
ATT BOKA BORD
Vi vill skapa trygga bokningar för  
såväl gäst som restaurang. Den här 
broschyren hjälper dig när du ska  
boka bord på restaurang.
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I den här broschyren har Visita samlat  
information om hur det kan gå till vid bokning 
av bord, samt vart du kan vända dig om det 
uppstår en tvist mellan restaurang och kund. 

BOKNING OCH BEKRÄFTELSE
En bokning av ett bord på restaurang är ett avtal som är bindande för 
både gästen och restaurangen. Bokningen blir bindande när den har 
bekräftats av restaurangen. Såväl gästens bokning som restaurangens 
bekräftelse av den kan göras på olika sätt, exempelvis muntligen, 
skriftligen, via e-post eller genom ett bokningssystem på internet. 

Det är viktigt att komma ihåg att det är det som har avtalats mellan 
gästen och restaurangen vid bokningstillfället som avgör vad som 
gäller i olika situationer som sedan kan uppstå, exempelvis beträffande 
avbokning och utebliven ankomst. I fråga om avbokning av bord, se 
under ”Utebliven ankomst och sen avbokning” på sida sex.

BOKNING PÅ PLATS ELLER PER TELEFON
Bokning av bord kan självklart ske muntligen vid besök på rest- 
aurangen eller vid telefonsamtal. När gästen och restaurangen har 
kommit överens om bokningen och villkoren för den har de ingått ett 
muntligt avtal, vilket gäller för såväl gästen som för restaurangen. 

Visita ger dock inga generella rekommendationer om 
villkor när det gäller bordsbokningar. Det är alltid gästen 
och restaurangen som i varje enskilt fall måste komma 
överens om vad som gäller för just den aktuella bokningen. 
En restaurang kan förstås också ha generella villkor som 
alltid tillämpas vid bordsbokningar.  
 
Det är idag möjligt att boka bord på flera olika sätt, till 
exempel på plats i restaurangen, via telefon, e-post, 
restaurangens hemsida eller externa bokningssystem på 
internet (onlinebokning). Det är upp till varje restaurang att 
avgöra vilken typ av bokningsmöjligheter som 
tillhandahålls.
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BOKNING VIA E-POST
Många restauranger erbjuder också gästerna möjlighet att boka bord 
via e-post. När gästen har skickat en bokningsförfrågan och fått en 
bekräftelse på bokning från restaurangen har gästen och restaurangen 
ingått ett bindande avtal.

ONLINEBOKNING
Det är också vanligt att restauranger tillhandahåller möjligheten att 
boka bord via internet (onlinebokning), antingen via restaurangens 
eget bokningssystem eller via ett externt bokningsföretag. När gästen 
har skickat bokningen och fått en bekräftelse på den från restaurang-
en har ett avtal uppkommit. Som gäst är det viktigt att noga kontrolle-
ra de bokningsvillkor som gäller i det enskilda fallet vid bokning av 
bord.
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UTEBLIVEN ANKOMST OCH SEN AVBOKNING
Det inträffar ibland att gäster som har bokat bord på restaurang av 
olika anledningar inte bokar av bordet när de har ångrat sig eller något 
har inträffat som medför att de inte kan komma till restaurangen en-
ligt avtalet. Det kan också hända att gästerna som bokat bordet gör en 
sen avbokning, att de kommer senare än avtalat eller att färre gäster 
än vad bokningen avser kommer. 

Det är viktigt att tänka på att restauranger i stor utsträckning planerar 
sin verksamhet utifrån de bokningar som har gjorts. Restaurangen 
schemalägger och anpassar sin personal bland annat utifrån de bok-
ningar restaurangen har fått. Råvaror och dryck köps in utifrån 
förväntat gästantal. 

I många fall kan restaurangen inte ersätta de uteblivna gästerna med 
andra på kort varsel, eftersom ’’drop in-gäster’’ är ovanliga på restau-
ranger som ofta är fullbokade. Uteblivna gäster kan därför leda till sto-
ra och onödiga kostnader för restaurangerna. 

Det är alltså av stor betydelse för restauranger att eventuella avbok-
ningar av bord sker i enlighet med vad som avtalats vid bokningen av 
bordet, och att gäster inte uteblir utan att meddela restaurangen i 
förväg. 

Det kan vara nödvändigt för en restaurang att i samband med bokning 
av bord uppställa villkor i syfte att minimera förluster till följd av sena 
avbokningar eller uteblivna gäster. Varje restaurang bestämmer själv 
vilka regler och villkor de använder för bokning och avbokning av 
bord. 

Restaurangen kan ställa upp villkor för exempelvis 
bokningsavgifter, förskottsbetalning, avgifter för avbokning 
och utebliven ankomst, vid vilken tidpunkt en gäst kan boka 
av bordet utan att behöva betala och hur mycket gästen ska 
betala om avbokning sker senare.
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BOKNINGSAVGIFT ELLER 
FÖRSKOTTSBETALNING 
 
Restaurangen kan i samband med bokning av bord begära att en 
bokningsavgift eller förskottsbetalning ska betalas in inom viss tid för 
att gästens bokning ska gälla. Detta belopp kan sedan – om detta har 
överenskommits vid bokningen – räknas av från den slutliga notan vid 
restaurangbesöket.

Om gästen uteblir från restaurangbesöket eller avbokar bordet utan att 
ta hänsyn till de avbokningsvillkor som har överenskommits, har res-
taurangen rätt att behålla bokningsavgiften eller förskottsbetalningen 
förutsatt att gästen har fått information om detta då bordet bokades.

AVBOKNINGSAVGIFT OCH AVGIFT FÖR 
UTEBLIVEN ANKOMST 
 
Det är möjligt för en restaurang att i samband med bokning av bord 
ställa upp villkor om en viss avbokningsavgift eller avgift för utebliven 
ankomst, det vill säga en avgift som tas ut av gästen om avbokning 
sker eller om gästen inte kommer till restaurangen i enlighet med den 
bokning som har gjorts.  
 
Den avgift som avtalas kan exempelvis avse en viss summa som 
gästen måste betala om avbokning sker efter en viss tidpunkt eller vid 
utebliven ankomst för hela eller delar av det sällskap som bokningen 
avser. 

Restaurangen kan i samband med bokning även begära kontokorts-
uppgifter från kunden för att garantera bokningen och för att bokning-
en ska gälla. Bokningsvillkoren kan exempelvis innebära att avgifterna 
som beskrivits ovan debiteras från det aktuella kortet vid sen avbok-
ning eller utebliven ankomst, om detta har överenskommits vid 
bokningen. 

Exempel: En restaurang kan vid bordsbokningar tillämpa 
avtalsvillkor som innebär att gästen har rätt att utan 
kostnad boka av eller ändra sin bordsbokning ett visst antal 
dagar eller timmar innan restaurangbesöket. Villkoren kan 
vidare innebära att om gästen bokar av senare än angiven 
tid eller uteblir har restaurangen rätt att ta ut en viss 
avgift. Hur stor en sådan eventuell avgift är enligt 
bokningsvillkoren är något som varje restaurang själv 
bestämmer.
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GÄSTENS EGNA ÖNSKEMÅL
Om du som gäst har några specifika önskemål inför ditt restaurang-
besök är det viktigt att du är tydlig med detta. Det kan vara bra att 
meddela dina önskemål redan när du bokar bord.

VISITAS ANSVARSNÄMND  
– EN EXTRA TRYGGHET
När det gäller hantering av eventuella tvister mellan restaurang och 
kund, finns en viktig skillnad beträffande restauranger som är 
medlemmar i Visita och andra restauranger. 

Inom Visita finns en Ansvarsnämnd, vars beslut Visitas medlems-
företag förbundit sig att följa. Ansvarsnämndens sammansättning  
garanterar en kvalificerad och objektiv prövning av tvisten. Visitas  
Ansvarsnämnd innebär därför en extra trygghet för dig som väljer en 
restaurang som är medlem i Visita. 

Kontaktinformation till Ansvarsnämnden hittar du på Visitas 
webbplats: www.visita.se/ansvarsnamnden
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DET ÄR SKILLNAD PÅ 
STÄLLE OCH STÄLLE
Om du vill gynna seriösa företag 
som tar ansvar för gäster och medar-
betare – gör ett aktivt val och välj 
ett boende eller matställe som är 
medlem i Visita. Det finns drygt 
7 000 Visitamärkta verksamheter 
runt om i Sverige. Håll utkik efter 
vårt  medlemsmärke.

TILL SIST
Vi som tillhör Visita gör allt vi kan 
för att göra din vistelse så angenäm 
som möjligt. Vi arbetar för god 
 branschetik och god affärssed. Inget 
företag blir medlem i Visita utan att 
granskas och ställa upp i det arbetet.

Det som är bra kan alltid bli ännu bätt-
re. Har du synpunkter eller råd, fram-
för dem gärna till Visita, men  allra 
helst direkt till restaurangen.
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