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I detta näringspolitiska program kan du läsa om Visitas prioriterade frågor för att besöksnäringen 
ska kunna utvecklas och ytterligare bidra till jobb och tillväxt i hela Sverige. Frågorna om hållbarhet, 
konkurrenskraft och branschens attraktivitet genomsyrar hela programmet och är utgångspunkterna 
för allt Visitas näringspolitiska arbete. 

Besöksnäringen är en svensk basnäring och den näring som sysselsätter störst andel unga och utlands-
födda personer. Visitas medlemmar skapar möten och tillit mellan människor samtidigt som de möjlig-
gör ett levande Sverige från norr till söder. Sverige har idag världens kanske mest hållbara besöksnäring 
med många företag som tar ett stort socialt och miljömässigt ansvar.

Bland Visitas medlemmar finns bland annat hotell, restauranger, campingplatser, nöjesparker, vandrar-
hem, spa-anläggningar, konferensanläggningar och skidanläggningar. Inget företag är det andra likt, 
men gemensamt för alla medlemsföretag är att de har kollektivavtal och följer Visitas etiska regler. Det 
innebär att de har schyssta villkor och tar ett stort ansvar för den sociala hållbarheten och för näringens 
attraktivitet. 

Samtidigt står besöksnäringen inför flera stora utmaningar. Effekterna av pandemin finns fortfarande 
kvar och till dessa läggs nu även utmaningar i form av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge, stigande 
råvaru- och elpriser samt högre hyror och ett fortsatt stort behov av kompetens. Detta i en näring som 
redan innan präglades av många små företag med generellt låg lönsamhet och bristande motståndsför-
måga vid kriser. 

Cirka 200 000 människor är sysselsatta inom besöksnäringen och för många är den vägen in på arbets-
marknaden och till egen försörjning. Med rätt förutsättningar kan näringen ta sig an utmaningarna den 
står inför och växa ännu mer. Då kan besöksnäringen nå sin fulla potential och fortsätta vara Sveriges 
främsta jobb- och integrationsmotor.
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En säkrad kompetensförsörjning

Besöksnäringen sysselsätter runt 200 000 människor och är Sveriges mest effektiva jobb- och 
integrationsmotor. En tredjedel av alla anställda är under 26 år, och mer än fyra av tio är ut-
landsfödda. Under de senaste dryga 20 åren har jobbtillväxten i näringen varit tre gånger star-
kare än på övriga arbetsmarknaden. I besöksnäringen får många sitt allra första jobb och där-
med ett steg in på arbetsmarknaden, personlig utveckling, egen försörjning och inte minst 
ett viktigt nätverk. I besöksnäringen går det att arbeta var du än är i livet, oavsett om du är 
extraarbetande student eller en person som ser hela karriären i näringen.  Visita tecknar bran-
schens kollektivavtal och på så sätt kan Visitas medlemsföretag erbjuda bra anställningar med 
branschanpassade och hållbara villkor.

Kompetensförsörjningen är en av besöksnäringens stora utmaningar. Avgörande för att säkra 
kompetensförsörjningen i svensk besöksnäring är att företagen får tillgång till rätt kompetens. 
Efterfrågan på arbetskraft ökar samtidigt som tillgången på personer med yrkesutbildning på 
gymnasial nivå inte motsvarar behoven. En bristande matchning på arbetsmarknaden begrän-
sar företagens möjlighet att växa och utvecklas. 200 000 sysselsatta är många men svensk be-
söksnäring kan och behöver bli fler. Då behövs rätt förutsättningar.

För att stärka kompetensförsörjningen är det av största vikt att det finns utbildningar av hög 
kvalitet, möjlighet till kompetensutveckling och information om de många karriärmöjlighe-
ter som finns inom besöksnäringen. Det behövs även bättre förutsättningar och resurser för 
besöksnäringens utbildningar på såväl gymnasial som eftergymnasial nivå för att säkerställa 
anställningsbarheten.  Att utbildningar på universitet- och högskolenivå samt forskning inom 
besöksnäringens olika områden bedrivs är viktig för att bidra med kunskap om besöksnäringen 
och till näringens utveckling. En viktig pusselbit för stärkt kompetensförsörjning är en ökad 
medvetenhet om näringens behov och utmaningar hos politiker och myndigheter för ett ut-
bildningsutbud anpassat efter besöksnäringens behov.

Visita arbetar för att ge branschen bättre förutsättningar att skapa attraktiva jobb, öka kva-
liteten och attraktiviteten på utbildningar och förbättra matchningen på arbetsmarknaden. 
Nyckeln är att se utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik tillsammans. På så sätt får vi en 
sammanhållen politik som kan säkra kompetensförsörjningen.

En besöksnäring              
värd att jobba för
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Visita anser att: 
• Det behövs fler platser som motsvarar branschens behov på Yrkeshögskolan 

• Yrkesvux- och arbetsmarknadsutbildningar skall prioriteras mot bristyrken 

• Alla yrkesutbildningar ska avslutas med ett yrkesprov som markör för  
anställningsbarhet och för att ha en kvalitetssäkring av utbildningen 

• Tredjelandsmedborgare, oavsett utbildningsnivå, ska tillåtas att arbets-
kraftsinvandra i syfte att säkra kompetensförsörjningen   

• Matchningen måste bli bättre. Arbetsförmedlingen ska få i uppdrag att  
även prioritera de personer som står nära arbetsmarknaden  

• Det nya omställningssystemet ska gynna att personer stannar i näringen  
genom att Trygghetsrådets och Trygghetsfondens utbud, inom ramen för 
det ska motsvara den efterfrågan som finns hos besöksnäringens företag 
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Jobbskapande och attraktivitet

Besöksnäringen är Sveriges mest effektiva jobb- och integrationsmotor som med stark tillväxt 
årligen skapar många arbetstillfällen. I näringens olika delar finns det ett jobb för alla, oavsett 
ursprung, erfarenhet och utbildningsnivå. Näringen är personalintensiv och har jämförelsevis 
hög personalomsättning då den av vissa ses som en kortsiktig och tillfällig arbetsplats, med-
an andra ser många möjligheter att stanna kvar att göra karriär livet ut. Inom besöksnäring-
en erbjuds många spännande tjänster och arbetsplatser i en ofta social, servicebetonad och 
hantverksmässig miljö. Besöksnäringen präglas av ett starkt entreprenörskap och en kreativitet 
som behöver tas tillvara för fortsatt tillväxt och jobbskapande. 

Besöksnäringen är i vissa delar säsongsbetonad och har som mest verksamhet när stora delar 
av övriga samhället är ledigt, vilket skapar unika förutsättningar och i många fall kräver flexi-
bla arbetstider och branschanpassade arbetsvillkor. För besöksnäringens fortsatta attraktivitet 
och jobbskapande är det nödvändigt med ett samhälle som är anpassat efter att människor ar-
betar andra tider än typiska kontorstider. Besöksnäringen har ett stort ansvar för att stärka den 
fortsatta attraktiviteten. Samhället har å sin sida ett ansvar och intresse i att anpassa service 
och tjänster för att det ska vara möjligt att arbeta inom besöksnäringen i alla skeden av livet.

En stor del av jobben i besöksnäringen går till unga och utlandsfödda vilket är grupper som har 
en jämförelsevis svagare anknytning till arbetsmarknaden. För många är besöksnäringen vägen 
till egen försörjning och är därför en viktig del av lösningen på en av samhällets största utma-
ningar – integrationen och den tudelade arbetsmarknaden – och har samtidigt stora möjlighe-
ter att växa och bidra än mer.

Besöksnäringen är mycket personalintensiv i förhållande till många andra näringar.  Arbets-
kraftskostnaden är den i särklass största utgiften för företagen i besöksnäringen och motsva-
rar ungefär en tredjedel av omsättningen. Det är dubbelt så stor andel som för företag inom 
tillverknings- och livsmedelsindustrin. Att Sverige i ett internationellt perspektiv har bland de 
högsta arbetsgivaravgifterna i Europa missgynnar personalintensiva tjänstebranscher både i 
förhållande till andra länder och andra branscher som är mer automatiserade. 

Bättre förutsättningar för besöksnäringen att växa möjliggör för fler att komma in på arbets-
marknaden och samtidigt öka integrationen. På sikt är det för Sveriges konkurrenskraft och för 
framväxten av nya jobb nödvändigt att sänka kostnaderna för att anställa generellt.
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Visita anser att: 
• Arbetsgivaravgiften måste sänkas för att skapa fler jobb. Ett första steg är en 

sänkning för unga personer upp till 26 år 

• Det ska finnas möjlighet till flexibla tider för barnomsorg i alla kommuner 
för att skapa bättre förutsättningar att arbeta inom besöksnäringen i alla 
skeden i livet 
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Svenska modellen 

“Den svenska modellen” ger arbetsgivar- och arbetstagarparter möjlighet att närmare reglera 
anställningsvillkoren branschvis i kollektivavtal. Inom besöksnäringen tecknar Visita kollektiv-
avtal med sina fackliga motparter och Visitas medlemsföretag omfattas av dessa.  

Det är viktigt för Visita att värna den svenska modellen då möjligheten att förhandla fram 
branschanpassade regler för besöksnäringen är nödvändig. Branschanpassade regler är många 
gånger en förutsättning för Visitas medlemsföretags möjligheter att bedriva verksamhet och 
viktigt för utvecklingen av branschen och dess attraktivitet. Kollektivavtal bidrar till social håll-
barhet, skapar konkurrenskraft och möjliggör förutsättningar för tillväxt inom svensk besök-
snäring. 

Kollektivavtal skapar vidare en nationell stabilitet och en trygghet på arbetsmarknaden genom 
ett konstruktivt samt tids- och kostnadseffektivt tvistlösningssystem. Förutom färre tids- och 
kostnadskrävande domstolsprocesser skapar kollektivavtalen också fredsplikt, vilket medför 
stabilitet och förutsebarhet på arbetsmarknaden under långa perioder. 

Förutsättningarna på arbetsmarknaden i Sverige skiljer sig i många fall markant från andra 
EU-länder. Mot den bakgrunden har EU-kommissionen föreslagit olika lagregleringar i syfte 
att stärka den anställdes ställning. Dessa förslag från EU äventyrar och riskerar att undermi-
nera den välfungerande svenska arbetsmarknadsmodellen. Dessutom riskerar lagförslagen att 
resultera i en effekt som är motsatt det eftersträvade syftet, bland annat vad avser förslag om 
minimilöner och lönetransparens.

Visita anser att: 
• Den svenska modellen, där villkoren på arbetsmarknaden avgörs nationellt 

och i första hand är en fråga för arbetsmarknadens parter, ska värnas både i 
Sverige och inom EU 
 

• Utmaningar på andra medlemsländers arbetsmarknader inte ska lösas med 
lagstiftning på europeisk nivå. EU bör istället stödja uppbyggnad och utveck-
ling av starka, oberoende system för samverkan mellan arbetsmarknadens 
parter på nationell nivå i där det behövs 

• Lägsta lönenivåer, så kallade lönegolv, inom exempelvis området för arbets-
kraftsinvandring bör utgå från nivåer i enlighet med gällande kollektivavtal i 
respektive bransch eller praxis inom yrket
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Öka besöksnäringens exportvärde 

Den globala turismen står för en stark tillväxt och den bedöms växa på både kort och lång sikt 
då fler människor i världen får möjlighet att resa. Turism är en tjänsteexport, där inkomsterna 
genereras av turisters konsumtion i Sverige. Turismexporten, dvs utländska turismkonsumtio-
nen i Sverige, uppgår till nästan 100 miljarder kronor årligen. Den svenska turismexporten har 
ökat med 255 % sedan år 2000, vilket innebär att den har vuxit mer än dubbelt så snabbt som 
den samlade exporten av varor och tjänster. Dessutom genererar den, till skillnad från annan 
export, momsintäkter vilka 2019 uppgick till nästan 14 miljarder kronor. 

Konkurrensen om turisterna de närmaste åren kommer vara väldigt hög då många länder sat-
sar stort på återhämtning efter åren med pandemirestriktioner. Förutom att turismexporten är 
en viktig inkomstkälla som bidrar till statskassan bidrar den till en positiv Sverigebild interna-
tionellt vilket gynnar annan export och det svenska näringslivet som helhet.

För att stå sig i konkurrensen på både lång och kort sikt behöver Sverige satsa mer resurser 
på marknadsföring mot både utländska och inhemska besökare. Många svenskar har under 
pandemin fått upp ögonen för Sverige som besöksland vilket måste tas tillvara samtidigt som 
den utländska turismen och turismkonsumtionen har stor potential att öka. Förutom mark-
nadsföring finns potential för nya reseanledningar och destinationer för att stärka turismen. En 
möjlighet är till exempel gårdsförsäljning av alkohol som, förutom att locka dryckesintressera-
de besökare, skulle skapa ytterligare arbetstillfällen, utveckla landsbygden, stärka Sverige som 
måltids- och dryckesdestination och bidra till ökad export av svenska varumärken.

Ökat globalt fokus på exempelvis naturturism och hållbart resande innebär stora möjligheter 
för Sverige att öka sin attraktivitet och konkurrenskraft. Sveriges besöksnäring utgör ett gott 
exempel på hållbar turism och kan fungera både som inspiration och exportvara. Utvecklings-
möjligheterna är många i en bransch som redan uppvisar stort hållbarhetsengagemang.

Visita anser att: 
• Visit Swedens årliga anslag bör öka till åtminstone ett nordiskt genomsnitt 

per capita 

• Visit Swedens svemesteruppdrag ska permanentas för ett långsiktigt natio-
nellt grepp om att få fler svenskar att uppleva Sverige 

• Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska tillåtas

En konkurrenskraftig 
besöksnäring
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Besöksnäringens förutsättningar 

Besöksnäringen är en regeltung och personalintensiv näring. Lönsamheten är generellt sett låg 
vilket innebär att företagens villkor och förutsättningar är helt avgörande för möjligheten till 
tillväxt och ett ekonomiskt hållbart företagande. 

Lagar och regler är viktiga för att bland annat skapa en sund konkurrens och skydda konsu-
menter och miljö. Vid rätt utformning kan regler bidra till ett bättre företagsklimat. Företagen 
i besöksnäringen är idag dock belastade med många och ofta krångliga regler som tar tid att 
hantera, medför kostnader och försvårar verksamheten. Detta samtidigt som det inte alltid är 
tydligt vad syftet med reglerna är eller om de fortfarande har sitt berättigande. Majoriteten av 
besöksnäringens företag är små eller medelstora och för dem är det oerhört angeläget att lagar 
och regler är utformade på ett ändamålsenligt, transparent och förståeligt sätt och att reglerna 
dessutom utvärderas löpande. 
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Besöksnäringens synpunkter och behov måste beaktas i processen vid utformning av nya lagar 
och regler för att inte hämma näringens utveckling. Att kunskapen om besöksnäringen och 
dess betydelse ökar bland beslutsfattare på alla nivåer är av största vikt för att nå en rimlig 
regelbörda för besöksnäringens företag. Takten på regelförenklingsarbetet behöver öka och 
regler som spelat ut sin roll eller kan utformas på ett mer effektivt sätt måste avskaffas eller 
förändras så snart som möjligt. 

Den digitala infrastrukturen för uppgiftslämnande och myndighetskontakter måste fortsatt 
utvecklas. Att driva företag inom besöksnäringen medför återkommande
kontakter med många olika myndigheter och ett omfattande uppgiftslämnande. Att behöva 
lämna samma uppgifter flera gånger skapar onödig administration och tar stora resurser från 
företagens kärnverksamhet. En ökad grad av digitala myndighetskontakter där information 
lämnas och delas på ett effektivt sätt kan underlätta för företagen samt bidra till mer transpa-
renta handläggningsprocesser.

Besöksnäringens förutsättningar påverkas i hög grad av omvärldsfaktorer, både i Sverige och 
internationellt. Coronapandemin slog hårt och besöksnäringen står inför ytterligare utmaning-
ar framåt med en stor osäkerhet och ökade kostnader för bland annat energi, råvaror och per-
sonal samtidigt som hushållens konsumtionsutrymme minskar i takt med kostnadsökningarna 
i samhället. Lönsamheten för företagen, och möjligheten till tillväxt och fortsatt jobbskapande, 
är nära sammanlänkat med skattetrycket på tjänster, varor och arbetskraft. Att på sikt sänka 
skattetrycket är avgörande för besöksnäringens fortsatta konkurrenskraft.

Vikten av en energipolitik som skapar rätt förutsättningar för besöksnäringen och möjliggör el 
till konkurrenskraftiga priser är central för besöksnäringen och samhällets klimatomställning. 
Besöksnäringen betalar idag full energiskatt på el vilket hindrar besöksnäringens utveckling. 
Elskatten måste sänkas för att skapa bättre förutsättningar till ett ekonomiskt hållbart företa-
gande. På sikt bör energiskatten på el för besöksnäringen anpassas till att ligga på samma nivå 
som för övriga basnäringar, såsom exempelvis tillverkningsindustrin.
 

Visita anser att: 
• Regelförenklingstakten måste öka och besöksnäringens företag ska beaktas 

vid utformning av nya lagar och regler 

• Alkohollagstiftningen behöver moderniseras 

• Moms på tjänster inom besöksnäringen ska harmoniseras på så låg nivå som 
möjligt 

• Elskatten behöver sänkas och en långsiktigt hållbar energiförsörjning måste 
säkerställas 

• Myndigheters digitala tjänster måste utvecklas så att företagens kontakt 
med det offentliga i första hand kan ske digitalt 
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Konkurrens på lika villkor

Med förbättrad konkurrenskraft ökar näringens möjlighet att skapa tillväxt, arbetstillfällen samt 
agera integrationsmotor. Visita arbetar för att svensk besöksnäring ska öka i konkurrenskraft 
både utifrån ett nationellt och internationellt perspektiv och för att osund konkurrens inte ska 
förekomma. Osund konkurrens förekommer dock både till följd av olika villkor och olika styr-
keförhållanden företagen emellan.  

Visitas medlemsföretag möter bland annat osund konkurrens när offentliga företag eller verk-
samheter konkurrerar med det privata näringslivet genom att bedriva samma typ av verksam-
het men med andra förutsättningar. Regeln i konkurrenslagen som ska hindra att offentliga 
aktörer stör konkurrensen genom olika typer konkurrensbegränsande säljverksamheter saknar 
idag tillräckliga påföljder. 

Ett annat exempel är när digitala plattformar missbrukar sin dominerande ställning. Digitala 
marknadsplatser är här för att stanna och Visita ser stora fördelar med dessa plattformar så 
länge de präglas av en sund konkurrens, transparens och fokus på konsumenternas möjligheter 
att fatta underbyggda beslut. Målsättningen måste vara att digitala marknadsplatser ska bli en 
tillgång och inte ett hinder för branschens fortsatta utveckling. Visita vill att besöksnäring-
ens företag ges tillgång till kunddata de själva eller deras kunder genererar, på såväl logi- som 
restaurangmarknaden. Bristande transparens i ranking på plattformar - så kallade ”boostade” 
rankningar och andra marknadsföringsmetoder som ger konsumenterna en missvisande bild 
ska motverkas.  Idag skiljer sig villkoren åt för plattformar som förmedlar logi jämfört med de 
villkor och krav som gäller för logiverksamheter. Därtill är det av vikt att den lagstiftning som 
antagits på EU-nivå gällande prissättning förverkligas på ett sådant sätt att konkurrensbe-
gränsningen avseende prissättning i olika marknadsföringskanaler elimineras.
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Visita anser att: 
• Företag som drabbas av konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet 

ska kompenseras för eventuell förlust till följd av det offentligas regelbrott 
och det bör införas en påföljd för otillåtet konkurrensbegränsande offentlig 
säljverksamhet som har pågått 

• Obalansen mellan plattformsföretag som förmedlar logi och besöksnäring-
ens logiföretag måste utjämnas  

• Obalansen mellan plattformsföretag, så kallade OTA:s (Online Travel Agenci-
es) och leveransplattformar, och deras tillgång till besöksnäringens data om 
kunder måste utjämnas  

• Ranking på plattformar ska vara transparent 

• Hotell ska ha större möjligheter att själva sätta sina priser i samband med 
försäljning i egna kanaler
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Motståndskraft och förändringsförmåga 

De senaste åren har besöksnäringens företag utsatts för enorma prövningar med anledning av 
covidpandemin och till följd av kriget i Ukraina.  Från en dag till en annan stängdes stora delar 
av näringen ned och vartefter samhället försiktigt öppnades fick näringen anpassa verksam-
heten efter en ny verklighet. Det tuffa läget har påverkat företagens ekonomi i hög grad men 
även bidragit till att nya framgångsrika affärsmodeller fötts.  

Stöd och åtgärder riktade mot besöksnäringen var delvis dåligt anpassade trots att det var en 
av de näringar som drabbades hårdast. Besöksnäringen lider fortfarande av sviterna efter pan-
demin även om effekterna av denna tid är ännu inte fullt ut klarlagda. Visita ser ett behov av 
stärkt motståndskraft bland företagen för det fall nya kriser kommer. 

Mot bakgrund av näringens erfarenheter av tidigare kriser så ser Visita ett behov av att näring-
en rustas för en framtida kris samtidigt som den långsiktiga utvecklingen behöver säkerställas. 
Satsningar på forskning och innovation inom besöksnäringen är viktigt för att besöksnäringens 
företag och anställda ska kunna möta framtidens hållbarhetsutmaningar och utvecklas i takt 
med nya behov, ny teknik och ny kunskap. 

Visita anser att: 
• De statliga satsningarna på forskning och utveckling i högre grad riktas mot 

besöksnäringen för att på så sätt stärka näringen och öka möjligheten att 
möta framtida utmaningar 

• Bättre anpassade krisstöd samt krisåtgärder för besöksnäringens livskraftiga 
företag behöver finnas på plats på förhand och aktiveras vid behov 

• Den fria rörligheten för såväl arbetskraft som turister i möjligaste mån  
behöver upprätthållas vid en kris
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En levande besöks- 
näring i hela landet

Näringslivsfrämjande företagsklimat 

Besöksnäringen skapar attraktiva och levande platser från norr till söder. Besöksnäringen bi-
drar med jobb och tillväxt i hela landet och är på vissa platser, främst i landsbygdsområden, till 
och med helt avgörande för sysselsättningen och ekonomin. Orter med en stark besöksnäring 
är inte endast attraktiva för besökare, utan även ofta för boende. Servicen är mer omfattande 
och i många fall skapas positiva effekter vad avser inflyttning och företagsetableringar. Samti-
digt finns huvuddelen av de anställda inom besöksnäringen i storstäderna och det är också här 
den största delen av turismkonsumtionen sker. Städerna fyller också en viktig funktion som 
knutpunkter för resande som sedan kan ta sig vidare ut i landet.

Trots besöksnäringens betydelse för både stad och land skiljer sig förutsättningarna för att be-
driva besöksnäringsföretag åt i olika delar av landet, såväl gällande tillämpning av lagar och reg-
ler som vad avser tillsyn och avgiftsnivåer. Detta sker i många fall lokalt där kommunen är både 
tillstånds- och tillsynsmyndighet. För att möjliggöra ett näringslivsfrämjande perspektiv och 
god dialog med näringslivet är det därför av största vikt att kunskapen om besöksnäringen och 
dess betydelse ökar bland beslutsfattare och tjänstemän på dessa nivåer. För att uppnå detta 
bör fler kommuner arbeta efter modellen för Tillväxt & Tillsyn – även känd som Rättviksmodel-
len. Ett gott lokalt företagsklimat ökar incitament till att starta nya företag, men bidrar även till 
ökad vilja och möjlighet hos befintliga företagare att utveckla sin verksamhet och fortsatt bidra 
till arbetstillfällen och skatteintäkter. 

De verksamheter som finns representerade i stadsrummet påverkar känslan och attraktionen i 
både stadskärnan och staden, för såväl boende som besökare. Här bidrar besöksnäringen till en 
välkomnande och tillgänglig stad under dygnets alla timmar. Det är därför centralt att besök-
snäringen prioriteras i stadsrummet i såväl befintliga områden som nybyggen. Ett viktigt verk-
tyg för detta är detaljplanebestämmelserna. Besöksnäringens verksamheter ska inte avvecklas 
till förmån för bostäder utan i stället förstärkas genom att vidmakthålla skall-kravet i detaljpla-
nen. Dessutom bör kommuner vara restriktiva med att godkänna ändrad användning av lokaler 
från besöksnäringsverksamhet till exempelvis bostäder eller kontor. Visita ser en tendens till 
att attraktiva verksamhetslokaler i citykärnan avsedda för besöksnäring eller handel ändras till 
förmån för verksamheter som endast verkar på dagtid. För en levande stad behövs såväl dags- 
som kvällsverksamheter och besöksnäringens alla verksamheter bidrar till en tryggare och mer 
tillgänglig stad även nattetid.

Visita anser att: 
• Tillväxt och Tillsyn (Rättviksmodellen) bör införas i samtliga kommuner 

• Besöksnäringens betydelse för en attraktiv och trygg stad måste värnas och 
stärkas i stads- och platsutvecklingen
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Hållbara transporter och infrastruktur 

En god tillgänglighet och ett väl fungerande transportsystem i hela landet är avgörande för en 
hållbar och växande besöksnäring. Det behövs en större medvetenhet kring besöksnäringens 
roll som expansiv näring och betydelse för landsbygdsutveckling, och det är av vikt att besök-
snäringens förutsättningar och behov beaktas i planering och investering av ny infrastruktur 
för att tillgodose god tillgänglighet och möjlighet till utveckling i hela landet. 

Resenärernas medvetenhet om resandets klimat- och miljöpåverkan ökar och allt fler resenärer 
väljer resmål och upplevelser med hållbarhet i åtanke. Då en betydande del av besöksnäringens 
klimatpåverkan ligger i de utsläpp som sker vid transporter till och från besöksmål är trans-
portsektorns klimatomställning en central hållbarhetsfråga även för besöksnäringen. Fossilfria 
drivmedel, elektrifiering och utbyggd laddinfrastruktur är några exempel. 

Ett hållbart transportsystem bygger på att människor och gods kan förflyttas på ett hållbart 
och effektivt sätt med en hög grad av tillgänglighet i hela vårt land. Samtliga trafikslag behövs 
samt förbättrade förutsättningar för att kombinera alla trafikslag. Övergripande handlar det 
om behov av ett tydligt transportslagsövergripande systemperspektiv och att knyta samman 
både nationella och internationella noder och stråk med övrig infrastruktur. Vid planering och 
utveckling av såväl ny som befintlig infrastruktur måste besöksnäringen och turismens behov 
beaktas och vägas in i såväl prioriteringar som i beräkningar av samhällsekonomiska effekter. 
Det handlar i grunden om att tillgodose besökares behov och resmönster som många gånger 
är andra än de boendes. 
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Sverige har idag en växande underhållsskuld för såväl väg- som järnvägsnätet. Detta riskerar att 
leda till försämrad trafiksäkerhet och en sämre tillgänglighet då brister i väg- och järnvägsnätet 
bland annat kan leda till reducerad hastighet på många sträckor. Det försämrar såväl tillgäng-
ligheten som tillförlitligheten i transportsystemet och drabbar besöksnäringen negativt då res-
tid är en viktig konkurrensfaktor.

Utbyggnaden av bredband och möjligheten till användandet av mobil uppkoppling varierar över 
landet och det finns fortfarande vita fläckar på bredbandskartan. Utan fungerande bredbands- 
och mobiltjänster i hela landet begränsas besöksnäringens företag då exempelvis kassasystem 
och betallösningar är beroende av detta. Dessutom är god internetuppkoppling ofta en hy-
gienfaktor hos besökare. En helt utbyggd digital infrastruktur är målet och en förutsättning för 
besöksnäringens tillväxt och fortsatta digitala omställning.

16



Visita anser att: 
• Besöksnäringens behov måste beaktas vid planering och investering av ny 

och befintlig infrastruktur 

• Underhållsskulden av väg och järnvägsnätet måste minska, och stråk med 
tydlig koppling till besöksnäringen ska prioriteras 

• Transportsektorns klimatomställning ska främjas genom en strategisk  
utbyggd laddinfrastruktur för vägtrafik i hela landet  

• Besöksnäringens behov ska få genomslag i genomförandet av den nationella 
strategin för elektrifiering 

• Utvecklingen av fossilfria drivmedel för ett hållbart flyg ska främjas och  
prioriteras  

• Förutsättningar för bredbandsutbyggnad i hela landet ska säkras
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