
Bakom disken i 

turistinformationen 

Har du bott i Varberg så pass 

länge så du anser att du kan 

allting om staden? I så fall är det 

nog dags att tänka om! När jag 

sökte jobbet till 

turistinformationen tänkte jag 

“det är väl inte så svårt att svara 

på frågor om Varberg eftersom 

jag har bott här hela livet”. Oj vad 

fel jag hade! Jag har fått lära mig 

att Varberg, västkustens kreativa 

mittpunkt, är så mycket mer än 

fästningen, kallbadhuset, 

strandpromenaden och friska 

bad. 

Till turistinformationen kommer den 

som vill ha svar på sina frågor. Det kan 

handla om boende, badplatser, 

evenemang, tips på aktiviteter eller så 

vill man hämta en karta, p-skiva eller 

en av alla broschyrer som erbjuds. 

Varje dag kommer nya frågor som man 

aldrig stött på tidigare och i början är 

det svårt att veta hur man ska svara på 

frågan. 

Redan under mina första timmar 

bakom disken i turistinformationen 

förstod jag att jag kan i princip inte 

svara på en enda fråga. Ge tips på vad 

man kan göra är såklart ganska enkelt: 

“Jag rekommenderar fästningen, 

kallbadhuset och strandpromenaden”. 

Men frågor som “Var finns parkeringar 

där man kan stå längre än 3 timmar?”, 

“Var kan jag äta grillad makrill?” eller 

“Får man tälta på Getterön?” hade jag 

ingen aning om vad jag skulle svara. 

Tur var det att man hade extremt 

trevliga och kunniga kollegor som 

alltid hjälpte till. Mina första dagar 

blev därför mest att jag läste i de 

broschyrer som fanns samt på 

turistinformationens hemsida för att 

skaffa mer kunskap. Jag fick även 

lyssna och se hur mina kollegor 

bemötte turisterna. 

Även under ett år med begränsat 

utbud av evenemang pga pandemin 

finns det ändå så mycket som händer i 

stan att det inte går att komma ihåg 

allt. Allt från tivoli på torget och 

Diggiloo till yogavandring längs havet 

gör Varberg till den fantastisk 

sommarstad som så många tycker om 

och gärna återvänder till. 

Under mina tre veckor hos 

turistinformationen har jag fått göra 

en mängd olika saker, b.la dela ut 

kartor och broschyrer, pumpa cyklar, 

sortera beachflaggor och ansvarat för 

en undersökning. Utöver detta har jag 

tillbringat många timmar i 

turistinformationens butik där 

turisternas frågor besvaras. Som ni hör 

har arbetet varit varierat vilket såklart 

har gjort det roligare. 

Är du en person som gillar att ge bra 

service samt att möta nya människor? 

I så fall är detta jobbet perfekt för dig 

och du ska absolut ta chansen och 

söka! Själv hade jag gärna gjort om 

det. 

Av Lukas Andersson 


