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Du får det här nyhetsbrevet för att du är viktig för oss i projekt
Bärkraft | Bærekraft. Läs mer om vad vi gör här.

Semesterfirare planerar
sommaren: bil i hemlänet
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I en rykande färsk undersökning har 1 800 personer bosatta
i de fyra nordligaste länen berättat om sina tankar och
planer inför stundande sommarsemester. 55 % planerar att
resa runt i sitt hemlän i sommar och 94 % kommer att göra
det i bil.  
 
Initiativet till undersökningen kommer från destinationsbolaget Gold
of Lapland som tillsammans med Region Västerbotten genomförde
den webbaserade undersökningen mellan 8 och 22 maj. Resultatet
visar att 55 % planerar att resa runt i länet i sommar och 94 % kommer
att göra det i bil. 48 % uppger att de kommer att vara borta över dagen
och lika många kan tänkas stanna borta i upp till tre nätter. Endast 6 %
planerar att bo på vandrarhem medan 24 % väljer hotell och 32 %
camping. 
 
Det finns ännu tid att fundera och planera för hur dessa gäster bäst
kan bemötas. Hur kan vi tillsammans möta deras behov så att
Coronasommaren 2020 blir ihågkommen som den bästa semestern på
många år? 
 
Vi ägnar resten av det här nyhetsbrevet åt värdskap som är ett sätt –
och framförallt en billig –  väg att gå för att få nöjda gäster. Nu laddar
vi för sommaren! 
 

Läs undersökningen i sin helhet här
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Mät ditt värdskap i
sommar
En billig och säker investering i kristider är att se över
företagets värdskap. Vet du om dina kunder uppfattar ditt
värdskap som utmärkt, gott eller rent av undermåligt?  
 
Kanske har du stenkoll, eller så tillhör du den stora skara som tror att
du vet vad gästerna känner och tycker. Det är lätt hänt. Det är nästan
omöjligt att själv ställa sig i gästens skor och verkligen se vad de
faktiskt ser, även om vi gärna tror att vi har koll.

Ett sätt att få klarhet är att mäta. Går det att mäta värdskap? Ja, visst
gör det. Med tre enkla frågor kan du få värdefull information om hur
era gäster känner sig bemötta. Hämta hem frågorna i länken nedan
och fråga på!

Mät ditt värdskap med tre enkla frågor
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I MAJ INSPIRERAS VI AV: HERMAN FOGELBERG I HEMAVAN 
Fjällvärldens värdskapsmästare 
 
Varje år utser destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby
en värdskapsmästare. Det är en person som har utmärkt sig
för sitt goda värdskap. När säsongen 2019/20 avslutades
stod det klart att årets utmärkelse går till Herman Fogelberg.
 
Herman arbetar som säkerhetsansvarig och pistör åt Hemavan Alpint
sedan ett par år tillbaka. För honom är värdskap något helt naturligt
och okonstlat och genomsyras av ett engagemang för människorna han
möter. Det lyftes också fram i motiveringen till utmärkelsen: 
 
"Herman får alla att känna sig välkomna till Hemavan och Tärnaby
tack vare hans goda språkkunskaper men också genom hans genuina
intresse och engagemang för att alla skall trivas, känna sig trygga i
pisterna och få uppleva det fina med fjällvärlden. Han har en
förmåga att plocka fram det goda."  
 
Vi passade självklart på att gratulera till den fina utmärkelsen och
ställa några frågor om hans tankar kring värdskap. 
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Vad utmärker ett gott värdskap för dig? 
Ett gott värdskap är att bry sig om människorna man möter. Ett gott
värdskap kommer naturligt och finns i vardagen. Det får inte bli
konstlat eller fina fraser bara utan bygger på ett äkta engagemang.  
 
Hur håller man liv i ett gott värdskap när man har varit
länge i branschen och kanske börjar bli lite trött och sliten? 
Då gäller det att påminna sig själv om varför man har valt att vara på
den här platsen och ha det här jobbet. När jag ser mig omkring och ser
hur vackert det är i fjällen då inser jag vilken lyx det är att få vara här
istället för på ett kontor i en storstad! Då blir jag genast tacksam igen
och gästerna som kommer hit gör det möjligt för oss som har valt det
här livet att kunna leva så här. Det gäller att se glädjen och det goda i
allt! 
 
Vilka krav på värdskap tycker du att en gäst kan ställa? 
Gäster ska ställa krav och de ställer krav, men inte orimliga. De vet vad
de kan förvänta sig och vill ha. 95 % är positiva och jag tycker att man
ska ta emot den positiva feedbacken också och verkligen visa att det
betyder något, och föra fram den till kollegor och inåt i organisationen.
5 % har synpunkter på olika saker och vissa är missnöjda. Då måste
man ge en förklaring – inte en bortförklaring eller ursäkta sig med att
"vi har så jobbigt just nu...". Gästen ska inte tycka synd om dig utan vill
bara ha en förklaring varför något inte fungerar eller finns som utlovat.
Har du glömt något, säg det och lös uppgiften! Är du bara ärlig och
har gästen i fokus kommer du långt.  
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Webben laddad med värdskap
 
Nu har vi laddat Bärkrafts webbplats med
inspirationsmaterial om värdskap. Ta en titt! Vi hoppas att
det kan fungera som igångsättare för samtal om vad
värdskap är just hos dig eller i ert företag. 
 
Hur vill du att personalen ska bemöta era gäster? Glad och trevlig
förstås men går det att sätta ännu mer konkreta ord på vad värdskapet
innebär i praktiken? Titta gärna på dokumenten tillsammans om ni är
flera och diskutera på vilket sätt ni vill ta värdskapet till nästa nivå.  
 
Bärkrafts projektledare finns till hands om ni vill ha hjälp att
formulera era egna värdskapskriterier. Då kommer vi till dig och går
igenom ett antal frågor, helt med hela personalgruppen om ni är flera.
Det erbjudandet är gratis under projekttiden men blir därefter
avgiftsbelagt, så passa på att få det gjort nu!

Jag vill ha tips på hur vi kan prata om värdskap!
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Kontakta oss

Anders Sandström

Projektledare i
Hemavan Tärnaby. 
070-302 42 60 
Mail 
 

Felicia Morén

Projektledare i Norsjö
kommun i Gold of
Lapland.  
070-229 52 92 
Mail

Laila Andersson

Gunnel Enetjärn

Projektmedarbetare i
Hemavan Tärnaby.  
0954-104 69 
Mail 
 

Malin Johansson

Projektledare i Malå
kommun i Gold of
Lapland. 
070-675 40 84. 
Mail

Cecilia Wallinder

Projektledare i
Vindelns kommun i
Gold of Lapland. 
070-228 88 80 
Mail

Marino Carlsson

Projektledare i
Lycksele kommun i
Gold of Lapland. 
073-818 67 98 
Mail

Carolin Vallgren
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Projektledare
Helgeland.  
Mail

FÖRÄLDRALEDIG 
Projektledare i
Vindelns kommun i
Gold of Lapland. 
Mail

Notiser
Inspiration 
Visit Sweden har en särskild sida
med intressanta fakta,
utbildningar och nyheter för dig
som besöksnäringsföretag. Ta en
titt – och missa inte den
fullmatade menyn till vänster
när du kommer till sidan.  
 

Ta mig till kunskapssidan

Följ oss på resan!
Prenumererar du inte redan på
vårt nyhetsbrev så gör det från
och med nu! Klicka på länken. 
 

Jag vill få nyhetsbreven

 
Läs det här brevet på webben

 
Så hanterar vi dina personuppgifter: 

Projekt Bärkraft | Bærekraft har upprättat ett e-postregister i programvaran för detta nyhetsbrev.
Adresserna är endast åtkomliga för de som hanterar nyhetsbreven. Vi delar inte med oss av e-

postadresser till tredje part. Vill du inte att din e-postadress ska finnas i vårt register så kan du göra en
avanmälan i länken nedan. Då raderas din adress från vårt system. 

 
 

Vår adress: 
Visit Hemavan Tärnaby AB

Västra Strandvägen 1
Tärnaby 920 64

Sweden
 

Add us to your address book

Subscribe Past Issues Translate

mailto:laila@visithelgeland.com?subject=Ang%20projekt%20B%C3%A4rkraft
mailto:carolin.vallgren@goldoflapland.com?subject=Ang%20projekt%20B%C3%A4rkraft
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/maltid/kreativitet-i-kristider/
https://hemavantarnaby.us14.list-manage.com/subscribe?u=7c5cae1b68bdf6ac67732131d&id=0b17ef1d45
https://mailchi.mp/40faadcd40fb/hllbara-nyheter-juni-2020-tema-vrdskap?e=a32cf99cae
https://hemavantarnaby.us14.list-manage.com/vcard?u=7c5cae1b68bdf6ac67732131d&id=0b17ef1d45
http://eepurl.com/gIELiH
https://us14.campaign-archive.com/home/?u=7c5cae1b68bdf6ac67732131d&id=0b17ef1d45
javascript:;


1/14/22, 9:25 AM Hållbara nyheter juni 2020 – tema värdskap

https://mailchi.mp/40faadcd40fb/hllbara-nyheter-juni-2020-tema-vrdskap?e=a32cf99cae 9/9

 
 
 

Vill du inte längre ta emot dessa brev? 
Du kan avregistrera dig här
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