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Företagets förberedelser 
innan gästerna anländer

Gästernas förväntningar är som högst strax innan resan 
och vid ankomsten. Du har möjligheten att skapa en 
bra relation med gästerna när deras förväntningar är 
som högst. Det här är en ypperlig möjlighet att ge dem 
information om lokala företeelser, introducera verksam-
heten och att få dem att känna sig uppskattade. 

Använd exempelvis både hemsida och bokningsbe-
kräftelse för att ge gästerna möjlighet att maximera 
upplevelsen hos dig och på destinationen. 

Tänk på!
•  Hur enkelt är det att hitta till dig? 
• Går check-in och eventuell betalning smidigt? 
• Är det enkelt att komma i kontakt med dig via telefon,  
   Messenger eller WhatsApp? 

2.
Ta fram informationsmaterial
 
• Allemansrätt
• Toalettbesök i naturen
• Säkerhetsrutiner med mera 

Via din hemsida och orderbekräftelse kan du länka 
ut till relevanta sidor. 

CHECKLISTA Kanot- och kajakturer

Tips på länkar:
• Allemansrätten, long version Youtube (in English)  

• Allemansrätten, short version Youtube (in English) 

• Visit Sweden - The Right of Public Access

• Hållbar skärgård

1.
Långsiktiga förberedelser

• Ha giltig ändamålsenlig företagsförsäkring.  

• Fokusera på värdskapet. Det är viktigt att guider och personal är ”hela, rena och pigga”. Tänk 
gästfokus och merförsäljning. Ditt företags värdskap är unikt. Hur du sätter gästen i fokus är avgörande för att 
skapa bestående intryck. Här kan du läsa mer om Värdskap Västsverige, en digital värdskapsutbildning.

• Ha en stor karta tillgänglig vid uthyrningen för genomgång av färdplan. Rätt beslut om färdväg är många 
gånger avgörande för en lyckad tur. Visa på kartan hur du, utifrån väder- och vindförhållanden har planerat 
upplägget. Det indikerar för gästen att du är väl förberedd, vilket inger trygghet. 

• Tänk på att det finns externa faktorer som kan ändra förutsättningarna för exempelvis val av rastplats. Är det 
många ekipage ute på vattnet kan det innebära att din tänkta rastplats är upptagen. Om det blåser frisk vind, 
ha en plan för att hitta en rastplats i lä.

Innan gästerna anländer

https://www.youtube.com/watch?v=_q-KjnxQzXs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9oRqZqQL0SQ&feature=youtu.be
https://visitsweden.com/swedens-right-public-access-explained/
https://www.hallbarskargard.se/sv/ 
https://www.vastsverige.com/turistradet-vastsverige/artiklar/vardskap-vastsverige/
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Innan gästerna anländer

3.
I samband med bokning och i 
bokningsbekräftelsen

Ta reda på följande om gästerna:

• Har gästerna paddlat tidigare?

• Vilket syfte har gästerna med turen? 

• Vilket språk skall användas? 

• När skall gästerna senast vara tillbaka?

• Har gästerna några matrestriktioner/matallergier? 

• Har gästerna några funktionshinder? 

Informera gästerna om följande:

• Lämpliga skor och kläder för paddling är lätta  
fukttåliga skor samt kläder av lycra eller ull och en  
vindjacka. Kläder i bomull är inte att föredra eftersom 
suger upp vatten som sedan kyler de ner dig. 

• Ta med extra ombyte.

• Ta med vattenflaska för att fylla på vatten med  
under turen.

• Ta med vattentät påse för mobiltelefon.  
(erbjud försäljning av detta i er butik)

• Information om mötesplats och karta för start  
av aktiviteten.

• Hur betalning skall ske

4.
Se till att följande utrustning/rutiner 
finns inför varje tur

• Se till att vara förberedd på frågor om väderlek.  
Var uppdaterad på områdets fågel- och djurskydd och 
eventuellt eldningsförbud etc.

• Var på plats i god tid. 

• Möt upp gäster vid lämplig och funktionell plats. 

• Det ska finnas personal med rätt behörighet på plats 
för att ge en introduktion.

• Ha en inplastad karta över paddlingsområdet i varje kajak.

• Flytvästarna ska vara framtagna. 

• Se till att våt- eller torrdräkter (beroende på väderlek), 
handskar, och kapell/kjol är framtagna. (informera vad 
utöver det som är framtaget som kan lånas och/eller 
köpas i butiken)

• Beroende på tidpunkt på dagen och längd på turen, 
medtag hållbart anpassat och  förpackat fika och/eller 
lunchpaket till gästerna. 

• Se till att det finns material så att gästerna kan samla 
in skräp under turen.

Ta med!
• spade och toapapper (för toalettbesök i naturen).
• utrustning för att tömma kanoten/kajaken.
• mobiltelefon i vattentät påse, lättåtkomlig.
• torra kläder för ombyte.
• dricksvatten och energirika snacks till gästerna. 
• första hjälpen-kit och annan säkerhetsutrustning.

• Glöm inte att förmedla färdplan över turen till någon 
som inte medverkar under turen. Hen kan agera sam-
bandscentral vid en eventuell olycka.
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1.
När gästerna har anlänt

• Samla gruppen och hälsa alla välkomna och presentera 
dig själv och eventuella kollegor som kommer vara med 
under turen. Berätta vem du är och din bakgrund. 

• Låt gruppen presentera sig och berätta var de kommer 
från och vilken paddlings-nivå de befinner sig på. Det 
här är ett bra sätt att skapa god gruppdynamik.

• Samla in kontaktuppgifter från samtliga deltagare. 
Tänk på att den som bokat aktiviteten inte nödvändigtvis 
anmält alla som finns på plats. 

• Visa på karta och berätta om vilket område paddlingen 
ska ske i och varför. Här är vi nu, hit skall vi, här är några 
ställen som vi kommer att uppleva längs vägen, här 
planerar vi att ta en paus. 

• Berätta om hur lång tid turen beräknas ta. 

Företagets rutiner när 
gästerna är på plats

När gästerna har anlänt är de förväntansfulla och redo att 
ha roligt tillsammans med dig. Lägg därför mycket tid på 
att förbereda den övergripade inledande presentationen 
som beskriver vad som skall hända under turen. Det blir 
en viktig del av helhetsupplevelsen för gästen. Det är här 
du sätter tonen, får människor att känna sig trygga vilket 
höjer deras helhetsupplevelse. 

2.
Säkerhetsgenomgång före
paddlingsturen 
• Använd alltid flytväst (visa var visselpipan sitter).
• Håll ihop gruppen i vattnet.
• Paddla ej i farleder.
• Undvik att paddla långt från kusten.
• Använd bra paddlings-teknik.
• Lär ut hur du undviker att kapsejsa.
• Hur du tar dig ur och in i en kapsejsad kanot/kajak.
• Visa gruppen att du har med extra säkerhets-
utrustning som exempelvis första-hjälpen-kit. Det 
ger extra känsla av trygghet.

3.
Gör en genomgång av hur 
vi paddlar
• I- och urstigning i kanoten/kajaken
• Kajakens delar, justering av pedaler samt säte
• Grepp om paddeln
• Balans- och paddlingsteknik
• Hur kommunicerar vi på vattnet  
(signalsystem med paddeln exempel samling  
hos mig, jag behöver hjälp, vi tar oss dit etc.)

• Beskriv väderförhållandena nu och under dagen. 
Berätta för gruppen hur du planerar turen utifrån ändrad 
väderlek. Förtydliga framförallt vid hårdare vind hur du 
planerar för en alternativ rutt i lugnare vatten.

• Berätta hur ofta och när det finns tillfällen för paus.

• Informera om utrustningen och försäkra dig om att 
gästerna har kläder och skor enligt din information i 
bokningbekräftelsen. Är det något som saknas?  
Behöver gästen låna något?

• Informera kring Allemansrätten; Berätta om fågel- och 
sälskydd. Prata om beteende i naturen  
(”leave no trace”/inte skräpa ner).

• Informera om att efter turen tar vi tillsammans upp 
kanoter/kajaker, torkar av dem och hänger upp våtdräkter

• Informera var toaletten är. (Poängtera att man helst 
bör göra sina behov innan turen). Informera om hur 
man gör sina behov under turen.

När gästerna är på plats
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4.
Företagets rutiner under turen

• Ha koll så att gruppen håller ihop och att ingen paddlar 
för långt bort. Kom ihåg att uppmärksamma att alla i 
gruppen får ta del av viktig information och din guidning.

• Var uppmärksam på väderförändringar. 

• Var uppmärksam på gästernas beteenden och för-
mågor. Ge dem uppmuntran eller tips om du ser att 
det behövs eller om de ber om det.

• Se till att gästerna alltid har tillgång till dricksvatten.

• Om fika är med så kan det vara lämpligt att ställa fram 
detta efter ungefär halva turen. Tänk på att mätta deltagare 
är glada och nöjda deltagare.

• Tänk på att ditt sätt att förmedla hur du arbetar hållbart 
blir en allt viktigare del av gästens totala upplevelse. 

 
Tips på hur du kan arbeta med hållbarheten:
       - Plocka upp skräp under turen.
       -  Använd inte engångsartiklar som inte är 
          komposterbara
       -  Fika och mat som serveras under turen får  
         gärna vara i säsong och från Västsverige.
       -  Servera kranvatten på flergångsflaska eller i  
         mugg med vatten från dunk.

• Den visuella presentationen är också en viktig del av 
gästens totala upplevelse (helt och rent, duk vid fikat, 
snygga klimatsmarta förpackningar, muggar etc.)

• Kan man addera något till turen? Genomtänkta stopp 
med berättelser och historia (kort och trevligt). Välj gärna 
områden där du vet det finns möjlighet att se djur, till 
exempel sjöfågel eller säl.

• Kan man hjälpa till med merförsäljning för till exempel 
restauranger, kaféer. 

• Skapa tillfällen för att uppmuntra tystnad - lyssna, se, 
känn, upplev.

• Vid alla pauser se till att informera var vi är, hur lång 
distans som är kvar, nästa stopp blir. På så vis ger du 
gästen möjlighet att uppskatta sin energi i förhållande 
till hur långt distans det är kvar på turen.

När gästerna är på plats

5.
Företagets rutiner 
efter turen

Det är viktigt med ett tydligt gemensamt 
avslut på turen. Där du kan summera några 
av turens höjdpunkter och några ord om 
vad du tyckte va bra med dagen och gruppen. 
Det ger dig en chans att tacka gruppen för 
att de kom och att du hoppas att de haft 
en trevlig dag. Det blir också ett tillfälla för 
gruppen att tacka dig och dela sina upp-
levelser. Så se till att du har tid för ett bra 
avslut innan det är dags att säga adjö! 

• Samla gruppen

• Ge utrymme för gästerna att ställa frågor.

• Jobba med merförsäljning när det gäller 
utrustning och tillbehör och andra turer/kurser.

• Gemensam upptagning och omsorg av 
kanoter/kajaker och tillbehör – ger möjlighet 
till eftersnack och merförsäljning för egen del 
och av destinationen.

• Hälsa alla välkomna tillbaka och bjud in till 
att följa er i era digitala kanaler - uppmana 
gästerna att berätta om sin upplevelse


