på i de 
här frågorna! Vi kan också vara stolta över bevis på att 
de lyssnat på oss, som att många kommuner vidtagit 
åtgärder för att underlätta för företag genom att avstå 
från att ta ut avgifter etcetera.

Vilka utmaningar ser du framöver? 
– Det är en otroligt tuff situation. Många kommer 

under många år framåt bära en stor börda av tappade 
intäkter och skatteskulder. De har dessutom blivit av 
med nyckelpersoner och har svårt att hitta ny kompe
tens. Det krävs mängder av insatser framåt! Vi kommer 
bland annat att jobba med regelförenklingar – att det 
krävs är tydligare än någonsin.

Antal registrerade rådgivningar 
inom branschjuridik:

2019

2500

5000

2020 2021

 2 338

5 568

6 171

70
medlemsföretag deltog  

i Visitas frukostmöten om 
hyresavtal och rabatten.

Liksom tidigare år har Visita lagt mycket tid på att stötta 
i hyrestvister. Under 2021 har Visitas jurister åstadkom-
mit hyresbesparingar för medlemmarna till ett värde av 
20 247 209 kronor.

Visita har även förhandlat i ärenden för medlemmars 
räkning avseende andra frågor kopplade kring hyresavta-
let, såsom brister och underhållsfrågor. 

Cirka 70 medlemsföretag deltog i Visitas frukostmöten 
om hyresavtal och hyresstödsystemet kopplat till pande-
min. Branschjuristerna hann under året även med hela sex 
marknadshyresyttranden i hyresnämnden. 

20 miljoner till 
medlemmarna
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Arbete i regionerna

Visita Norrland
Poddar, digitalisering och populära 
naturupplevelser – Vistas region 
Norrland kan titta tillbaka på ett 
2021 som inte enbart kantats av 
pandemi och kris. 

Trots pandemin har den stora regi-
onen Norrland nått ut till många nya 
besökare under året som gick. 

– Vi har flera destinationer i Norr-
land som har upptäckts och som har 
haft bra beläggning under året. Jag 
tror att det hänger samman med att 
många svenskar har velat resa och 
uppleva nya saker. De har sökt sig ut i 
naturen på ett nytt sätt och velat upp-
leva icke- trängsel, säger ordförande 
Linda Frohm.  

Och i samma takt som nya besökare 
har hittat till regionen, har även fler 
företag i Norrland valt att bli en del 
av Visita. Totalt har 100 medlemmar 
tillkommit. 

– Många har ju haft ett tydligt behov 
av det juridiska stödet och företag 
som tidigare har känt att “vi klarar 
oss själva” har nu förstått hur mycket 
hjälp man kan få, säger Linda Frohm. 

Fler ljusglimtar från året är att man 
startat en podd, Norrskenspodden, 
med syfte att lyfta fram bra och inspi-
rerande exempel från branschen, för 

Många av dem har fått 
upp ögonen för hur viktig 

vår näring är och hur vi 
också är ett stöd till  

andra näringar.
Linda Frohm, ordförande Vistas region Norrland

Visita har lokala  styrelser 
i fem  regioner i  landet.  
I dessa  ingår medlemmar  
och  Visitamedarbetare.

att nå ut till besluts-
fattare och medlem-
mar och även stärka 
varumärket Visita. 

– Vi har fått bra 
respons på podden. 
Vi vill ju också ge en 
differentierad bild 
av besöksnäringen, som ju är väldigt 
bred, och det har varit uppskattat.  

Linda Frohm är också nöjd med att 
pandemin förde med sig ett stort kliv 
in i digitaliseringen för branschen, och 
att man har haft möjlighet till digitala 
dialogmöten med politiker och be-
slutsfattare. 

– Många av dem har fått upp ögo-
nen för hur viktig vår näring är och hur 
vi också är ett stöd till andra näringar. 

Hon pekar på ett par utmaningar; 
kompetensbristen och de nya före-
tagsetableringarna i Norrland som 
kommer att kräva investeringar inom 
besöksnäringen. 

– I Norrland har vi ingen arbets-
löshet så vi konkurrerar om arbets-
kraften. Då måste vi bli ännu mer 
attraktiva som arbetsgivare. Vi behö-
ver visa att vi är en framtidsbransch 
och då måste vi också se över bland 
annat våra, ofta ganska traditionella, 
arbetssätt. 

Linda Frohm.
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Visita Mellersta
Visitas mellersta region har  
liksom övriga regioner dragits  
med problem i coronakrisens spår, 
där många medlemmar kämpar på 
ruinens brant. Och när det såg ut 
att lätta under hösten kom nästa 
utmaning: kompetensbristen. 

– Blir man varslad för andra eller 
tredje gången är det inte så konstigt 
att man inte vill tillbaka. Vi behöver 
verkligen ändra bilden av vår bransch 
och visa att det är en seriös näring, 
säger Johan Larson, ordförande i 
Visita Mellersta.  

Trots att det har varit ett tufft år 
för många märks ett par ljuspunkter. 
Bland annat har antalet medlemmar 
i regionen ökat. 

– Jag tror att allt fler företag ser 
vikten av att ansluta sig. Man ser att 
Visita är en seriös aktör som man kan 
få hjälp av. 

Visita Södra
Pandemin skonade inte heller 
södra Sverige, även om sommar
orterna klarade sig bra. Också här 
har dialogmöten med politiker 
och beslutsfattare lett till större 
förståelse för näringen.  

Sommarorterna har klarat sig 
bättre än många andra företag, men 
flera företag i region Södra lägger 
ett tufft 2021 bakom sig. Tuffast har 
det varit för storstaden Malmö. 

Ordförande i regionen, Stina Pors-
gaard, är glad över att de lyckats 
formalisera regelbundna möten 
med politiker både på riksdagsnivå 
och kommunal nivå. Att restriktio-
nerna tvingat fram digitala möten 
har inte bara varit till nackdel, 
menar hon. 

– Vi har kunnat bygga och 
fördjupa våra relationer med 
politikerna på ett helt annat sätt 
än tidigare, och vi ser också att de 
har prioriterat våra digitala möten. 
Där har vi exempelvis kunnat lyfta 
problematiken kring stödåtgärder, 

I Sverige har 
vi svårt att 
konkurrera 
med danska 

löner.
 Stina Porsgaard,  

ordförande region Visita Södra 

regelverk och kompetensbristen. En 
ny umaning kommer i höst när det 
är val och en del av dessa politiker 
kommer att bytas ut. 

Mötena har lett till större för-
ståelse för näringen, något Stina 
Porsgaard hoppas ska visa sig vad 
gäller nästa stora problem: kompe-
tensbristen. 

– Det krävs olika insatser för 
att komma åt problematiken med 
kompetensförsörjningen, både från 
stat, region och kommuner. Av det 
vi själva kan göra ser vi att företag 
som strategiskt och aktivt arbetar 
med att internutbilda sin personal 
har något färre problem med kom-
petensförsörjning, säger hon. 

Närheten till Danmark innebär att 
danska företag försöker locka över 
svensk personal till sina hotell och 
restauranger och under 2021 gick de 
ut i en rekryteringsoffensiv.

– I Sverige har vi svårt att kon-
kurrera med danska löner – men 
problemet är större än så. 

En ljuspunkt under 2021 var 

Och under året har många medlem-
mar behövt hjälp, särskilt med kort-
tidstöden och andra frågor kopplade 
till coronakrisen. 

– Det har varit ett par speciella år 
helt klart, men jag är ändå lite positiv 
– jag är så imponerad över hur många 
företag har hittat kreativa lösningar. 
Vi har en stark överlevnadsinstinkt, 
det är vårt signum. 

Trots förändringsbenägenhet och 
uppfinningsrikedom kan det bli svårt 
för många att överleva befarar Johan 
Larson. 

– Skatteskulden i branschen är 
stor och hittar vi ingen lösning på 
det kommer vi att få se en stor 
konkursvåg. Som det är nu är vi i 
en orimlig situation, men jag ser att 
förståelsen för vår bransch succes-
sivt ökar. 

Regionen genomförde dialogmöten 
med politiker i flera av regionens 
län under året. Här passade man 

på att diskutera de stimulans- och 
återstartsåtgärder som kommer 
att behövas för att behålla en stark 
besöksnäring.

Tillsammans med Svenskt 
Näringsliv genomförde de även 
digitala möten med politiker och 
tjänstemän i en kommun per län. 
Syftet var att diskutera förenklingar 
för näringens företag när det gäller 
kommunernas regelverk, bland 
annat hur man kan korta ned hand-
läggningstider för tillstånd, regler 
och avgifter kring tillsyn och annan 
service till företagen. 

Regionens branschmiddag för 
riksdagsledamöter fick ställas in, 
men en uppskattad digital före-
läsning som hölls för medlemmarna 
var med docenten och matkultur-
historikern Richard Tellström. Han 
föreläste om specialkost och hur 
det påverkar grupp- och konferens-
bokningar. 

att regionen hade möjlighet att 
sub ventionera utbildningar inom 
 Visita-akademin, bland annat  
i arbetsrätt och arbetsmiljö. 

– Det har varit väldigt uppskattat 
hos våra medlemmar. Bland de som 
har tagit del av utbildningarna inom 
Visita- akademin under 2021 är de 
flesta från region Visita Södra, säger 
Stina Porsgaard.

Johan Larson.

Stina 
Porsgaard.
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Visita Stockholm
För region Stockholm har 2021 
präglats av nytänk, dialog och sam
arbeten – ett naturligt steg mitt i en 
kris. Och dialogen med politiker har 
burit frukt. 

Visitas region Stockholm har ett 
tungt år bakom sig där många med-
lemmar har råkat illa ut på grund av 
krisen. Men trots det är ordförande 
Pelle Lydmar glad över att väldigt 
många också har klarat sig. 

– Vi har genomgått ett otroligt 
stålbad. När pandemin kom trodde 
vi att den skulle vara i två månader. 
Nu har det gått över två år. Vi är 
verkligen otroliga överlevare och ser 
man till hur krisen har slagit så har 
konkurserna ändå varit få, säger han. 

Under året har man fördjupat sitt 
samarbete med Stockholm Stad och 

bland annat genomfört ett rekryte-
ringsevent tillsammans. 40 företag 
träffade närmare 260 arbetssökande, 
vilket ledde till många matchningar 
mellan personal och företag. 

– Vi har också haft våra samråds-
möten kontinuerligt med finansbor-
garrådet Anna König Jerlmyr, där 
jag sitter i hennes advisory board 
när det gäller just besöksnäringen. 
Kunskaperna om vår bransch har 
börjat landa, tack vare att vi har 
jobbat in oss systematiskt och 
skapat personliga kontakter bland 
politiker och beslutsfattare, säger 
Pelle Lydmar.  

Dialogen har burit frukt; Stockholm 
Stad slopar bland annat alla avgifter 
för serveringstillstånd, uteservering-
ar och bygglov.  

– Det är ett kvitto på att de bryr sig 

Visita Västra
Restaurang Joe Farelli’s i Göteborg 
har spelat en viktig roll för Visita 
Västras verksamhet under 2021. 
Här har folk från branschen, politi
ker och beslutsfattare samlats för 
att prata om näringens utmaningar 
under pandemin. Dessa möten 
spred sig sen i resten av regionen. 

Under 25 fredagar var Joe Farelli’s 
på Kungsportsavenyn huvudarena 
när medlemmar från Visita region 

Västra, Göteborgs Restaurangför-
ening, Hotellföreningarna och Göte-
borgs Citysamverkan träffades under 
namnet “Fredagar på Farelli’s”. 

– Ganska snart fick vi också besök 
av politiker på kommunal, regional 
och riksdagsnivå och olika besluts-
fattare. Det har varit väldigt bra för 
att öka förståelsen för vår verksam-
het och den här dialogen har också 
lett till lättnader för branschen, 
konstaterar Eva Dunér, ordförande  
i region Västra.  

Dialogsamtalen blev till en modell 
som även genomfördes i bland annat 
Jönköping, Borås och Trollhättan. 
Att förbättra relationerna med 
politiker och tjänstemän och inleda 
samtal har enligt Eva Dunér varit 
2021 års höjdpunkt. 

– Vi har varit väldigt tydliga med 
att det inte handlar om partipolitik, 
utan det handlar om hur vi kan för-
bättra för våra medlemmar. Det har 
varit en bra och hövlig ton på alla vis 
– och också lärorikt för båda parter, 
säger hon. 

Under året infördes även dialog-
möten med Miljöförvaltningens till-
ståndsenhet i Göteborg tillsammans 
med representanter från polisen, för 
att samtala om kommunens regler 

om vår näring och att de har förtro-
ende för oss, säger Pelle Lydmar. 

Under året har regionen också inlett 
ett samarbete med Fastighetsägarna 
och Visit Stockholm under namnet 
Position Stockholm, där målet är att 
göra staden mer attraktiv för besö-
kare. I höstas hölls också Stockholm 
Summit som är region Stockholms 
årliga medlemsmöte och där politi-
ker och beslutsfattare var inbjudna. 

– Jag tror på en snabb återhämt-
ning, men vi står inför ytterligare 
problem och det är kompetensbris-
ten. Vår bransch har växt vansinnigt 
mycket de senaste 25 åren och vi 
har inte hängt med när det gäller 
utbildning. Den stora frågan är: Hur 
vi ska kunna bibehålla kvalitet i våra 
produkter när vi saknar så många 
med rätt kompetens?

kring trängsel samt allmänna frågor 
om ordning och reda.  

– De samtalen har varit väldigt 
givande för oss alla, och trots att vi 
står så långt ifrån varandra så har vi 
hittat ett riktigt bra sätt att prata oss 
fram, så dessa kommer vi att fortsät-
ta med, säger Eva Dunér. 

När restriktionerna släppte en tid 
kunde regionen ha sitt stora höst-
möte med närmare 200 medlemmar 
på plats och efterföljande fest på Park 
Lane, något som uppskattades stort. 

– Medlemmarna har också verkli-
gen uppskattat att vi kunde subven-
tionera kurser från Visita Akademin, 
och att dessa var digitala var ännu 
bättre. 

Mest nöjda har nog medlemmarna 
varit för hjälpen i samband med 
att söka ekonomiskt stöd under 
krisen. Eva tror att krisen har stärkt 
Visita som organisation, inte enbart 
internt, utan också i rollen som 
påverkare. 

– Vi kunde ju aldrig drömma om 
att pandemin skulle hålla på så 
länge, men jag är oerhört impone-
rad över hur starka alla har varit. 
Jag har en stor förhoppning om 
framtiden. Vi ska bara få bukt på 
kompetensbristen. Och det är tyvärr 
ingen quick fix.

Värdefulla 
fredagar på 
Farelli’s. 

Eva Dunér.

Pelle Lydmar.
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Visita stöttar på 
Brödernas resa

Att ha tio-femton restauranger är en sak, men när 
det närmar sig 50-60, med fler chefer på olika nivåer 
med olika erfarenheter och värderingar och olika 
idéer – då ställs andra krav på supportorganisationen 
än tidigare. Brödernas insåg att det krävdes mera 
support och synkronisering. Det krävdes bland annat 
en HRfunktion.

– De har dessutom alltid haft som tydligt mål att 
Brödernas ska växa och börsnoteras – och då kan man 
inte jobba ”cowboy style”, utan behöver göra rätt och 
lika i hela företaget. 

Det säger Charlotte Wernros, som bröderna  
Wiklander med den externa ägaren Litorina i ryggen, 
tog in i höstas för att bygga HRfunktionen, stötta i 

Ett företag som blev medlemmar i Visita under 
2021 är Brödernas, restaurangkedjan som  
startades 2015 av bröderna Joakim och Jonas 
Wiklander. Under förra året öppnade de 1-3 nya 
restauranger i veckan och nu omfattar kedjan 
cirka 85 restauranger och 1 300 anställda. 

omställningen till kollektivavtal samt vidareutveckla 
Brödernas Employer Brand och mycket mera. 

För hela ledningsgruppen är kollektivavtalet ett stort 
och jätteviktigt steg som vd Joakim Wiklander gärna 
och ofta pratar om.

– Vi vill stå för att vara ett seriöst framtidsföretag. 
Man ska känna sig trygg hos oss, veta att vi har schyss
ta villkor och att alla utvecklingsmöjligheter finns här 
hos oss, säger Joakim Wiklander.

Att ha ett kollektivavtal är ett kvitto på att man vill 
driva företag på riktigt, anser han. Ett bevis på att man 
vill vara en bra plats för alla och att ledningen är beredd 
att arbeta för att nå dit. För det är en resa, betonar 
Charlotte Wernros.

– Det är inte som att köpa ett medlemskap på ett 
gym att bli medlem i Visita, man måste göra jobbet 
också. Det blir konsekvenser annars och medarbetarna 
som drabbas. Det har vi förstått här och är inställda på. 

När processen att ingå kollektivavtal började i de
cember 2021 hade Brödernas 55 restaurangchefer med 
olika bild av hur man lägger schema, hur man sätter 
lön, hur man hanterar semester... 

– Alla löste vardagen – men jobbade på väldigt olika 
sätt. Vi satte en plan för att styra upp strukturen och 

Xxxxx.

Charlotte 
Wernros.

Medlem i fokus
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Hög omsättning av 
medlemmar 2021
Året har präglats av hög 
omsättning av med-
lemsföretag. Visita har 
aldrig värvat så många nya 
medlemsföretag, samtidigt 
har pandemins effekter 
resulterat i ovanligt många 
utträden.

– Bland de företag som 
har lämnat Visita under 
året så syns pandemins  
effekter tydligt, säger 
Visitas marknadschef Sara 
Nordström. Utträdena 
består nästan uteslutande av avvecklade verksamheter.

Trots den tuffa tid som besöksnäringen har tagit sig 
igenom har Visita fortsatt att växa. Under året växte fören-
ingen med 170 medlemsföretag netto.

– De senaste åren har vi aktivt fokuserat på att omvand-
la branschmedlemskap till arbetsgivarmedlemskap, där 
företagen också ansluter sig branschens kollektivavtal. 

Utvecklingen är positiv ur ett hållbarhetsperspektiv, 
då en viktig del i en hållbar besöksnäring rör den sociala 
hållbarheten, i form av kollektivavtal, schyssta villkor för 
anställda och sund konkurrens mellan företagen.

Att fler företag har tecknat arbetsgivarmedlemskap  
i Visita har också inneburit att Visita gått från att vara 
femte största medlemsorganisationen inom Svenskt 
Näringsliv till att nu vara fjärde störst sett till antalet 
medlemmar.

Sara Nordström.

Visita på 30 minuter 
Med start 2021 håller medlems avdelningen varje kvartal 
en lättfattlig introduktion för alla nya medlemmar. Forma-
tet kallas ”Visita på 30-minuter” och under den halvtim-
men går man igenom allt som Visita kan hjälpa till med. 
Företagen får en guidning till innehållet på visita.se och  
i nyhetsbreven och har chans att ställa ytterligare frågor.

bli ännu proffsigare samt säkerställa kunskapsnivån, säger 
Charlotte Wernros.

En stor del i det har varit att utbilda samtliga chefer i 
kollektivavtalet, arbetsrätt och arbetsmiljö.

– Det var under våg två av pandemin så utbildningen 
genomfördes digitalt och det har fungerat jättebra, med 
30 chefer åt gången. Vi har utbildat cirka 100 chefer totalt. 

Utbildningarna genomförde Brödernas tillsammans med 
Visita, där Charlotte och Visita skapade ett utbildningspa
ket.

– Tillsammans ”Bröderna-fierade” vi det så att omfatt
ningen och innehållet passade Brödernas behov, med en 
bas av arbetsrättsliga grundkunskaper och betoning på 
schemaläggning, anställningsformer, MBL och systema
tiskt arbetsmiljöarbete – SAM med mera. Viktigaste var 
nog arbetsmiljöutbildningen. Vi höll mycket i dialogform 
och lättade upp med exempel ur verkligheten. Utbildning
en var mycket uppskattad även om det var utmanande för 
många chefer.  

Parallellt har hon byggt upp en komplett personal
handbok. 

– Det fungerar inte att utbilda och sen önska dem lycka 
till. Nu finns en personalhandbok med allt våra chefer och 
medarbetare behöver och en proffsig HRavdelning att få 
support av när än de behöver. 

En möjlighet de ofta tar vara på.
– Ringer de en gång så ringer de igen! En nöjd gäst 

kommer tillbaka som vi säger i restaurangbranschen, det 
är bästa betyget. 

I utvärderingen av kurserna var omdömena jättefina. 
Något som återkom i svaren var att upplägget var oerhört 
professionellt och ändå lättsamt. 

– Det var väldigt skönt. Vi har kört hårt, kan man säga. 
Men kan man skapa flow och lugn i arbetet med att göra 
rätt direkt – då får man tid över till annat. Och det behöver 
vi. Kraven är ju rimliga: ordning på kontrakt och schema, 
arbetsmiljö och exempelvis nolltolerans mot sexuella 
trakasserier. 

Vad har varit viktigast för dig, i kontakten med Visita?
– Att de är snabba att svara och genuint intresserade att 

förstå vårt behov. Och alla som vi arbetat med har hållit 
väldigt hög nivå, varit väldigt engagerade och angelägna 
att dela med sig. Och det underlättar att arbetsgivare och 
fack har gemensamt fokus; att skapa en bra arbetsmiljö för 
alla medarbetare. 

Ett tungt vägande skäl till att Brödernas satsar på HR 
och kollektivavtal är behovet av kompetens.

– Den snabba tillväxten innebär att vi alltid är på jakt 
efter talanger och att det alltid pågår en intern flytt. Vi 
behöver vara både proffsiga och attraktiva.

Att kollektivavtalet implementeras är ett steg på vägen 
i det arbetet. Parallellt jobbar de med intern och extern 
kommunikation för att visa att vi är en attraktiv arbets
givare.

– Vi behöver visa att Brödernas inte bara har en cool 
image utan också vad vi erbjuder våra anställda, varför 
man ska kliva ombord hos oss helt enkelt. 

Det är en resa här – och det är inte en all inclusiveresa, 
utan snarare en äventyrsresa. Man får räkna med en del 
överraskningar, för vi är inte framme än!

29Visita verksamhetsberättelse 2021



 

Från vänster: Visitas vd Jonas Siljhammar, Kent Ly (suppleant),  Lena Kempe, Fredrik Höglund, Thomas Sjöstrand (1:e vice ordförande), Richard                               Svartvik,  Mikael  Santoft, Mikael Ahlqvist, Stina Porsgaard, Johan Larson, Elisabeth Haglund (2:e vice ordförande), Tareq Taylor, Maud Olofsson 
(ordförande), Peter Jangbratt, Eva Dunér,  PG Nilsson och Linda Frohm. Saknas på bilden: Dennis Johansson och Pelle Lydmar.

Visitas styrelse 2021
De har medlemsföretagens intressen i fokus.  
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