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VISITA – SVENSK 
BESÖKSNÄRING

• Campingföretag

• Skidanläggningar

• Nöjesparker

• Djurparker

• Naturturism

• Destinationer

• Turistbyråer

• Turistföretag

• Guider

• Hotell

• Restauranger

• Nöjesrestauranger

• Personalrestauranger

• Fast Food

• Konferensanläggningar

• Spa

• Vandrarhem



VISITA PÅ FEM RÖDA

• Visita är bransch- och arbetsgivar-

organisation för den svenska 

besöksnäringen.

• Vi samlar mer än 5 100 medlemsföretag med 

cirka 7 340 verksamheter.

• Som bransch- och arbetsgivarorganisation

ger vi företagen råd och stöd i 

arbetsgivarfrågor och förhandlingar med våra 

fackliga motparter. Vi hjälper företag att växa 

och utvecklas och är besöksnäringens 

företrädare i politiska frågor.

• Visita tecknar branschens kollektivavtal och 

är en medlemsorganisation i Svenskt 

Näringsliv.



SAMHÄLLSNYTTIG NÄRING

• Avtal och arbetsgivarfrågor

Vi skapar långsiktiga villkor för medlemsföretagen.

• Branschfrågor

Visita arbetar för bättre och enklare villkor för besöksnäringens företag 

så att de kan växa, utvecklas och skapa nya arbetstillfällen. 

• Medlemskap

Visita samlar besöksnäringen seriösa företag och arbetar för att ännu 

fler ska ansluta sig och ställa upp på näringens etiska regler. 

• Utbildning/kompetensförsörjning

Besöksnäringen är en jobbskapare. Vi behöver fler som vill arbeta och 

göra karriär i vår näring. De som jobbar i våra medlemsföretag 

behöver kontinuerlig kompetensutveckling.



REGIONFÖRENINGAR

• Visita har fem regionföreningar med 

egna styrelser: Norrland, Mellersta, 

Stockholm, Västra och Södra.

• Regionföreningarna representerar 

näringen och driver opinionsbildning 

lokalt och regionalt, exempelvis kring 

lokalt företagsklimat och kompetens-

försörjning i samarbete med skolor, 

myndigheter och programråd. 

• Vi erbjuder medlemmarna rådgivning, 

träffar, information och stöd.

• Vi arbetar aktivt med att fler ska ansluta 

sig till Visita.



FAKTA OCH AKTUELLA FRÅGOR

• Utveckling hotell och restaurangbranschen

• Aktuella frågor som Visita driver.

• Visita är politiskt obunden. Företräder medlemmarnas 
intressen mot samtliga partier i riksdagen.



Källa: Inkvarteringsstatistiken (Tillväxtverket/SCB)



Källa: Restaurangindex (SCB)



Källa: Restaurangindex (SCB) & Tjänsteproduktionsindex (SCB)



AKTUELLA FRÅGOR VI DRIVER:

• Behåll restaurangmomsen på dagens nivå (12 procent). 
Marginalerna i restaurangbranschen är mycket små.

• Avskaffa personalliggarna. Skatteverket tar ut kontrollavgifter av 
företag där det vare sig förekommer eller misstänks förekomma 
något som helst skattefusk. Avgifterna är dessutom orimligt 
höga. 

• Visita har stämt Booking.com för konkurrenshämmande 
avtalsvillkor. Domen meddelades i juli och gav Visita rätt. 
Booking.com måste från och med 20 oktober ta bort de så 
kallade prisparitets-klausulerna ur sina avtal. Visita förutsätter 
att domen också kommer att innebära samma ändringar för 
andra hotellbokningssajter.



TITTA ALLTID EFTER 
VISITAMÄRKET!

• Visitamärket är besöksnäringens 

kvalitetsmärkning. 

• Gör ett aktivt val - välj alltid att besöka 

ställen som är medlemmar i Visita.

• Medlemsmärket sitter på ytterdörren. Du 

kan också enkelt hitta alla medlemmar på 

visita.se


