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• 160 000 sysselsatta i helårsverken
• 236 miljarder kronor i total omsättning
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49,7%

   2007
Totalt intäkter
200,9 mkr (100%)
Totalt direkta intäkter
155,4 mkr (77,4%)

   2008
Totalt intäkter
221,5 mkr (100%)
Totalt direkta intäkter
175,2 mkr (79,1%)

turistnäringen i siffror

baskostnader
65,9 mkr
37,5%
   2008
Totalt kostnader
175,7 mkr (100%)

De direkta intäkterna från näringslivet har ökat med 35%
mellan åren. VisitSweden har även genom medverkan
och påverkan ökat kunders, partners och intressenters
egna marknadsföringsinsatser på utlandsmarknaden,
utan att detta lett till direkta intäkter i bolaget.
Några exempel på dessa insatser utgörs av kostnader
hos svenska och utländska partners, andelar av skandi-

aktiviteter
89,0 mkr
58,7%

baskostnader
62,6 mkr
41,3%

• 87,6 miljarder kronor i exportvärde
(utländska besökares konsumtion i Sverige)
• 2,81 procent av Sveriges BNP
• 12,4 miljarder i momsintäkter från utländsk
konsumtion i Sverige
Siffrorna avser 2007. Källa: NUTEK

   2007
Totalt kostnader
151,6 mkr (100%)

naviskt samarbete utomlands, samverkansprojekt som
finansieras hos respektive partner, subventioner och
rabatteringar hos svensk och utländsk turistnäring etc.
Staplarna visar hur den statliga finansieringen totalt
motsvaras av direkta och indirekta intäkter från andra.
Staten ska, enligt avtal mellan ägarna, finansiera
baskostnaden och den övergripande marknadsföringen,

det vill säga varumärket Sverige och eventuella andelar i
riktade projekt efter särskilda regeringsbeslut.
Med baskostnader avses kostnader för all personal,
egna kontor och kostnader för köpt representation
utomlands.

© VisitSweden 2009.

Strategiska
Milstolpar 2008

idé & produktion: Vinter i samarbete med VisitSweden.

maj

VisitSweden formulerade en strategi för
hållbar turism och drev frågan i de gemensamma samarbetsorganen European Travel Commission och UNWTO. Sverige valdes
som värd för organisationernas symposium
”Tourism in the Green Economy”, som hålls
i Stockholm i september 2009.

juni

augusti

VisitSwedens nya sociala webb
www.visitsweden.com lanserades.
utvecklades med hjälp av bland annat
användargenererat material. Sajten
vinner i november tidningen Internetworlds pris som Sveriges bästa sajt.

Utveckling av strategiska teman som
binder samman den internationella målgruppens efterfrågan med det exportmogna utbudet i Sverige och som utgår
från en varumärkesplattform för Sverige.

2008

september

Under VisitSwedens internkonferens
vidareutvecklade alla medarbetare företagets övergripande affärsplan för åren
2008–2011. Särskilt värdefulla bidrag lämnades kring teman och företagskultur.

höst

VisitSweden uppgraderade
sin analysportfölj och får därmed en mera komplett kunskap om målgrupp, marknad
och konkurrenter genom inköp av en rad nya analyser.

fotografer:
Sid 1: Martin Bogren, Nicho Södling, Staffan Widstrand
Sid 3: Ängavallen/Carl Tempte
Sid 5: Jakob Fridholm
Sid 6: Ulf Huett Nilsson
Sid 7: Lars Thulin, Ulf Huett Nilsson, Nicho Södling
Sig 9: Staffan Widstrand, muuto/design Matti Klenell
Sid 10: Miriam Preis, Henrik Trygg, Ulf Huett Nilsson
Sid 15: Stockholms Stadsmuseum/Christina Jäderberg
Sid 16: Nicho Södling
Sid 17: Henrik Trygg, skane.com/Gunnar Magnusson
Sid 18: Anders Lundquist
Sid 19: Sven Halling
Sid 20: Matton
Sid 21: easyJet airline company Ltd, Johan Willner
Sid 22: Staffan Widstrand
Sid 23: Peter Westrup
Sid 34: Jakob Fridholm
tryck: Markaryds Grafiska AB.
Tryckt på miljögodkänt papper.

Inblick i VisitSweden 2008

Innehåll

• Sverige ligger på 18:e plats bland världens länder vad gäller inkomst från internationell turism år 2007. Sverige
kommer därmed före de andra nordiska länderna.
(Källa: UNWTO)
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• I Sverige registrerades 7,5 miljoner övernattningar från
utländska besökare på hotell, stugbyar och vandrarhem
2008, en ökning med 4,1 procent. (Källa: Nutek/SCB)
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• Den snabbast ökande marknaden under 2008 på hotell,
stugbyar och vandrarhem var Danmark, både procentuellt (+21,4 procent) och i volym (+143 000 övernattningar). Norge och Tyskland är dock fortfarande de två största
marknaderna i Sverige.
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• Sverige är marknadsledande i Norden räknat i övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping och
stod 2007 för 33,6 procent av inkommande gästnätter.
(Källa: MEK och de nordiska turistrådens statistikmyndigheter)
• VisitSweden genomförde cirka 200 marknadsaktiviteter
under 2008.
• VisitSweden nådde människor över 1 miljard gånger
genom bland annat webbplatser, bloggar, tidningar,
magasin, radio och tv under 2008.

Adresser

Flik

• VisitSweden genomförde cirka 1 000 försäljningsmöten
och visningsresor för företagsreseagenter och incentivehus till Sverige.
• VisitSwedens sociala webb visitsweden.com hade nästan
4 miljoner besök under 2008, en ökning med 170 procent
på två år. Tidningen Internetworld utsåg sajten till Sveriges bästa 2008.
• VisitSweden medverkade till ett medievärde på artiklar,
tv- och radioinslag i Europa och USA på 600 miljoner
kronor under 2008.

höst

En utvecklad process för kvalitetssäkring av VisitSwedens partnerskap med besöksnäringen implementerades, för att ytterligare
utveckla och öka samarbetet
mellan aktörerna.

december

En ny affärsplan för området
Meetings & Incentives färdigställdes, där målgruppsdefinitionen
Det globala företaget lanserades.

december

Styrelsebeslut om övergripande affärsplan för
åren 2008–2011, som arbetades fram i nära
dialog med VisitSwedens medarbetare och
svensk besöksnäring. Affärsplanen är ett viktigt styrinstrument för de kommande åren.
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VisitSweden stärker positionen
för Sverige
På VisitSweden kommer vi att minnas 2008 som ett

kontrasternas år. Besöksstatistiken för året visade på

ökning och landade på ett totalresultat som är det bästa
någonsin. Sista halvåret blev en skakig resa kantad av
dystra krisrapporter från vår omvärld. Trots det ökade

sammantaget de utländska besöken under sista halvan

av 2008. Det råder dock inget tvivel om att 2009 blir ett
tufft år, samtidigt som det inbjuder till möjligheter.
Kort om 2008

När vi summerar 2008 konstaterar vi att året är det bästa hittills för
VisitSweden och svensk besöksnäring:
• Antalet utländska övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem blev det bästa i historien med en tillväxt på 4,1 procent.
• Bolagets näringsintäkter har tredubblats på fyra år. 2008 omsatte
vi totalt 175 miljoner kronor.
• Antalet besökare på www.visitsweden.com har ökat med
170 procent på två år till nästan 4 000 000 under 2008.
• Antalet partnerskap runt om i Sverige har dubblerats 2008
jämfört med 2007.
• Genom våra kanaler nådde vi läsare, tittare, lyssnare och
webbesökare i världen över en miljard gånger.
Sammantaget är det ett kvitto på att vårt fokuserade arbete har
gett resultat. Vi har under året sjösatt en ny affärsplan som är en
vidareutveckling av den föregående. Vi har arbetat målmedvetet
med våra digitala kanaler och belönades i slutet av året med utmärkelsen Sveriges bästa sajt för vår sociala webb – visitsweden.com. Vi
har fortsatt arbeta målmedvetet med att mobilisera besökssverige
genom de gemensamma partnerskapen. Det hittills största mot
en enskild marknad genomförs nu, tillsammans med hela södra
Sverige och riktas mot Danmark, med en marknadsbudget på 19
miljoner svenska kronor per år i tre år.
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Ny affärsplan visar vägen i ett bistert 2009

Jag och många med mig vet att vi har ett tufft år framför oss.
Samtidigt bjuder det på möjligheter att plocka marknadsandelar
av konkurrerande länder när de drar ner på sin marknadsföring. Nu
arbetar vi utifrån den nya affärsplanen som sträcker sig fram till
och med 2011. Den sätter ramarna för den fortsatta utvecklingen av
VisitSweden som ett modernt och effektivt kommunikationsbolag
för svenska destinationer och varumärket Sverige i världen.
Med affärsplanen som guide törs jag lova att VisitSwedens
snabbfotade organisation kommer att göra smarta vägval under
2009, vägval som kommer att gynna svensk besöksnäring på
både kort och lång sikt. Detta kan göras eftersom två tredjedelar
av bolagets resurser numera är rörliga. Vi kan därför snabbt flytta
marknadsinsatserna mellan våra prioriterade marknader och verka
där vi ser störst potential att ta andelar från konkurrenter.

Strategin och medarbetarna realiserar affärsplanen

Strategin är vår vägvisare och har utvecklats ytterligare under 2008.
Sex strategiska områden utgör själva grunden och är förutsättningen för att nå de uppsatta målen. De strategiska områdena är
tydliga, gynnar svensk besöksnäring och är en hjälp för alla medarbetare i organisationen. De strategiska områdena är:
-

Konsekvent målgruppsfokus
Kommunicera utifrån Sveriges varumärkesplattform
Långsiktiga partnerskap
Rätt budskap till rätt målgrupp i rätt kanal
Teman positionerar
Hållbar utveckling

Vi försöker ständigt finna nya lösningar på de krav och förväntningar som ställs på oss. Därför behövs det medarbetare som är engagerade, kreativa, innovativa och orädda. Det har VisitSweden idag.
I organisationen finns dessutom unika kunskaper om olika länders
kultur och livsstil. Utan allt detta hade vi inte varit där vi är idag.

”2008 var ett bra år för VisitSweden och besöksnäringen.
Vi har genomfört stora förändringar under året men fortfarande finns
mycket kvar att göra. Nu ska vi vara smarta och se möjligheterna i
lågkonjunkturen – och stå väl rustade när det vänder igen.”

Marknadsutveckling 2008

Antalet internationella övernattningar på hotell, stugbyar och
vandrarhem i landet har ökat med mellan 3 och 6 procent per år
mellan 2004 och 2008. År 2007 konsumerade utländska besökare
för 87,6 miljoner kronor i Sverige. Omräknat i helårsverken
sysselsätter turismen i Sverige totalt 160 000 personer.

Fokus på utlandsmarknaderna

Vår lokala närvaro på de 13 prioriterade marknaderna
gör att vi alltid har målgruppernas behov för ögonen, en
förutsättning för att kommunicera rätt budskap i rätt
marknadskanaler. Genom våra marknadsoch målgruppsanalyser vet vi vilka affärstidningar, livsstilsmagasin och bloggar
som målgrupperna läser. Om de påverkas mest av inspirerande artiklar, digitala viruskampanjer, events, Twitter,
andra sociala medier eller printmaterial. Eller om de främst lockas av
incentivehusens eller researrangörernas utbud. Detta gör att vi kan
fortsätta bearbeta målgrupperna
genom exempelvis en kombination
av traditionella workshops, events,
roadshows och nya digitala plattformar.
Att vara på plats innebär även att
vi har koll på trender och konkurrerande destinationers insatser.
Vi kan avgöra vilka svenska
företeelser som är de bästa
budskapsbärarna för att bygga
Sverigebilden, exempelvis outdoorupplevelser, stadsnära natur, mode, design, gastronomi
eller shopping.

Partnerskap och teman är nyckeln för tillväxt

I ett litet land som Sverige, i en bransch med många små och medelstora företag, är samverkan och affärssamarbete genom partnerskap ett ledord för framgång och tillväxt. Det gör i förlängningen
Sveriges kunderbjudande mer attraktivt för utländska besökare. Här spelar VisitSweden en viktig roll som neutral länk
mellan aktörer som ibland betraktar sig som konkurrenter. Under 2008 har vårt arbete med partnerskap intensifierats och fått tydligare konturer.
Den arbetsmodell som vi har utvecklat tillsammans
med partners bygger på affärssamarbeten över minst tre
år, där ett flertal privata och offentliga aktörer på
lokal, regional och nationell nivå går samman i
partnerskap.
VisitSwedens marknadsaktiviteter, som
bland annat är ett resultat av partnerskapen, utgår från fyra strategiska teman.
Genom dessa teman blir kommunikationen mer konsekvent och
särskiljande mot andra länder.

2009

För destinationen Sverige blev 2008
trots allt det bästa året hittills. 2009
kommer att blir tufft, men med vår snabbfotade organisation finns en chans att ta
marknadsandelar av de konkurrenter som
drar ner på marknadsföringen. Nu gäller
det att vi intensifierar våra samarbeten och
spelar korten rätt.

Thomas Brühl, vd VisitSweden
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VisitSweden ger röst åt Sverige

VisitSwedens uppdrag är internationell marknadsföring

med två fokus. Det ena är imagemarknadsföring av varumärket Sverige. Det andra är produktmarknadsföring av

upplevelser och destinationer. Uppdraget uppfylls genom
VisitSwedens drygt 200 marknadsaktiviteter per år på de
13 prioriterade marknaderna runt om i världen.

VisitSweden ägs till hälften av staten via Näringsdepartementet
och till hälften av Svensk Turism AB, som i sin tur ägs av den svenska
besöksnäringen.
Basverksamheten och imagemarknadsföringen, det vill säga
uppdraget att marknadsföra varumärket Sverige, finansieras genom
anslag från staten. Svensk besöksnäring finansierar marknadsföringskostnaderna av sina egna produkter.
VisitSwedens uppdrag utformas i riktlinjer från staten och utifrån
förväntningar från svensk besöksnäring. Riktlinjerna pekar ut ett
antal övergripande mål för verksamheten.

Med örat mot marken

Genom bland annat våra partnerskap, andra affärssamarbeten,
gemensamma arbetsgrupper – till exempel inom analys, dialogdagar, marknads- och inspirationsdagar och inte minst dagliga
gemensamma aktiviteter har vi kontinuerlig kontakt med besöksnäringen och får värdefull återkoppling på vårt arbete tillsammans.

Tack vare dialogen har vi ständigt aktuell information om näringens
förväntningar på oss.
Besöksnäringen vill att VisitSweden ska:

• ägna sig åt både image- och produktmarknadsföring för destina•
•
•
•

tioner, produktägare och partners på de 13 prioriterade marknaderna.
ägna sig åt Sverigefrämjande via imagemarknadsföring
göra strategiska val och prioritera där Sverige som resmål har
mest potential, för att därigenom leda väg för produktägare och
strategiska partners
öka samverkan med regionala turistorgan, produktägare och
strategiska partners
nå en större andel av den växande globala resevolymen

Så ska VisitSweden leva upp till ägarnas förväntningar

Från och med 2008 arbetar VisitSweden med utgångspunkt från
sex strategiska områden. De tar avstamp dels från riktlinjerna från
staten, dels från de förväntningar och krav som kommer från svensk
besöksnäring. Strategin är tydlig och gynnar svensk besöksnäring
och varumärket Sverige.

Sex strategier:

Konsekvent målgruppsfokus. VisitSwedens marknadskommunikation utgår alltid från våra utländska målgruppers drivkrafter och
efterfrågan.
Sveriges varumärkesplattform. All kommunikation utgår alltid från
varumärkesplattformen för Sverige och utvalda kärnvärden. Där
kommuniceras Sverige som ett progressivt land med en utveckling
i balans. Vi eftersträvar spänsten mellan mänskliga, mjuka värden
och det som är banbrytande och innovativt.

Långsiktiga partnerskap. Samarbete mellan offentliga och privata
aktörer från lokal, regional, nationell och internationell nivå är
vägen till framgång, för delad affärsrisk och möjlighet att växla upp
individuella insatser.
Marknadsföringskanaler och budskap. VisitSweden har stark kunskap om målgrupperna och marknaderna och vet hur deras kommunikationsvanor ser ut. Vi väljer rätt budskap, till rätt målgrupp, i
rätt marknadskanal för att kommunikationen ska få största möjliga
effekt.
Teman som positionerar. VisitSwedens marknadsaktiviteter utgår
från de utvalda teman som positionerar och mobiliserar destinationerna i Sverige: Urban Nature, Natural playground och Swedish
Lifestyle. VisitSweden utvecklar också ett tema för företagsresande.
Hållbar utveckling. VisitSweden verkar för hållbar turism som attraherar besökaren och motiverar besöksnäringen att välja hållbara
lösningar.
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statens riktlinjer anger det övergripande målet för verksamheten:

övriga mål enligt riktlinjerna:

”VisitSweden ska bidra till att Sverige har en hög
attraktionskraft utomlands som turistland och har
en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, som
bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning i
alla delar av landet.”

”Turismen ska öka genom övergripande
marknadsföring och information om Sverige
som turistland utomlands.”

Vad betyder det konkret för svensk besöksnäring?

”VisitSweden ska bidra till att Sverige har en
hög attraktionskraft som turistland…” Visit-

Sweden matchar det svenska utbudet av turistprodukter mot målgruppens behov och efterfrågan.

”…en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring…” Samverkan är ett ledord för framgång och
tillväxt i besöksnäringen. VisitSwedens partnerskap bygger på minst treåriga samarbeten mel-

lan exempelvis besöksföretag, destinationer och
transportörer.

”…hållbar tillväxt…” VisitSweden ska agera för
att Sverige ska ta en tätposition internationellt
som hållbar destination i hela värdekedjan.
”…ökad sysselsättning…” Fler övernattningar,
med större konsumtion av både varor och tjänster
ger ökad sysselsättning i besöksnäringen. Det skapar långsiktighet och bidrar till stabila företag.
”…i alla delar av landet…” Målgruppens driv-

krafter varierar, vissa söker storstad medan andra
efterfrågar natur. Besöksmålen i Sverige har vuxit
fram i ett samspel mellan naturliga förutsättningar och entreprenörskap.

”Omstrukturering av verksamheten ska
fortsätta för att få större flexibilitet och lägre fasta kostnader i förhållande till omsättningen. Arbetet med partnerskap ska stärkas.
Även utvecklingsarbetet med hållbar turism
ska stärkas.”
”Samverkan med utrikesförvaltningen,
Sveriges exportråd, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige och Svenska institutet ska stärkas.”
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Allt börjar med målgruppen

”VisitSweden är ett kommunikationsföretag för svenska upplevelser
och destinationer samt varumärket Sverige utomlands.”

Att koppla ihop resenärernas behov med utbudet i Sverige kräver
ett tätt samarbete med svensk besöksnäring och andra svenska företag och organisationer. Därför är VisitSwedens roll som nätverksbyggare en av våra största styrkor.

affärsidé

VisitSweden marknadsför varumärket Sverige och destinationer samt
genomför effektiv och innovativ kommunikation i utlandet tillsammans
med våra partners. Därigenom
attraheras målgruppen Den
globala resenären att resa
till Sverige, vilket skapar affärsmöjligheter för
svensk besöksnäring.

mission

VisitSweden har ett uppdrag,
internationell marknadsföring,
med två fokus: produktmarknadsföring av destinationer och
imagemarknadsföring av
varumärket Sverige.

Visit
Sweden

mål

VisitSwedens tio mål har brutits
ned till var och en av de 13 prioriterade utlandsmarknaderna, till exempel antal gästnätter, exportvärde och
ökad kännedom om Sverige.

strategi

Ju mer vi vet om målgruppens behov, prioriteringar och levnadssätt
genom våra analyser desto mer träffsäkra i marknadsföringen kan
vi vara. Genom denna insikt kan vi välja rätt upplevelser, budskap
och marknadsföringskanaler som passar dessa resenärer.
Sverige är ett litet land, där vi vinner på att sträva mot samma
mål. Därför är samarbetet med de andra Sverigefrämjande organisationerna i NSU (Exportrådet, Invest in Sweden Agency, Svenska
institutet och Utrikesdepartementet), besöksnäringen i Sverige eller
andra företag alltid viktigt för oss. Vi samlar flera partners omkring
oss i marknadsföringen med sikte på långsiktiga samarbeten som
ökar möjligheterna att göra större avtryck på den internationella
marknaden. Ofta deltar företag som konkurrerar med varandra i gemensamma aktiviteter tillsammans med oss. På så sätt gör vi både
erbjudandet till resenären och Sverigebilden starkare.

Sex strategiska områden vägleder: Konsekvent målgruppsfokus.
Kommunicera utifrån
Sveriges varumärkesplattNSU-organisationerna delar varumärkesplattform
form. Långsiktiga partnerskap.
Internationell
marknadsföring av ett land med stor mångfald ställer
och förväntningar
Rätt budskapmålgruppernas
till rätt målgrupp önskemål
i rätt kanal. Teman positionerar.
krav på tydlighet, konsekvens och uthållighet. Konkurrensen med
Hållbar utveckling.

Den grund vi bygger vår marknadsföring på är mycket enkel. Vi ser
den största potentialen för ökat resande till Sverige hos resvana
människor som söker nya och annorlunda upplevelser och det är
bland dem vi har ringat in våra målgrupper. VisitSwedens internationella marknadsföring utgår från tre frågor och svaren finns hos
målgrupperna. Vi arbetar hela tiden på att förfina kunskapen om
målgrupperna och hur vi når dem genom kontinuerliga analyser.
1. Vilka upplevelser attraherar våra besökare?
2. Vilket budskap lyssnar de på?
3. Genom vilka marknadskanaler når vi dem bäst?

andra länder är knivskarp och det handlar om att nå genom bruset
med våra budskap till omvärlden. Ett redskap för att skapa enhetliga
budskap om Sverige är den varumärkesplattform som VisitSweden
har tagit fram tillsammans med de andra NSU-organisationerna.
Plattformen hjälper oss att kommunicera en gemensam Sverigebild
och är ett filter för både vad vi väljer att säga och hur vi säger det.
Plattformen pekar på en övergripande position för Sverige,
progressivitet. Svensk progressivitet kännetecknas av balans och
spänst, vilket betyder att mänskliga och mjuka värden balanseras
med det som är banbrytande och innovativt. Denna spänst är det
unika i positionen ”progressiv” och något som vi vill betona i kommunikationen.

arbetsmodell
produktutbud
destinationer och
upplevelser för
internationella
marknader

relationsmarknadsföring
visit
sweden

vilka upplevelser
attraherar våra besökare?
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budskap

analog marknadsföring
digital marknadsföring
pr och mediebearbetning

vilket budskap
lyssnar de på?

genom vilka marknadskanaler når vi dem bäst?

den globala
resenären
• dink
• whop
• active family
det globala
företaget

Stabil grund för kommunikation

varumärkesplattform

Progressivitet för Sverige kan bäst förklaras
med fyra karaktärsdrag: nytänkande, öppenhet,
omtänksamhet och äkthet. Det är mellan dessa
man hittar den balans och spänst som är unik
för Sverige. Nytänkande är att se saker ur ett
nytt perspektiv, se möjligheter och innovativa lösningar. Öppenhet är att bejaka den
kärnvärd e :
fria tanken och olikheter mellan männisNykor, kulturer och livsstilar. Omtänksamhet
tänkande
handlar om säkerhet, trygghet och att
respektera och inkludera alla människor.
Äkthet är att vara naturlig och okonstlad,
där pålitlighet, ärlighet och en informell stil
är centralt.
VisitSweden har vidareutvecklat varumärkesplattformen för Sverige till att omfatta destinationen Sveriges unika förutsättningar. Det är

kä rnvä rde :

Öppenhet

p o siti o n :

Progressiv

kä rnvä rde :

Omtänksamhet

nödvändigt för att fortsätta mejsla ut en enklare,
mer konsekvent och särskiljande bild av Sverige
som resmål.
Men det är också målgruppernas efterfrågan
och utbudet i Sverige som påverkar budskapen till de utländska resenärerna. Om vi
vågar välja ut några få budskap har vi en
större möjlighet att kommunicera en
kä rnvä rde :
tydligare bild av destinationen Sverige än
Äkthet
den som finns idag. Dessa budskap utvecklar vi i vårt arbete med teman. Vi har
hittills ringat in tre teman som stämmer
överens med vad resenärerna i målgruppen Den globala resenären attraheras av,
med produktutbudet i Sverige och det som är
unikt med vårt land. Vi tar också fram ett tema
som ska fungera som brygga mellan företagsresenärers behov och utbudet av mötesupplevelser.
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Kunskap om resenären ger träffsäker
marknadsföring
WHOPs
4 120 000 people

52% = 2 140 000

interested/very interested in
culture in general

49% = 1 049 000 interested/very interested in
movies/crime books
61% = 639 000

high awareness
of sweden
potential
sales

639 000 guests

Vi väljer vem vi kommunicerar med
I exemplet ovan skulle VisitSweden marknadsföra Skåne och Ystad med anledning av framgången med Henning Mankells Wallander-deckare i Tyskland. En
kampanj riktades mot segmentet WHOPs i norra Tyskland. En potentialanalys
angav antalet resenärer i segmentet. VisitSweden valde sedan ut dem som är
intresserade av kultur. Av dessa fokuserade vi på dem som tycker om både film
och deckare samt redan har en hög kännedom om Sverige. Dessa utgjorde
andelen potentiella resenärer som var intressanta att bearbeta.

VisitSweden har i uppdrag att attrahera fler utländska resenärer
till Sverige. Vi vänder oss mot både privat- och mötesresenärer och
väljer att rikta vår marknadsföring mot målgrupper med störst potential att öka sitt resande till Sverige. Detta gör vi på 13 prioriterade
marknader.
Sverige upplevs som en exotisk destination. Därför vänder vi oss
till resenärer som är på jakt efter nya, annorlunda och spännande
resmål, människor som redan har besökt exempelvis London, Toscana och Alperna. Efter ingående och kontinuerliga analyser av behov
och resemönster på flera marknader har vi ringat in två målgrupper
som intressanta att bearbeta: Den globala resenären och Det globala
företaget. Här finner vi resenärer med stor resvana både privat och
i tjänsten och med höga krav på resmålet. De är globalt medvetna,
socialt engagerade och förespråkar hållbar utveckling samtidigt som
de värdesätter hälsa, ärlighet och pålitlighet. De har hög disponibel
inkomst, är högutbildade och har en hög internetmognad. Genuina
resmål och lärande upplevelser prioriteras, gärna i form av annorlunda aktiviteter i interaktion med naturen eller storstäder.
Målgrupperna består av mellan 10 och 30 procent av befolkningen på respektive utlandsmarknad.

Stor potential för ökat resande till Sverige

Målgruppen Den globala resenären omfattas av privatresenärer
i olika åldrar och familjekonstellationer. VisitSweden vänder sig
till tre segment inom denna målgrupp: Double Income, No Kids
(DINKs), Active Family och Wealthy, Healthy Older People (WHOPs).
Målgruppen Det globala företaget består av företag som söker
nya destinationer för effektiva och kreativa möten och konferenser
i exotiska och annorlunda miljöer. Här finns en potential att öka
resandet till Sverige, som är en konkurrenskraftig destination.
På var och en av VisitSwedens 13 prioriterade marknader koncentrerar vi oss i första hand på ett av målgruppssegmenten. Exempelvis är DINKs primärsegment på den brittiska marknaden, medan vi
främst bearbetar Det globala företaget i Norge.
VisitSwedens målgruppsfokus är grunden när vi utformar budskap och väljer marknadsföringskanaler för att nå största effekt.
Kontinuerliga marknads-, målgrupps-, konkurrent- och medieanalyser på de prioriterade marknaderna ger oss hela tiden en uppdaterad bild av de resenärer som har störst potential att öka sitt resande
till Sverige.

den globala resenären

DINK står för Double Income No Kids.
Dessa unga par reser ofta och har höga
krav på resmålet. För dem är resandet
en del av livsstilen.
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det globala företaget

WHOP, Wealthy Healty Older People,
är vitala, välbeställda äldre, oftast
par med utflugna barn. De har tid
och pengar och ser resandet som en
självklarhet.

Active Family. Den aktiva familjen värdesätter tid tillsammans på semestern.
De uppskattar familjeaktiviteter, kultur
och natur.

Meetings & Incentives. Mötes- och
incentiveresenärer värdesätter bra
infrastruktur, säkerhet, boende, mat
och kringaktiviteter.

VisitSweden har lokal närvaro med egna

kontor på 13 prioriterade marknader.

norge:

danmark:

storbrittanien:
621 423
608 287

finland:

812 265

1 150 562

377 943

668 869

1 059 710

352 733

holland:
337 053
usa:

296 251

ryssland:

396 463
437 944

211 796
187 239

frankrike:
242 257
210 577

tyskland:
1 064 899

spanien:

1 010 711

168 024

kina:
102 037
113 871

182 687
2008
2007

antal övernattningar
på hotell, stugbyar,
vandrarhem

italien:
244 620
237 521

japan:
101 882
103 719

Med lokalkännedom får analyserna liv
VisitSweden koncentrerar marknadsföringen av Sverige till 13 prioriterade länder i världen. Vi får inblick i marknaderna genom kontinuerliga analyser av marknaden och målgruppen samt en närvaro via
egna kontor i landet. Med hjälp av utlandskontoren får vi en känsla
för den lokala livsstilen, kultur, trender, resebehov, tillgänglighet,
den aktuella debatten och inte minst hur Sverige uppfattas.
För att få genomslag i målgrupperna fokuserar vi våra och
besöksnäringens marknadsföringsinsatser. Vi väljer att koncentrera
marknadsföringen till en region i ett land och till en målgrupp som
är intresserade av erbjudandet i en kampanj. Budskapet om att besöka Wallanders Skåne riktade vi exempelvis till segmentet Wealthy,
Healthy Older People i Hamburg och Berlin.
Det är också via utlandskontoren vi ser hur andra länder lyfter fram
sina upplevelser och kan anpassa våra insatser till hur konkurrenterna agerar. När exempelvis Finland drog ned sin bearbetning
av tyska turoperatörer kunde vi snabbt fylla tyskarnas behov av
skandinaviska upplevelser.

Just nu ser vi att resandet från flera fjärrmarknader viker, men att
närmarknaderna står för fortsatt tillväxt. I tider av svag ekonomisk
utveckling tenderar långväga resor att minska till förmån för resor
till nära destinationer. Med målet
VisitSwedens utlandskontor
att ta marknadsmarknad
kontoret finns i
andelar i lågkonDanmark
Köpenhamn
junkturen har vi
Norge
Köpenhamn
Finland
Helsingfors
snabbt flyttat mer
Ryssland
Moskva
av våra resurser till
Tyskland
Hamburg
närmarknaderna.
Nederländerna
Weesp
Storbritannien
London
Till exempel satsar
Frankrike
Paris
vi ökade resurser
Spanien
Barcelona
på ett långsiktigt
Italien
Milano
USA
New York
partnerskap för att
Kina
Peking/Shanghai
marknadsföra SydJapan
Tokyo
sverige i Danmark.
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Utveckling på VisitSwedens
prioriterade marknader 2008

5
4
3

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

1
0

2001

2

Källa: Nutek/SCB, preliminär statistik för 2008.

Danskarna ökar mest, men norrmännen är flest

Den snabbast ökande marknaden, både procentuellt och i absoluta
tal, var Danmark. Med 143 000 fler övernattningar än 2007 blev ökningen hela 21,4 procent. Men Norge och Tyskland intar fortfarande
första- och andraplatsen, och ökade med 8,6 respektive 5,4 procent.
Utländska gästnätter på hotell, stugbyar och vandrarhem
Fördelat per marknad 2008 med förändring mot 2007.
Marknad
Norge
Tyskland
Danmark
Storbritannien
USA
Finland
Nederländerna
Italien
Frankrike
Ryssland
Spanien
Kina
Japan
Summa prioriterade
marknader
Övriga utländska
marknader
Summa utländska
gästnätter

Gästnätter
2008
1 150 562
1 064 899
812 265
621 423
396 463
377 943
337 053
244 620
242 257
211 796
168 024
102 037
101 882
5 831 224

Förändring
2008–2007 i %
+8,6
+5,4
+21,4
+2,2
-9,5
+7,1
+13,8
+3
+15
+13,1
-8
-10,4
-1,8
+6,6

1 692 276

-3,8

7 523 500

+4,1

Källa: Nutek/SCB. Preliminära siffror för 2008.
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Kommentar:
Under 2008
hade VisitSwedens
prioriterade
marknader en
högre tillväxt
än genomsnittet. Genom att
vi koncentrerar
oss på de 13
länder som står
för 80 procent
av övernattningarna och
marknadsför
Sverige mot resvana människor
kan vi fortsätta
att påverka
resandet till
Sverige.  

30
25
20

danmark

2 8 ,0 %

sve rig e

22, 3%

norge

1 6 ,0 %

15
10

33,7%

fi nl an d

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Källa: Nutek/SCB, preliminär statistik för 2008.

Värdet av svensk turismexport växer

Turismen i Sverige växer och exportvärdet, det vill säga utländska
privat- och affärsresenärers konsumtion i Sverige, ökar snabbare än
svensk turism i genomsnitt. Exportvärdet hade under 2007 ett värde
av 87,6 miljarder kronor, en ökning med drygt 12 procent sedan året
före och med nästan 100 procent från 2000 till 2007. Totalt omsatte
svensk turism, det vill säga både utländska och inhemska resenärers
konsumtion i Sverige, 236 miljarder kronor under 2007.
Även under 2007 var exportvärdet av turism i Sverige större än
nettoexportvärdet av järn och stål samt personbilar.
nettoexportvärde 2007 för olika branscher
Miljarder kronor

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

möbler

6

35

livsmedel

7

Procent

Kommentar: Turismen
fortsätter att växa på
lång sikt, men kommer
att påverkas av en global
inbromsning i resandet
under 2009. Detta märktes
i flera länder redan under
2008, vilket också drabbade resandet till Sverige
från bland annat USA
och Spanien. Resandet till
norra Europa generellt
sett var mycket svagare
än till Europa som helhet,
men Sverige fortsatte att
växa och stack ut från den
negativa trenden.  Källa:
UNWTO.

trävaror
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övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem

personbilar

Antal miljoner

Sverige har flest marknadsandelar i Norden, enligt den senaste jämförelsen mellan utländska övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping. Sverige hade 33,6 procent av alla övernattningar 2007, jämfört med Danmarks 28,1 procent. En stark tillväxt av
övernattningar i Sverige och en tillbakagång i Danmark har lett till
att Sverige har haft tätpositionen sedan några år tillbaka. Däremot
har Finland varit den starkast växande marknaden på lång sikt.

turism

utländska övernattningar på hotell,
stugbyar och vandrarhem i sverige

Sverige leder i Norden

järn och stål

2008 blev det femte rekordåret i rad för utländska övernattningar
från utlandet. Privat- och affärsresenärer från utlandet stod för
7,5 miljoner övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem i
Sverige. Däremot är de utländska besökarnas andel av alla övernattningar i Sverige relativt konstant och står för drygt 23 procent.
Övernattningarna från utlandet ökade med 4,1 procent* under
2008, en snabbare ökningstakt än svenskarnas resande i Sverige.
De nordiska och europeiska marknaderna växte starkt med +12,1
respektive +5,1 procent, medan resandet bromsade in från utomeuropeiska marknader och minskade med -8,9 procent.

Kommentar: Utländsk turism i Sverige är en unik exportgren, då produktionen
inte kan flyttas till ett annat
land och också genererar
momsintäkter till staten.
En gynnsam växelkurs för
utländska besökare stärker
köpkraften, samtidigt som
lägre ekonomisk aktivitet
ger försiktigare konsumtion
och lägre affärsresevolymer.

Källa: Nutek/SCB.

*) Vid tidpunkten för tryck hade campingstatistiken för 2008 ej ännu publicerats.

Från ord till handling
med partnerskap och teman
I ett litet land som Sverige, i en näring med många små och
medelstora företag, är samverkan ett ledord för framgång och
tillväxt. VisitSweden har de senaste tre åren arbetat intensivt för att
hitta en attraktiv arbetsmodell för samarbeten. VisitSwedens roll
som neutral länk mellan aktörer som i vissa fall betraktar sig som
konkurrenter har skapat dessa möjligheter, liksom möjligheten för
mindre företag att i ett samverkansprojekt se sin ekonomiska insats
växlas upp till nivåer som vore orealistiska på egen hand.
Arbetsmodellen som utvecklats bygger på samarbeten över minst
tre år, där ett flertal partners från exempelvis besöksföretag, destinationer och transportörer går samman i så kallade partnerskap.
Genom att exponera Sveriges mest konkurrenskraftiga upplevelser,
destinationer och företag på den internationella marknaden ökar
kännedomen om landet och antalet besökare till Sverige.

Rollfördelning

Varje partnerskap följer samma arbetsmodell och en gemensamt
framtagen affärsplan. Offentliga och privata aktörer som representerar lokala, regionala och nationella intressen bidrar med sin
kunskap i partnerskapet. Allt för att skapa starka erbjudanden som
håller hela vägen fram till resenären.
Redan nu finns flera partnerskapsprojekt över hela landet som
arbetar efter den nya arbetsmodellen, från Lappland i norr till Skåne
i söder.
partnerskapets olika ansvarsområden

Exportmogna
produkter

Aktörer med
kunskap om
kommunikation,
t ex VisitSweden,
Swedish Lapland,
Tourism in
Skåne

Tillgänglighet

Upplevelsen

Teman skapar budskap som positionerar

Kommunikation handlar om att våga välja väg. Bland annat att
prioritera vilka budskap som attraherar målgruppen. Därför har
VisitSweden valt att arbeta med teman. Teman är ett sätt att välja
ut och koncentrera budskapen om Sverige så att målgrupperna
lättare kan komma ihåg vad Sverige står för. Genom teman matchas
målgruppens drivkrafter med exportmogna svenska upplevelser,
hela tiden med utgångspunkt från varumärkesplattformen för Sverige. Det gör att förutsättningarna att nå den utvalda målgruppen
och marknaden ökar och bidrar till att Sveriges position tydliggörs.
Det betyder tillväxt och bättre affärer, för besöksnäringen och för
Sverige.
VisitSweden arbetar i dagsläget med tre teman:
Urban Nature: Svenskt storstadsliv som en unik kombination av
harmonisk livsstil, ofta med naturnära upplevelser i storstaden, och
med urban trendig kreativitet som design och mode, trendspaning,
mat och restauranger, shopping, nattliv, stora events.
Natural Playground: Naturbaserad gemenskap som ger berättarvärde. Den svenska natur-kulturen med naturlig lek, naturlig kreativitet
och naturligt lärande. Tilltalar både vuxna och barns drivkraft att
leka och lära.
Swedish Lifestyle: Livsstil som innehåller natur och kreativitet.
Svensk kultur, historia, natur och livsstil används för att berätta om
det typiskt svenska. Typiskt är natur-, kultur- och livsstilsupplevelser,
som svensk design och svenska författare, med ett lärande innehåll.

T ex hotellkedjor, enskilda aktörer,
destinationer/regioner

Analys och
marknadsföring

en inom näringen, på alla nivåer. Målet är att partnerskapen 2012
ska utgöra navet i besöksnäringens internationella satsningar och
attrahera även icke-turistiska företag.

Aktörer som
verkar för ökad
tillgänglighet, t ex
LFV, Destination
Gotland, flygbolag

Sälj

Aktörer med kapacitet att hantera
försäljning, exempelvis Östersunds Turistoch Kongressbyrå, Gotland Promotion

Partnerskapen bygger på VisitSwedens unika marknadskännedom och vår kunskap om hur man bäst arbetar med integrerad
marknadsföring för att nå utvalda målgrupper. Arbetssättet är nytt
i besöksnäringen och kommer att få positiva effekter för utveckling-

Ett fjärde tema, riktat mot målgruppen Det globala företaget, är
under utveckling.
Inom varje tema kan det rymmas flera typer av aktivitetsteman,
till exempel skidåkning, golf och gastronomi, eller resetyper, till
exempel kortsemester eller rundresor.

varför teman?
brygga: Tema är en brygga mellan efterfrågan hos målgruppen
och utbudet av upplevelser och produkter i Sverige.
synas: Positionera och skapa en tydlig bild av resmålet och varumärket Sverige i en hård internationell konkurrens.
kraftsamla: Mobilisera besöksnäringen och dess resurser runt ett
fåtal teman, för att öka genomslagskraften.
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Integrerad marknadsföring når fram
Under 2008 har VisitSweden genomfört cirka 200 marknadsaktiviteter. Genom

att välja rätt mix av kanaler når vi målgrupperna över en miljard gånger på våra
13 prioriterade marknader. På sidorna som följer presenteras ett axplock.

Prisbelönt visitsweden.com
om projektet

VisitSweden nylanserade i augusti sin sajt för utländska besökare, visitsweden.com. Som
första turistråd i världen har
VisitSweden lyft fram användargenererat material. En tredjedel av text och bilder kommer
från VisitSwedens egen online
community, CommunityOfSweden.com som komplement till
sajtens officiella information.

marknad

Sajten har fler och större bilder
och enkel navigation via en interaktiv karta. Besökarna kan
också boka sin resa direkt via
sajten. Visitsweden.com med
CommunityOfSweden.com utsågs i november av tidningen
Internetworld till Sveriges bästa sajt alla kategorier. Nylanseringen omfattar inte sajterna
för japanska och kinesiska resenärer.

Norge, Danmark, Finland, Ryssland, Tyskland, Nederländerna,
Frankrike, Storbritannien,
Spanien, Italien, USA

period 25 augusti 2008–
resultat

3 980 000 webbesök på
10 språk under 2008

CommunityOfSweden.com
om projektet

CommunityOfSweden.com
är VisitSwedens online community för utländska besökare, svenskar och andra som vill
dela med sig av sina bästa Sverigetips. 1 000 berättelser och

mer än 10 000 bilder ger en
trovärdig bild av Sverige och
skapar en personlig koppling
och större närhet till Sverige. VisitSweden är det första landet
i världen att erbjuda en online
community för ett helt land.

resultat

5 387 medlemmar och 347 000
besök från starten i november 2007.

h e l a vär l d e n

Sweden Channel på TheNewsMarket
om projektet

På den globala nyhetsdistributionstjänsten The NewsMarket lanserades Sverigeportalen
Sweden Channel i oktober. Det
är en av de första portalerna för
ett land i världen på TheNewsMarket, bara Indien var före.
Därifrån kan 20 000 nyhetsbyråer, tv-journalister, webb-
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medier och bloggare världen
över gratis ladda ner videoklipp
om kultur, livsstil, resmål, näringsliv, evenemang och innovationer i Sverige. VisitSweden
tog initiativet tillsammans med
övriga organisationer i NSU.

period 9 oktober 2008–

resultat

Videoklipp om julstaden Göteborg från Göteborg & Co laddades ned 108 gånger i 33 länder
under några veckor.
h e l a vär l d e n

medverkande

Exportrådet, Invest in Sweden
Agency, Svenska institutet, UD
samt bland annat Göteborg & Co

Fokus på Nation Branding i Frankrike

Milleniumvandring, Stockholms Stadsmuseum

om projektet

Sverigebilden i Frankrike stärks.
Ett stort intresse för Stieg Larssons böcker har bidragit till ett
ökat intresse för Stockholm, där
böckerna utspelas. VisitSweden utnyttjade haussen och
sände Frankrikes största morgontv-program till Stockholm,
lät de tio viktigaste turoperatörerna i Paris träffa Stockholmsrepresentanter och bidrog till
flera stora artiklar i franska ma-

gasin. VisitSweden lyfte också
fram svensk matkultur på Bocuse d´Or i Lyon tillsammans
med bland annat Jordbruksverket, medarrangerade ett seminarium om handikappresande
i Paris och föreläste om effektiv nationsmarknadsföring för
regionen Picardie, en av Frankrikes turistregioner. Dessutom
planeras för en Sverigekampanj
i Paris tunnelbana under 2009.

kanal

PR, event, säljled

medverkande

f r an kr i ke

Stockholm Visitors Board, Jordbruksverket, Sveriges ambassad,
Exportrådet, Sveriges jordbruksoch handelsministrar

resultat

Artiklar eller tv-inslag i bland
annat LeFigaro, Metro, Journal
du Dimanche och Télématin

Partnerskap för Åre/Östersund
om projektet

Ett nytt partnerskap mellan VisitSweden, LFV och aktörer i
Östersund och Åre lade grunden för en viral kampanj i Nederländerna med syfte att öka
kännedomen om skid- och
skridskoåkning i Åre och Östersund. Kampanjen utgår från
Åres och Östersunds enträgna
försök att få vinter-OS och som
därför innebär att destinatio-

nerna håller hög internationell klass. Dessa har redan stått
värd för andra internationella
vinterevenemang. Två ”mockumentärer”, skämtsamma dokumentärer, om ett par lokala
entusiaster ska hos holländska
DINKs skapa sympati för orterna, men även lust att sprida filmerna vidare, bland annat via
Youtube.

period 2008–2010
målgrupp DINKs
kanal
n e d e r l än d e r n a

Webb, event, PR, säljled

medverkande

LFV, Hotellgruppen Östersund,
Skistar Åre, Jämtland Härjedalen
Turism, Östersunds Turist- och
Kongressbyrå

Start för största Danmarkssatsningen
om projektet

Planeringen för den största satsningen på en enskild marknad
någonsin slutfördes. VisitSweden samlade 10 regioner, städer
och transportörer till ett samarbete som ska marknadsföra hela Sydsverige i minst tre år.
Flera marknadsföringskampanjer ska göra regionen till danskarnas nya hemmamarknad
och ska bland annat lyfta natur,
shopping, citybreak, ”må bra”-

upplevelser och golf i Sverige.
I en gemensam marknadsplan
planerades integrerade marknadsföringsaktiviteter i dansk
tv, tidningsbilagor, annonser i
tidningar och på webben, kompletterat med sajten
www.meresverige.dk.

målgrupp

DINKs, Active Family, WHOPs,
främst på Själland

kanaler

Webb, tidningsbilaga, printannonsering, tv, PR

dan mar k

medverkande

DSB First, Öresundsbron, Scandlines, Stena Line, Tourism in
Skåne, Malmö Turism, Region
Halland, Göteborg & Co, Västsvenska Turistrådet, Region Blekinge, Regionförbundet Kalmar
län, Södra Smålands Turistråd,
Smålands Turism AB.
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Travel trade-satsning i Asien
om projektet

Workshops, mässor, road shows,
visningsresor, events och PRaktiviteter har varit grunden
i en långsiktig satsning på researrangörer i Kina och Japan.
På Scandinavian Workshop i
Tokyo, Hong Kong, Guangzhou, Shanghai och Peking förhandlade köpare och säljare
av upplevelser i Sverige. På Asiens största turistmässa, CITM, i
Shanghai knöt VisitSweden fle-

ra kontakter. Tillsammans med
generalkonsulatet i Shanghai
bjöd VisitSweden in utvalda researrangörer och journalister
till eventet Swedish December
och på Saabs arrangemang för
VIP-kunder på sex platser i Kina
talade VisitSweden om svensk
livsstil och design.

målgrupp

Europaresenärer via agenter
och researrangörer

medverkande

ki n a

japan

kanal

Relationsmarknadsföring, PR,
events

Across Nordic Tours, Casino
Cosmopol, Far East Travel, First
Hotels, Junibacken, Karlstad
Turism, Millesgården, Scandinavian Perspectives, Skansen, StayAt Hotel Apartments,
Stockholm City Hall, Stockholm
Visitors Board, Vasamuseet,
Clarion Hotels, Icehotel, Abisko
Turiststation

Sverigekampanj för tyska mötesbokare
om projektet

I samarbete med en av Tysklands största facktidningar för
mötesbokare och incentivehus, TagungsWirtschaft, marknadsfördes Sverige i flera marknadskanaler med syfte att höja
kännedomen om Sverige och
intresset för svenska mötesprodukter. I tidningen fanns utförlig inspiration från svenska

mötesdestinationer, men VisitSweden arrangerade också populära visningsresor till Stockholm, Lappland och Göteborg.
Tidningens läsare bjöds också
till events i Berlin och Frankfurt.
I TagungsWirtschafts nyhetsbrev fanns inspiration från Sverige och på sajten hade VisitSweden banners.

kanal

Printannonsering, events, PR,
relationsmarknadsföring

marknad

Tyskland, Schweiz, Österrike
och Brysselområdet

målgrupp

Meetings- & Incentive-resenärer

Storstadskampanjer/Swedish Cities
om projektet

En webbaserad kampanj för
att marknadsföra romantiska svenska storstäder genomfördes inför sommar- och julsäsongen i Berlin, Barcelona,
Milano, Florens och London.
Stockholm, Göteborg och Malmö lanserades som exotiska
destinationer för DINKs-resenärer genom kampanjsajter, banners, adwords och köpt utrym-
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me i nyhetsbrev, men även med
hjälp av PR-kampanjer.
Marknadsföringen är ett resultat av ett treårigt samarbete
mellan VisitSweden, storstäderna och LFV för att skapa reslust
och öka antalet bokningar till
Sverige och storstäderna.

målgrupp
DINKs

kanaler
Webb, PR

marknad

Tyskland/Berlin, Spanien/Barcelona, Italien/Milano, Florens ,
Storbritannien/London

resultat

Julkampanjen exponerades för
potentiella resenärer cirka 10
miljoner gånger i exempelvis
Italien och Storbritannien.

DINKs-kampanjer i London
om projektet

I Storbritannien fortsätter VisitSweden att fokusera på DINKsresenärer. Kampanjer som riktas
till Londonområdet har marknadsfört bland annat storstadsupplevelser, julmarknader och
vintersport i Stockholm och Göteborg, Åre samt Lappland med
charter till Kiruna och Icehotel.

VisitSwedens partnerskap kring
Swedish Cities och Swedish
Lapland är basen för många av
marknadsaktiviteterna. Resultatet är markanta ökningar av
kommersiella övernattningar
på destinationerna.

kanal

Webb, PR, print, säljled

medverkande

målgrupp DINKs

Swedish Lapland, LFV, Icehotel,
Björkliden, Riksgränsen,
Discover The World, Göteborg
Plus, Ryanair, Tourism in Skåne,
Malmö Turism

var också en plattform för möten mellan amerikanska researrangörer och svenska aktörer
från besöksnäringen, paneldebatt om ekoturism, pressresor och en digital konsumentkampanj.

Position Skåne, Västra Götalandsregionen, Stockholm Visitors Board, Naturens Bästa,
Sveaskog, Vasamuséet, LFV, SAS,
Volvo, Carlson, Sveriges ambassad

sto r b r itan n i e n

House of Sweden
om projektet

VisitSweden fick avsluta Sverigeutställningsserien i den
nya ambassadbyggnaden i
Washington mellan april och
juni. Med utställningen Discover Sweden – Welcome to my
Home Country visades det bästa inom kultur, design, historia,
mat, natur och storstäder med
hjälp av kända personer och ikoner från Sverige. Utställningen

medverkande

u sa

resultat

målgrupp WHOPs

Kampanjsajten exponerades
för potentiella resenärer 8,7
miljoner gånger.

kanal

Event, webb, PR, relationsmarknadsföring

Match making för researrangörer
om projektet

I Tyskland, Nederländerna och
Ryssland fortsatte satsningen på att öka kunskapen om
svenska upplevelser hos researrangörer och produktutveckla
upplevelserna efter tyska, nederländska och ryska resenärers
efterfrågan. Med målet att öka
antalet resor till Sverige i resekatalogerna bearbetade VisitSweden och flera svenska regioner 15 nederländska, 31 tyska
och 6 ryska researrangörer.

målgrupp

DINKs, Active Family, WHOPs

kanal

Relationsmarknadsföring

medverkande

Stockholm Visitors Board, Blekinge Turism, Region Dalarna,
Region Halland, Regionförbundet Örebro län, Västmanlands
Kommuner och Landsting, Mitt
Sverige Turism, Position Skåne,
Regionförbundet i Kalmar län,
Smålands Turism, Västsvenska

ryssl an d
tyskl an d
n e d e r l än d e r n a

Turistrådet, Östsvenska Turistrådet, Södra Smålands Turistråd, Sörmlandsturism, VisitVärmland, Västerbotten Turism,
Gotlands Turistförening, Jämtland Härjedalen Turism, Västerbotten Turism, Skistar Åre,
TallinkSilja och SAS.

resultat

Exempelvis 52 000 gästnätter
från Tyskland.
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Skandinavisk citybreak-kampanj
om projektet

VisitSweden, InnovationNorway och VisitDenmark fortsatte
sin gemensamma satsning tillsammans med SAS på en skandinavisk citybreak-kampanj för
att locka WHOPs-resenärer från
USA till Stockholm, Oslo och
Köpenhamn. Konsumentmarknadsföring på webben kombinerades med pressresor och
pressreleaser. För att underlätta

målgrupp

för researrangörer att öka utbudet av resor till de skandinaviska huvudstäderna genomfördes en kampanj med säljmöten,
visningsresa och deltagande på
mässor. Skandinavienkampanjen riktade sig också till amerikanska gayresenärer och skapade ett stort genomslag i en av
USA:s största webbpublikationer under Europride, som 2008
hölls i Stockholm.

WHOPs, DINKs

kanal

u sa

Webb, PR, säljled, relationsmarknadsföring

medverkande

SAS, VisitDenmark, InnovationNorway

PR genom pressresor
om projektet

VisitSweden arrangerade pressresor för utländska journalister från bland annat dagspress,
livsstilsmagasin, resetidningar, tv-kanaler och radio tillsammans med bland andra svenska regioner och transportörer.
Både individuella resor och
pressresor i grupp förekom.
Pressresor är ett effektivt sätt

marknad

att inspirera journalister och leder ofta till längre artiklar eller
tv- och radioinslag. Sammanlagt genomfördes drygt 600
pressbesök till Sverige från Europa och USA under 2008.

Norge, Danmark, Finland, Ryssland, Tyskland, Nederländerna,
Storbritannien, USA, Frankrike,
Spanien, Italien, Kina och Japan

kanal

PR

medverkande

Transportörer, hotell, de flesta
av Sveriges turistregioner

PR genom bloggresor
om projektet

VisitSweden kompletterade journalistresor till Sverige
med resor för utvalda bloggare. Från Italien gjorde en av landets mest kända bloggare och
eventmakare, Thelma, en resa
genom hela Sverige och delade
med sig av sina entusiastiska
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intryck bland annat på MySpace och i en tv-show. Även från
Finland och Ryssland genomfördes visningsresor för bloggare på temat mode och shopping i Stockholm.

period
f i n l an d
ryssl an d
ital i e n

Maj (Italien), oktober (Finland),
december (Ryssland)

målgrupp
DINKs

kanal

PR, webb

Kampanjer genom Partnerskap Gotland
om projektet

Under 2008 startade ett partnerskap för Gotland, där VisitSweden tillsammans med bland
andra Gotlands Turistförening,
LFV och gotländska hotell och
transportörer arbetade för att
stärka varumärket Gotland samt
öka tillgängligheten och antalet övernattningar. Redan första
året marknadsfördes Gotland
i kampanjer för i första hand
WHOPs från norra Tyskland och
för Active Family från Finland.
Flera marknadsaktiviteter kom-

pletterade varandra, bland annat kampanjsajter, utereklam
i Helsingfors, Gotlandsbilaga
i stora tyska tidningar, printoch bannerannonser, pressresor, workshop, mässa och PRevent. Mari Jungstedts deckare,
som utspelar sig på Gotland,
har filmatiserats för tysk tv, vilket bidrog till genomslaget. I
Tyskland förstärkte Gotlandssamarbetet också den befintliga Active Family-kampanjen
Kinderland Schweden.

kanal

f i n l an d

Webb, PR, relationsmarknadsföring, print, event

resultat

tyskl an d

63 000 finska och 100 000 tyska besök på mikrosajter för
Gotland. Etablering av flyglinjer
från Helsingfors och Hamburg.

medverkande

målgrupp

Active Family, WHOPs

period April–augusti

LFV, Gotlands kommun/Gotlands Turistförening, Destination Gotland, Kneippbyn, Gotland Promotion, Clarion Hotel
Wisby, FlyGotland, Viking Line

Sverigekataloger 2009
om projektet

De välkända Sverigekatalogerna, till form och innehåll
ett magasin, som producerades inför 2009, fick ett nytt digitalt fokus, då en nytänkande
onlinetjänst kompletterade de
tryckta katalogerna i 715 000
exemplar på nio språk. Potentiella Sverigebesökare kan i den
digitala katalogen bläddra sig

marknader

fram men även använda sökord. Här kan besökaren också
klicka vidare till information
och kartpositioner via länkade
ord, annonser och bilder. Sverigekatalogerna förmedlar en
modern, personlig och attraktiv Sverigebild, bland annat genom artiklar av Frankrikes förre
kulturattaché och en tysk tidningsredaktör.

Tyskland, Nederländerna, Ryssland, Storbritannien, Frankrike,
Spanien, Italien, USA, Kina

målgrupp

DINKs, Active Family, WHOPs

kanal

Print (upplaga 715 000 ex) och
webb

Vinterkampanj och Sverigemagasin i Danmark
om projektet

Svenska familjedestinationer i
vinter-Sverige, från Branäs, Skistar Sälen och Åre till Isaberg
och Mullsjö, marknadsförs i VisitSwedens vinterkampanj mot
danska barnfamiljer. En kampanjsajt (skiferie.visitsweden.
com), annonsering i dagstidningar och tv-reklam lockar
danskarna, men kombineras
också med det mest spridda

magasinet i Danmark, VisitSwedens ”Magasin Sverige”
som ges ut i 500 000 exemplar.
Det populära magasinet ges
även ut inför sommaren och
har en genomsnittlig lästid på
över 20 minuter.

målgrupp Active Family
kanal

Webb, printannons, tv-reklam,
magasin/direct mail, PR

medverkande

dan mar k

Isaberg, Mullsjö Alpin, Hovfjället, Ski Sunne, Säfsen, Orsa
Grönklitt, Ulricehamns Ski Center, Skistar Åre, Skistar Sälen,
Branäs, Idre Fjäll, Kläppen, Lofsdalen, Stöten, Team Benns,
Öresundsbron, Stena Line, HHFerries, Scandlines, Fjällexpressen, Fjällferie, Hyttespecialisten,
Novasol och Dansk Fri Ferie.
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Swedish Workshop i Stockholm
om projektet

1 900 möten mellan utländska
köpare och svenska säljare av
upplevelser i Sverige genomfördes under två intensiva dagar
i Stockholm i maj. VisitSweden
arrangerar Swedish Workshop
vartannat år och 2008 var intresset rekordstort med 125 researrangörer från Europa och
Asien. De möttes av 75 destinationer, incomingföretag, boendeanläggningar och upple-

målgrupp

velseföretag från hela Sverige.
Gästerna knöt ytterligare affärskontakter under kvällsprogrammet i Stockholm, bland
annat en båttur i skärgården.

Utländska researrangörer som
når Den globala resenären

kanal

Relationsmarknadsföring

period

resultat

19–20 maj 2008

Minst 444 nya affärsförfrågningar

marknad

Danmark, Norge, Finland, Ryssland, Tyskland, Nederländerna,
Storbritannien, Italien, Frankrike, Belgien, Schweiz

medverkande

Stockholm Visitors Board, SAS

Mässor
om projektet

VisitSweden deltog på 15 mässor över hela världen 2008,
mässor som riktas mot både
fackbesökare och resenärer.
Fackmässornas besökare är researrangörer, agenter och incentivehus som arbetar med
mötes- och/eller privatresande. I flera av VisitSwedens Sverigemontrar användes det nya
monterkoncept som speglar ett
modernt Sverige och ger bätt-

marknad

re möjligheter för de deltagande företagen att samlas i en gemensam Sverigebild.
VisitSweden genomförde
även mer nischade mässaktiviteter, bland annat ett ”shopin-shop”-koncept på åtta tyska
IKEA-varuhus. Med VisitSwedens eget material och evenemang kunde kopplingen till
Sverige på IKEA förstärkas ytterligare.

Danmark, Finland, Ryssland,
Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Spanien,
Italien, Kina, Japan

målgrupp

DINKs, Active Family, WHOPs,
Det globala företaget

kanal

Relationsmarknadsföring,
print, PR

Charterflyg från Japan
om projektet

VisitSwedens Japankontor initierade en satsning tillsammans med Japans största resebyrå, JTB, som ledde till att
Japan Airlines i juli öppnade flera charterlinjer till Stockholm.
Scandinavian Tourist Board,
som representerar VisitSweden
i Japan, och JTB genomförde ett
tiotal seminarier för JTBs per-
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sonal under våren, från Sapporo i norr till Kagoshima i söder
för att ge dem säljargument för
charter till Skandinavien. Scandinavian Tourist Board inspirerade via sin sajt även japanska
resenärer. Grunden till samarbetet mellan VisitSweden/
Scandinavian Tourist Board och
JTB lades vid kungaparets statsbesök i Japan 2007.

kanal

Relationsmarknadsföring, print,
event, webb, PR

medverkande
japan

JTB, Japan Airlines

resultat

Alla platser slutsålda, ökat intresse för Sverige som charterdestination

Sverigebilagor i norsk dagspress
om projektet

Tre Sverigebilagor till den norska dagstidningen Dagbladet distribuerades till nästan
400 000 norska läsare under
våren och hösten. Där marknadsfördes slott, julmarknader,
shopping och romantik i Skåne
och Sydsverige samt romantisk
storstadssemester i Stockholm.

period

Inför sommarsäsong och
julsäsong

bilagan överväger att resa till
Sverige inom ett år.
n o rge

målgrupp

medverkande

Stockholm Visitors Board, företag och transportörer i Stockholm, Tourism in Skåne, företag
och transportörer i Skåne

WHOPs och DINKs

resultat

Läsarundersökningar visar att
en tredjedel av dem som läst

Nyetablering av flyglinje och julkampanj i Milano
om projektet

Efter ett långsiktigt arbete att
öka flygtillgängligheten till Sverige började flygbolaget easyJet trafikera linjen Milano –
Stockholm under hösten 2008.
Samarbetet Stockholm Access
mellan VisitSweden, LFV, Stockholm Business Region, Stockholm Visitors Board och Invest

in Sweden Agency för att stötta tillkomsten av internationella flyglinjer till Arlanda, bidrog
till att easyJet satsade på linjen.
easyJet valde också att investera i VisitSwedens storstadskampanj inför julsäsongen. VisitSweden arrangerade också en
pressresa till Stockholm och ett
pressevent i Milano.

period

Höst 2008

kanal

PR, event, webb, relationsmarknadsföring
ital i e n

medverkande

Stockholm Visitors Board, LFV
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VisitSweden verkar för turism
som håller i längden
Hållbar turism är en viktig konkurrensfördel för att

destinationen Sverige ska vara attraktiv som resmål. Idag
är många resenärer medvetna konsumenter och ställer
ökade krav på hållbara upplevelser. Sverige anses redan
vara en förebild på området. I World Economic Forums

rapport om olika nationers konkurrenskraft inom turism
intar Sverige förstaplatsen när det gäller miljö.

Besökare världen över attraheras av unika och exotiska miljöer. Det
gäller även VisitSwedens utvalda målgrupper, som uppskattar naturnära upplevelser. Vi vet i dag att turism, liksom de flesta mänskliga aktiviteter, inverkar direkt på miljön. Därför är en hållbar och
attraktiv miljö förutsättningen för en långsiktigt stark tillväxt inom
svensk besöksnäring, men en hållbar utveckling för ekonomiska och
sociala aspekter måste gå hand i hand.
Uppmärksamheten kring hållbarhet leder till att fler miljövänliga
upplevelser och tjänster utvecklas. Vinnare blir den destination
som på ett trovärdigt sätt tar sitt ansvar i miljöfrågor, både mot
resenärer och turistnäring, och lyfter fram det i kommunikationen
med potentiella besökare.

Svensk besöksnäring kan ta ett ansvar för att hjälpa Sverige nå de
tuffa klimatmål som satts på landet. Här ska VisitSweden vara med
och bidra till att utvecklingen går i rätt riktning. Vi ska uppmuntra
besökarna till ett ansvarsfullt resande och inspirera till att besöka
Sverige på ett ansvarsfullt sätt. Vi kan genom att lyfta fram goda
exempel i vår kommunikation motivera besöksnäringen i Sverige att
utveckla fler miljömässigt hållbara produkter och upplevelser samt
att arbeta långsiktigt hållbart genom hela värdekedjan av upplevelser. VisitSweden ska också driva och engagera sig i hållbarhetsfrågor
internt, nationellt och internationellt.
För att öka konkurrenskraften är det viktigt att alla delar av upplevelsen i Sverige – transporterna, boendet, maten och upplevelserna
– utgår från ett hållbart tänkande. Det gäller ekonomiskt, socialt
och inte minst miljömässigt.

Europeisk samverkan

VisitSweden kommer att förstärka engagemanget kring hållbar
turism. Det driver på utvecklingen av Sverige som en hållbar destination och bidrar till att Sverige fortsätter vara en ledande nation
inom hållbar turism. Inom European Travel Commission, organisationen för de europeiska turistråden, har VisitSweden drivit frågan
intensivt. Under Sveriges ordförandeskap i EU står VisitSweden
hösten 2009 värd för ETC:s och UNWTO:s symposium Tourism in
the Green Economy, där de europeiska länderna för första gången
kommer att anta en gemensam ståndpunkt i hur turism och ekonomi ska samverka för en hållbar tillväxt.
VisitSweden som företag ska också vara ett föredöme vad gäller
hållbarhetspåverkan. Vi redovisar från och med 2008 vår egen
påverkan på miljön och får därigenom insikt i hur vi kan begränsa
vårt eget fotavtryck och bli ett mer klimatneutralt företag. Sverige
är det första landet i världen som låter sina statliga företag och
verk hållbarhetsredovisa sin påverkan på miljömässiga, ekonomiska
och sociala aspekter av sin verksamhet. VisitSweden är därmed det
första turistrådet i världen att använda FN:s officiella kriterier för
hållbarhetsredovisning.

VisitSwedens strategi för hållbar turism ska:

• uppmuntra besökaren till ett ansvarsfullt resande och visa hur
man kan besöka Sverige på ett ansvarsfullt sätt

• genom goda exempel i marknadsföringen motivera besöksnäringen i Sverige att utveckla fler hållbara produkter och upplevelser

• driva och engagera oss i hållbarhetsfrågor internt, nationellt och
internationellt

Hållbar utveckling är en process som omfattar sociala, ekologiska och
ekonomiska aspekter.
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Styrelsen och verkställande direktören för V.S. VisitSweden AB,
VisitSweden, får härmed avge redovisning för verksamhetsåret
1 januari–31 december 2008.

Bolaget

Ägare till bolaget är svenska staten genom Näringsdepartementet
till 50 % och svensk besöksnäring genom Svensk Turism AB till 50 %.
Vardera ägaren nominerar fyra ledamöter till styrelsen. Staten utser
styrelseordförande. Svensk Turism AB utser även två suppleanter.

Affärsidé och inriktning

Ledningen har tillsammans med ägare och intressenter formulerat
inriktningen för verksamheten.
Vision VisitSweden. VisitSwedens utmaning är att hitta de nya innovativa och oväntade kommunikationslösningarna som förvånar sin
omvärld, når fram till målgruppen och lockar till att resa till Sverige.
VisitSweden är en progressiv nätverksbyggare och klustermakare i
svensk besöksnäring och skapar framgångsrika affärer tillsammans
med destinationer och andra partners, som leder till ökade intäkter
för svensk turistnäring.
Position. VisitSweden är kommunikationsbolag för svenska destinationer och varumärket Sverige utomlands.
Affärsidé. VisitSweden marknadsför varumärket Sverige och destinationer samt genomför effektiv och innovativ kommunikation i
utlandet tillsammans med våra partners. Därigenom attraheras
målgrupperna Den globala resenären och Det globala företaget att
resa till Sverige, vilket skapar affärer för svensk besöksnäring.
Uppdrag. VisitSweden har ett uppdrag, internationell marknadsföring, inom två områden:
- produktmarknadsföring av destinationer
- imagemarknadsföring av varumärket Sverige
Övergripande strategi. VisitSweden har identifierat och utvecklat
sex strategiska områden som grund för att fortsätta utvecklas till
ett modernt kommunikationsbolag och för att kunna leverera resultat, som når de högt uppsatta målen.
1. VisitSwedens marknadsföring drivs utifrån ett modernt målgruppsfokus.
2. När VisitSweden kommunicerar med målgruppen sker det med
hjälp av en utvecklad varumärkesplattform för Sverige.
3. VisitSweden samlar besöksnäringen i långsiktiga partnerskap.
4. VisitSweden har stark kunskap om målgrupperna och marknaderna och vet hur deras kommunikationsvanor ser ut. VisitSweden tillämpar en innovativ och kreativ kombination av marknadskanaler och budskap som bäst når resenären.
5. VisitSweden arbetar utifrån fyra teman där målgruppens efterfrågan och Sveriges utbud av målgruppsanpassade upplevelser
möts. Temana ska positionera och mobilisera svenska destinationer i utlandet.

6. VisitSweden arbetar efter en strategi för hållbar turism, som ska
vara gynnsam för målgruppen, för affärerna och för besöksnäringen.

Aktiviteter under året

År 2008 blev det bästa året i svensk historia vad gäller utländska
övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem, som ökade med
4,1 procent. Uppdraget att marknadsföra Sverige internationellt på
image- och produktnivå infriades genom målgruppsinriktad marknadsföring på 13 marknader. Målgruppen nås genom integrerad
marknadsföring, där marknadsföringskanaler såsom relationsmarknadsföring, PR och digital och analog marknadsföring kombineras. Genom marknads- och målgruppsanalyser vet VisitSweden
hur man bäst når de båda målgrupperna Den globala resenären
och Det globala företaget på respektive marknad. VisitSweden
påverkar målgrupperna bland annat genom sin egen sociala webb
www.visitsweden.com, PR som genererade inspirerande artiklar i till
exempel livsstils- och affärstidningar eller på utvalda bloggar, digitala viruskampanjer, events, Twitter, andra sociala medier, fack- och
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konsumentmässor, Sverigekataloger och reklamfilm. VisitSweden
marknadsför Sverige också mot distributionsledet genom exempelvis workshops eller roadshows. Arbetet med digitala kanaler
intensifierades och VisitSweden belönades i slutet av året med
utmärkelsen Sveriges bästa sajt för visitsweden.com.
Antalet långsiktiga och stora partnerskap med besöksnäringen
har ökat från fyra till elva under året. Arbetet med att utveckla
och sammankoppla svenska regioners utbud med researrangörer i
Tyskland, Nederländerna och Ryssland har fortsatt i det så kallade
B2B-projektet och partnerskapen Swedish Cities, Swedish Lapland,
Swedish Gotland och Swedish Südschweden fortsätter.
VisitSweden har arbetat fram en uppdaterad affärsplan som
bolaget arbetar efter och som gäller till och med år 2011.
Arbetet inom Sales & Relations intensifierades och en specifik
affärsplan för meetings & incentive-resandet utvecklades och ska
implementeras under 2009.
Bolaget har bearbetat följande prioriterade marknader:
Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Nederländerna,
Norge, Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. I
Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland sker bearbetningen
genom helägda dotterbolag. I Japan och Kina sker marknadsbearbetningen genom ett gemensamt ägt skandinaviskt bolag,
Scandinavian Tourist Board. På övriga marknader sker marknadsbearbetningen genom representationskontor.
Arbetet med hållbarhet i ett brett perspektiv startades och
presenteras närmare i den Hållbarhetsredovisning som återfinns
på www.visitsweden.com från och med 1 april 2009. Där redovisar
vi både VisitSwedens strategi för hållbar turism, det vill säga miljömässig, ekonomisk och social påverkan, samt vårt eget fotavtryck på
klimatet, i form av CO2 belastning.

har förekommit inom en rad områden, i aktiviteter och projekt som
ekonomiskt inte återspeglas i redovisningen ovan.

Intäkter

Besöksvolym

Intäkterna för verksamhetsåret redovisas till 175,2 MSEK (155,4),
varav 138,4 MSEK (123) i moderbolaget. Årets resultat redovisas till
-0,4 MSEK (3,9) varav i moderbolaget -0,5 MSEK (3,7). Intäkternas
fördelning är följande:
intäkternas användning (tsek)

staten

övriga

total

%

Basverksamheten

65 789

118

65 907

37,6

Aktiviteter

34 415

75 347

109 762

62,6

-441

0

-441

-0,3

99 763

75 465

175 228

100,0

31,3

68,7

100,0

Årets resultat
Total intäkt
Finansieringsandel aktiviteter i procent

Med basverksamhet avses kostnader för all personal, egna kontor
och kostnader för köpt representation utomlands. Kostnaden för
basverksamheten i relation till den totala omsättningen har sjunkit
med 7% jämfört med föregående år.
En omfattande samverkan och partnerskap med turistnäringen
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De största aktiviteterna under 2008 till omsättning var:

• Swedish Cities-kampanjer på marknaderna Italien, Tyskland,
Spanien, 8,7 MSEK varav statlig finansiering (3,0)
• Sydsverigekampanj i Danmark 8,4 MSEK (0,2)
• Vinterkampanj i Danmark 7,0 MSEK varav statlig finansiering
(0,8)
• Sverigekatalog på nio marknader 6,4 MSEK (0)
• B2B, Business to Business-aktivitet i Tyskland, 5,7 MSEK (1,8)
• House of Sweden USA 2,2 MSEK (0)
• Magasin Sverige i Danmark 2,2 MSEK (1,0)
• Citybreak-kampanj Göteborg i Storbritanien 2,1 MSEK (0,4)
• Citybreak-kampanj i Finland 2,0 MSEK (0,7)
• ”Året runt”-kampanj i Norge 1,8 MSEK (0,2)

Finansiering

Bolagets verksamhet finansieras genom internt genererade medel
samt genom anslag från staten. VisitSweden fakturerar näringen
för de tjänster som utförs. Dessa intäkter från näringen uppgick
2008 till 75 miljoner kronor, vilket är en omsättningsökning med
36 procent jämfört med 2007. I avtalet mellan ägarna står att
”Staten ska finansiera bolagets basverksamhet och övergripande
marknadsföring, dvs varumärket Sverige. Näringen ska finansiera
produktmarknadsföring på minst samma nivå som imagemarknadsföringen men med inriktning att den bör ökas till motsvarande
belopp som statens aktieägartillskott”.
Det statliga anslaget för år 2008 uppgick till 99,8 MSEK (99,7).
Anslaget har förbrukats i sin helhet.

2008 blev ännu ett år med rekordsiffror för antalet utländska kommersiella gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem i Sverige. De
utländska gästnätterna uppgick till nästan 7,5 miljoner (7,2), motsvarande en ökning på 4,1% mot föregående år. Övernattningarna från
utlandet utgjorde 23 % av antalet totalt registrerade övernattningar
i Sverige på hotell, stugbyar och vandrarhem*. Sveriges tillväxttakt
ökade därmed snabbare än resandet globalt. Enligt World Tourism
Organization (UNWTO) ökade resandet i hela världen med 1,8 %,
Europa bromsade in och ökade med knappa 0,1 % under år 2008,
medan norra Europa visade en minskning med 2,1 % av de internationella ankomsterna.
De inhemska gästnätterna, dvs svenskarnas övernattningar i
Sverige, ökade med 2,5 % jämfört med 2007.
De utländska övernattningarna i Sverige klarade sig därmed
bättre än både de svenska övernattningarna och det globala resandet och visade för femte året i rad de högsta gästnattsvolymerna

någonsin. Det är de nordiska övernattningarna som står för de högsta procentuella ökningarna, +12,1 % till 2,4 miljoner övernattningar.
Övernattningarna från Europa exklusive Norden ökade med 5,1 % till
3,7 miljoner, medan de utomeuropeiska marknaderna visade på en
minskning på 8,9%.
Två tredjedelar av de svenska regionerna visade volymökningar
på hotell, vandrarhem och stugbyar under 2008. Störst nominell
ökning av antalet gästnätter hade Dalarnas län med +109 505 övernattningar, Stockholms län med +105 134 och Värmlands län med
+51 327 övernattningar.
Ytterligare information med tabeller och diagram kan hämtas
från NUTEKs hemsida, www.nutek.se, som även utgjort källa för
ovan angivna besöksvolym.
*) Vid tidpunkten för tryck har campingsiffrorna för 2008 ej ännu
publicerats.

Väsentliga händelser under året

Verksamheten har under året bland annat fokuserat på:
• vidareutveckling och ökad etablering av partnerskap
• ökad etablering av större marknadsövergripande kampanjer i
utlandet
• utveckling av ny social webb, www.visitsweden.com
• start av Länkat Bokningsfönster
• start av mätning av VisitSwedens miljöpåverkan
• utveckling av de strategiska områdena Teman och Hållbarhet
• effektivisering av arbetet med att minska fasta kostnader
• utveckling och färdigställande av ny övergripande affärsplan som
gäller fram till och med 2011
• utveckling och färdigställande av affärsplan för målgruppen
Det globala företaget inför en ökad satsning på Meetings &
Incentives-resande 2009

Väsentliga händelser efter balansdagen

Företaget följer upprättad affärsplan med fortsatt fokus på målgruppsinriktad marknadsföring, kommunikation enligt varumärkesplattformen för destinationen Sverige, partnerskap, integrerade
marknadskanaler, teman och hållbar turism.
En fördjupad konjunkturnedgång och klimatdebatt kan påverka
det globala resandet negativt, men samtidigt skapa möjligheter att
ta marknadsandelar i Europa, då resenärers fokus på närliggande
resmål ökar. Om flygbolagen påverkas av ovanstående och reducerar antalet flyglinjer finns en risk att resandet till Sverige minskar, då
landet ligger i utkanten av Europa och är beroende av tillgänglighet
med flyg. Ett ökat fokus flyttas då till närmarknaderna, vars resenärer i högre grad använder sig av andra transportmedel.
Företagets valutaexponering finns i våra utländska representationer, både representationskontor och dotterbolag, och består
av lokala baskostnader och de delar av marknadsaktiviteter som

genomförs i lokal valuta. Den nuvarande försvagningen av den
svenska kronan kan komma att påverka verksamhetens förutsättningar och en kronförsvagning ger effekt genom att:
• vara positiv för Sverige som turistland men
• fördyrar samtidigt våra utländska representationer och lokalproducerad marknadskommunikation
Verksamheten har i övrigt fokus på:
Mobilisering och omfördelning av resurserna till tillväxtmarknader samt marknader med försvagad konkurrens för att ta
marknadsandelar av konkurrenter.

•
•
•

Kampanjstart av det största affärssamarbetet ”Danmark i kubik”.
Öppnandet av nytt kontor i Barcelona.

Staten har genom Näringsdepartementet beviljat VisitSweden 110,1
MSEK (99,8) i anslag för år 2009.

Resultat och ställning
översikt 5 år  (tsek)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster

2008

2007

2006

175 228

155 416

132 604

2005

2004

129 932 129 099

-332

4 042

73

2 834

Eget kapital

20 994

21 313

17 407

17 562

14 654

Balansomslutning

62 897

57 575

45 590

36 908

44 276

33,4

37,0

38,2

47,6

33,1

60

55

54

50

52

Soliditet %
Medeltal anställda

-2 969

Förslag till disposition beträffande bolagets vinstmedel

Styrelsen föreslår att årets förlust på SEK 523 956 och tidigare balanserat resultat SEK 9 546 165 i moderbolaget balanseras i ny räkning.
Det balanserade resultatet i moderbolaget uppgår därefter till SEK
9 022 209 och i koncernen till SEK 9 902 403. Resultat och ställning
för de två senaste räkenskapsåren framgår av efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer och
noter. Samtliga belopp är angivna i TSEK om inte annat angivits. För
övrigt hänvisas till bilagda redovisningsprinciper och noter i denna
årsredovisning.
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Resultaträkning
moderbolag
Not

koncern

2008

2007

2008

2007

138 436

122 987

175 228

155 416

-

1 588

-

1 588

138 436

124 575

175 228

157 004

-92 653

-79 997

-108 449

-90 277

-27 161

-24 364

-42 178

-40 394

-18 906

-16 365

-24 500

-21 885

rörelsens intäkter:
Nettoomsättning

1

Aktiverat arbete för egen räkning

rörelsens kostnader:
Marknadsföring
Personalkostnader

4

Övriga externa kostnader

2, 3

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

7

rörelseresultat

-1 127

-873

-1 400

-1 173

-139 847

-121 599

-176 527

-153 730

-1 411

2 976

- 1 299

3 274

resultat från finansiella investeringar:
Finansiella intäkter

5

1 100

804

1 196

8 841

Finansiella kostnader

5

-213

-106

-229

-116

Summa

887

698

967

768

resultat efter finansiella poster

-524

3 674

-332

4 042

-

-

-109

-190

-524

3 674

-441

3 852

Skatt på årets resultat
årets resultat
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6

Balansräkning per 31 december
tillgångar

moderbolag

koncern

Not

2008

2007

2008

2007

7

1 550

1 588

1 550

1 588

1 550

1 588

1 550

1 588

1 582

2 109

2 170

2 689

1 582

2 109

2 170

2 689

immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

materiella anläggningstillgångar
Inventarier

7

finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

8

886

886

0

0

Andelar i intressebolag

8

596

662

596

662

Depositioner

9

summa anläggningstillgångar

353

144

352

195

1 835

1 692

948

857

4 967

5 389

4 668

5 134

10 834

6 261

20 256

12 177

6 265

909

-

6 062

omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar

1 553

2 559

4 521

8 132

2 101

8 405

2 730

26 784

11 830

33 182

20 969

kassa och bank

18 802

29 333

25 046

31 472

summa omsättningstillgångar

45 586

41 163

58 228

52 441

summa tillgångar

50 553

46 552

62 897

57 575

Förutbet kostnader, upplupna intäkter

10
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Balansräkning per 31 december, forts
eget kapital och skulder

moderbolag
Not

eget kapital

koncern

2008

2007

2008

2007

10 000

10 000

10 000

10 000

1 092

1 092

1 092

1 092

11 092

11 092

11 092

11 092

9 547

5 873

10 343

6 369

-524

3 674

-441

3 852

9 023

9 547

9 902

10 221

20 115

20 639

20 994

21 313

12 909

13 944

20 991

23 222

11

Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 000 aktier)
Reservfond/bundna reserver
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat

summa eget kapital
skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Koncernskulder
Upplupna kostnader, förutbet intäkter

summa eget kapital och skulder

12

0

0

89

114

465

415

1 339

771

1 040

1 312

0

0

16 024

10 242

19 484

12 155

30 438

25 913

41 903

36 262

50 553

46 552

62 897

57 575

poster inom linjen
Ställda säkerheter, hyresdepositioner
Ansvarsförbindelser
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353

144

353

195

Inga

Inga

Inga

Inga

Kassaflödesanalys
moderbolag
Not

koncern

2008

2007

2008

2007

-1 411

2 896

-1 299

3 194

887

778

967

848

1 127

873

1 400

1 173

den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Finansnetto
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Betald skatt
kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

0

0

-109

-190

603

4 547

959

5 025

-14 954

-3 545

-12 213

-10 630

förändringar av rörelsekapital
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder
kassaflöde från den löpande verksamheten

4 525

7 701

5 641

10 612

-9 826

8 703

-5 613

5 007

investeringsverksamheten
Nettoinvesteringar i aktier och andelar

65

-235

65

-235

-282

-525

-462

-615

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar

-279

- 1 588

-279

-1 588

Depositioner

-209

-3

-209

-1

kassaflöde från investeringsverksamheten

-705

-2 351

-885

-2 568

årets kassaflöde

-10 531

6 352

-6 498

2 568

likvida medel vid årets början

29 333

22 981

31 472

28 907

0

0

72

-3

18 802

29 333

25 046

31 472

18 802

29 333

25 046

31 472

18 802

29 333

25 046

31 472

Nettoinvesteringar i maskiner/inventarier

omräkningsdifferens
likvida medel vid årets slut
tilläggsupplysning
Kassa och bank

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och följer Bokföringsnämndens
allmänna råd. Fordringar har tagits upp till det belopp
varmed de beräknas inflyta. Skulder har tagits upp
till nominellt värde. Fordringar och skulder i utländsk
valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Samtliga noter hänförliga till balansräkningen
avser ställning per 31 december.
Pågående projekt har redovisats till direkt nedlagda
kostnader med avdrag för förskottsinbetalningar.
Intäkter för projekten som inte motsvaras av nedlagda
kostnader redovisas som en förutbetald intäkt. Kostnader som inte motsvaras av en intäkt har redovisats
som en förutbetald kostnad. Samtliga pågående projekt kommer att avslutas under 2009. Redovisningsprinciperna för pågående projekt har ändrats varför
även föregående års jämförelsesiffror har justerats.

Intäkter består av statliga anslag, finansiering
av deltagande i affärssamarbeten och fakturerade
tjänster till partners och intressenter för utfört arbete.
Intäkterna har upptagits till verkligt värde av vad som
erhållits eller kommer att erhållas.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Inventarier avskrivs efter en femårig plan och datorer efter en
treårig plan.
Immateriella tillgångar avser utgifter för det arbete
som lagts på egna tillgångar, länkat bokningsfönster.
Immateriella tillgångar skrivs av enligt en femårig
plan med start när pilotstudien var klar i början av
2008.
Koncernredovisning har upprättats i enlighet med
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 med

undantag av att intressebolagsredovisning inte skett
med hänsyn till att företagen har ringa betydelse med
avseende på kravet om rättvisande bild.
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt
metod.
Samtliga dotterbolag är självständiga juridiska enheter varför V.S. VisitSweden AB tillämpar dagskursmetoden för omräkning av de utländska dotterbolagens
årsredovisningar. Detta innebär att dotterbolagens
tillgångar och skulder omräknats till balansdagens
kurs. Samtliga poster i resultaträkningen har omräknats till årets genomsnittskurs.
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4
om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga
leasingavtal redovisas som operationella och kostnadsförs över löptiden i enlighet med dessa regler.
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Not 1 Omsättning från staten och övriga (MSEK)

moderbolag
2008
2007

koncern
2008

2007

Intäkter från staten
Intäkter från övriga
summa

99,8
38,7
138,5

99,8
75,4
175,2

99,7
55,7
155,4

omsättning per marknad

99,7
23,3
123,0

nettoomsättning
koncern
2008
2007

Norge/Danmark
Finland
Tyskland
Nederländerna
Storbritannien
Frankrike
Italien
Spanien
Ryssland/Östra Europa
USA
Asien
Övergripande marknadsföring
Finansiering gem. baskostnader
summa

32,6
9,6
19,6
5,5
11,4
4,6
8,1
6,8
3,0
8,0
6,1
29,6
30,2
175,2

26,8
9,1
18,0
4,9
17,0
4,5
3,2
1,1
3,3
5,9
4,6
33,0
24,0
155,4

omsättning med delfinansiering från anslag

2008

2007

Grundanslag inkl. medfinansiering
summa

175,2
175,2

155,4
155,4

varav statlig
finansiering
2008
2007
11,3
5,9
9,6
3,2
6,0
3,7
3,9
0,9
1,9
4,2
4,6
20,8
23,8
99,8

10,5
5,4
8,1
2,8
9,9
3,7
2,4
0,9
1,9
4,2
4,6
21,3
24,0
99,7
kommentar

upplysning om inköp och försäljning mellan koncernbolag
Rörelsen i fyra (fyra) av bolagets utlandskontor drivs i helägda dotterbolag. En del av finansieringen sker från moderbolaget, övrig del genom fakturering till kunder för utförda tjänster. Moderbolaget har under året köpt tjänster från dotterbolagen för 32 111 TSEK (36 883) vilket uppgår till 23,1
% av inköpen ( 30,5%). Internvinster på transaktioner inom koncernen uppgår till 200 TSEK (214). Av koncernens totala inköp och försäljning avser
18,3% ( 24,1%) inköp inom den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
KPMG
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag
Andra revisionsbolag inkl andra uppdrag

Not 3 Leasingavtal

Leasingkostnader för hyresavtal avser telefonväxlar,
kopiatorer och datautrustning.
summa

moderbolag
2008
2007
100
0
139
239

0
0
240
240

moderbolag
2008
2007
125

236

koncern
2008
147
0
305
452

0
0
541
541

koncern
2008
336

2007

2007
383

Not 4 Anställda och personalkostnader

anställda och personalkostnader
Upplysningar om anställda och personalkostnader har upprättats enligt Bokföringsnämndens rekommendation R4.
2008
antal
anställda
moderbolag
- Sverige
- Frankrike
- USA
- Italien
- Holland
summa
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22
3
3
3
3
34

varav
kvinnor
16
2
2
2
3
25

2007
antal
anställda
20
3
2
3
4
32

varav
kvinnor
14
2
1
2
4
23

Forts. Not 4
dotterbolag
- Danmark
- Tyskland
- Finland
- Storbritannien
summa
koncern totalt

personalkostnader,
sjukfrånvaro mm
moderbolag
Styrelse
VD
Övriga
summa
dotterbolag
koncern totalt

8
7
5
6
26
60
löner och
andra
ersättningar

2008
sociala
kostnader

463
990
17 354
18 806
12 792
31 598

125
554
7 676
8 355
2 225
10 580

pensionskostnader

4
6
4
4
18
43

4
5
3
3
15
38

2007

löner och
andra
ersättningar

0
234
1 590
1 824
917
2 740

7
6
5
5
23
55

sociala
kostnader

450
1 006
15 917
17 373
13 747
31 120

pensionskostnader

145
325
5 346
5 816
1 247
7 063

0
188
987
1 175
1 036
2 211

I sammanställning ovan ingår ersättning till tidigare ledande befattningshavare motsvarande 6 månadslöner för båda åren. Dessa avgångsvederlag samt debitering för utförda tjänster från dotterbolag till moderbolag pga. föräldraledighet påverkar personalkostnaderna i dotterbolagen.
VD har ett avtal som vid uppsägning från bolaget innebär lön i upp till 18 månader i avgångsvederlag.
För företagsledningen uppgår uppsägningslöner till mellan tre och sex månader. Pensionsersättningar för företagsledningen motsvarar i stort
ITP-planen.
sjukfrånvaro (sverige)

2008

2007

Sjukfrånvaro för kvinnor
Sjukfrånvaro för män

1,9 %
*

1,2 %
*

1,8 %
57,9%

2,1 %
50,9 %

Total sjukfrånvaro
Varav långtidssjukfrånvaro

* Redovisas ej pga. undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om
uppgiften kan hänföras till enskild individ.
Total sjukfrånvaro redovisas i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro är den andel av sjukfrånvaron som
avser frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Den ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt avtal med den
anställde. Uppgifterna gäller enbart anställda i Sverige.
könsfördelning i styrelse och företagsledning
Styrelse:
Företagsledning:

Kvinnor
Män
Kvinnor
Män

2008

2007

4
4
5
5

3
5
5
4

Not 5 Finansiella intäkter och kostnader

Kursdifferenser som är rörelserelaterade redovisas under rörelsens intäkter och rörelsens kostnader. Tillskott till det minoritetsägda bolaget STB
redovisas som en finansiell kostnad och uppgår till 115 TSEK.
finansiella intäkter:

moderbolag
2008
2007

koncern
2008

Räntor
Finansiella intäkter
summa

1 100
1 100

802
2
804

1 161
35
1 196

861
23
884

-97
-115
-212

-14
-92
-106

-114
-115
-229

-21
-95
--116

2007

finansiella kostnader:
Räntor
Finansiella kostnader
summa
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Noter
Not 6 Skatter

Bolaget har fastställda outnyttjade underskott om 109 MSEK. Den uppskjutna skattefordran avseende detta underskott har för närvarande ej
aktiverats på grund av osäkerheten om huruvida avdragen kan tillgodogöras mot överskott vid framtida beskattning.

Not 7 Materiella och immateriella anläggningstillgångar
balanserade utgifter för utv.arbeten
Ingående anskaffningsvärde
Nedlagda kostnader under året
Årets avskrivningar

moderbolag
2008
2007

koncern
2008

2007

1 588
279
-317
1 550

1 588
279
-317
1 550

0
1 588
1 588

0
1 588
1 588

inventarier

moderbolag
2008
2007

koncern
2008

2007

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Kursjusteringar och justering av IB

4 735
282
-

4 246
525
-

7 718
486
236

7 083
615
56

Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 017

-36
4 735

-559
7 881

-36
7 718

-2 626
-809
-3 435
1 582

-1 789
36
-873
-2 626
2 109

-5 029
559
-1 241
- 5 711
2 170

-3 891
36
-1 174
-5 029
2 689

nominellt
värde

bokfört
värde kr

DKK

200 000

239 100

EUR

50 000

300 000

100

50 000

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar inkl kursjusteringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Not 8 Andelar i koncernföretag
summa andelar i dotterbolag
VisitSweden ApS

Sveriges Reise- og Turistråd AS

VisitSweden GmbH

V.S. Visit Sweden Ab Oy

VisitSweden Ltd

Sveriges Rese- och Turistråd AB
summa andelar i intressebolag
Scandinavian Tourism Inc

Scandinavian Tourist Board ApS (STB)

kapitalandel
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

20 %
33 %

andra långfristiga fordringar
Scandinavian Tourism Inc

NOK
EUR

GBP
SEK

USD

48 000

376 320

16 92 93 44

Danmark

VisitSweden GmbH

153.045.517

Tyskland

VisitSweden Ltd

Sveriges Rese- och Turistråd AB
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2793563

556 318-2574

1 568

USD

VisitSweden ApS

1999469–0

200

111 523

886 073

218 369

säte

V.S. Visit Sweden Ab Oy

200 000

76 320

62 096

organisationsnr
966 996 013

8 000

109 130

DKK

uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:
Sveriges Reise- og Turistråd AS

100 000

Norge

Finland

Storbritannien
Sverige

219 937

376 320

Not 9 Depositioner

Avser i huvudsak lämnade hyresdepositioner.
		

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror

Försäkringar (företags- och pension)

moderbolag
2007

2008

664

649

664

191

169

550

-

238

Förskottsdebiterade underhållsavg.

koncern

2008

196

Förutbetalt arvode STB

3 197

Förutbetalda kostnader pågående arbete

2 201

886

summa

8 132

2 101

Mässkoncept, teknik

Övriga poster

1 091

2007
721

238

-

231

191

169

550

-

3 197

201

-

2 275

1 249

8 405

2 713

1 290

360

Not 11 Förändring av eget kapital i moderbolag och koncern
moderbolag
Belopp vid årets ingång
Vinstdisposition
Årets resultat

belopp vid årets utgång
koncern
Belopp vid årets ingång
Omräkningsdifferens

aktiekapital

reservfond

10 000

1 092

10 000

balanserat resultat
5 873

belopp vid årets utgång

- 3 674

1 092

9 547

-524

aktiekapital

reservfond

balanserat resultat

årets vinst

10 000

1 092

6 369

3 852

3 852

-3 852

10 343

-441

10 000

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöneskuld

Upplupna löner

Löneskatt

Arbetsgivaravgifter

Övriga poster

Pågående arbete förskottsfakturering

summa

3 674

3 674

1 092
moderbolag
2008

-524

122

Vinstdisposition
Årets resultat

årets vinst

-441

koncern
2007

2008

846

1 780

279

403

5 134

3 489

6 778

16 024

10 242

19 484

1 068
648

2 048

396

350

403

8 375

3 230

2007
1 458

717

2 055

515

454

9 291

279

4 023

3 886
12 155
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Styrelsen
Stockholm den 2 mars 2009

4

1. Elizabeth Nyström, ordförande (invald 2004).
2. Anders Blomqvist (2005). Ej med på bild.
3. Peter Clason (2007).
4. Nils Carlsson (1998).
5. Elisabeth Haglund (2004).
6. Jan Kårström (2005).
7. Karin Mattsson Weijber (2002).
8. Maria Dahl Torgerson (2008).
9. Tom Beyer, suppleant.
10. Gunilla Mitchell, suppleant.

7
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10
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8
5

3

9

Thomas Brühl, verkställande direktör (2005).
Ej med på bild.
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Informationsdirektör

Maria Ziv
Marknadskommunikationsdirektör
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Kort om 2008

Revisionsberättelse

övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem
Procent

35
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exportvärde av svensk turism 2000 –2007
Miljarder kr

danmark

sve rig e

33,7%

100

2 8 ,0 %

80

22, 3%

norge

1 6 ,0 %
fi nl an d
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60
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20
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Källa: Nutek.

Källa: Nutek/SCB, preliminär statistik för 2008.

nyckeltal 2008
intäkter VisitSweden
indirekta
intäkter
46,3 mkr
20,9 %
direkta
intäkter
75,4 mkr
34,1%

direkta
intäkter
99,8 mkr
45,0%

kostnader VisitSweden
indirekta
intäkter
45,5 mkr
22,6%

näringslivet
55%

direkta
intäkter
55,7 mkr
27,7%

direkta
intäkter
99,7 mkr
49,6%

staten
45%

• 160 000 sysselsatta i helårsverken
• 236 miljarder kronor i total omsättning

näringslivet
50,3%
aktiviteter
109,8 mkr
62,5%

staten
49,7%

   2007
Totalt intäkter
200,9 mkr (100%)
Totalt direkta intäkter
155,4 mkr (77,4%)

   2008
Totalt intäkter
221,5 mkr (100%)
Totalt direkta intäkter
175,2 mkr (79,1%)

turistnäringen i siffror

baskostnader
65,9 mkr
37,5%
   2008
Totalt kostnader
175,7 mkr (100%)

De direkta intäkterna från näringslivet har ökat med 35%
mellan åren. VisitSweden har även genom medverkan
och påverkan ökat kunders, partners och intressenters
egna marknadsföringsinsatser på utlandsmarknaden,
utan att detta lett till direkta intäkter i bolaget.
Några exempel på dessa insatser utgörs av kostnader
hos svenska och utländska partners, andelar av skandi-

aktiviteter
89,0 mkr
58,7%

baskostnader
62,6 mkr
41,3%

• 87,6 miljarder kronor i exportvärde
(utländska besökares konsumtion i Sverige)
• 2,81 procent av Sveriges BNP
• 12,4 miljarder i momsintäkter från utländsk
konsumtion i Sverige
Siffrorna avser 2007. Källa: NUTEK

   2007
Totalt kostnader
151,6 mkr (100%)

naviskt samarbete utomlands, samverkansprojekt som
finansieras hos respektive partner, subventioner och
rabatteringar hos svensk och utländsk turistnäring etc.
Staplarna visar hur den statliga finansieringen totalt
motsvaras av direkta och indirekta intäkter från andra.
Staten ska, enligt avtal mellan ägarna, finansiera
baskostnaden och den övergripande marknadsföringen,

det vill säga varumärket Sverige och eventuella andelar i
riktade projekt efter särskilda regeringsbeslut.
Med baskostnader avses kostnader för all personal,
egna kontor och kostnader för köpt representation
utomlands.

© VisitSweden 2009.

Strategiska
Milstolpar 2008

idé & produktion: Vinter i samarbete med VisitSweden.

maj

VisitSweden formulerade en strategi för
hållbar turism och drev frågan i de gemensamma samarbetsorganen European Travel Commission och UNWTO. Sverige valdes
som värd för organisationernas symposium
”Tourism in the Green Economy”, som hålls
i Stockholm i september 2009.

juni

augusti

VisitSwedens nya sociala webb
www.visitsweden.com lanserades.
utvecklades med hjälp av bland annat
användargenererat material. Sajten
vinner i november tidningen Internetworlds pris som Sveriges bästa sajt.

Utveckling av strategiska teman som
binder samman den internationella målgruppens efterfrågan med det exportmogna utbudet i Sverige och som utgår
från en varumärkesplattform för Sverige.

2008

september

Under VisitSwedens internkonferens
vidareutvecklade alla medarbetare företagets övergripande affärsplan för åren
2008–2011. Särskilt värdefulla bidrag lämnades kring teman och företagskultur.

höst

VisitSweden uppgraderade
sin analysportfölj och får därmed en mera komplett kunskap om målgrupp, marknad
och konkurrenter genom inköp av en rad nya analyser.

fotografer:
Sid 1: Martin Bogren, Nicho Södling, Staffan Widstrand
Sid 3: Ängavallen/Carl Tempte
Sid 5: Jakob Fridholm
Sid 6: Ulf Huett Nilsson
Sid 7: Lars Thulin, Ulf Huett Nilsson, Nicho Södling
Sig 9: Staffan Widstrand, muuto/design Matti Klenell
Sid 10: Miriam Preis, Henrik Trygg, Ulf Huett Nilsson
Sid 15: Stockholms Stadsmuseum/Christina Jäderberg
Sid 16: Nicho Södling
Sid 17: Henrik Trygg, skane.com/Gunnar Magnusson
Sid 18: Anders Lundquist
Sid 19: Sven Halling
Sid 20: Matton
Sid 21: easyJet airline company Ltd, Johan Willner
Sid 22: Staffan Widstrand
Sid 23: Peter Westrup
Sid 34: Jakob Fridholm
tryck: Markaryds Grafiska AB.
Tryckt på miljögodkänt papper.

Utlandskontor
Region Europe North

Region Europe East

Norge
VisitSweden
Købmagergade 3, 2.th
DK-1150 København K
Danmark
norway@visitsweden.com

Finland	
Visit Sweden
Södra Esplanaden 22 C, 2 vån
FIN-00130 Helsingfors
Finland
finland@visitsweden.com

Danmark
VisitSweden
Købmagergade 3, 2.th
DK-1150 København K
Danmark
denmark@visitsweden.com

Ryssland
VisitSweden
c/o Swedish Trade Council
ul. Prechistenka 40/2, building 1, 6th floor
RU-119034 Moscow
Ryssland
info@visitsweden.com

Region Europe Central
Tyskland
VisitSweden
Michaelisstraße 22
DE-20459 Hamburg
Tyskland
germany@visitsweden.com
Nederländerna
VisitSweden
Flevolaan 4
NL-1382 JZ Weesp
Nederländerna
holland@visitsweden.com

Sverige tar sin plats i världen

Region Europe West/USA
Storbritannien
VisitSweden
5 Upper Montagu Street
London W1H 2AG
Storbritannien
uk@visitsweden.com
USA
VisitSweden
PO Box 4649
Grand Central Station
New York NY 10163-4649
USA
usa@visitsweden.com

Region Europe South
Frankrike
VisitSweden
11, rue Payenne
FR-75003 Paris
Frankrike
france@visitsweden.com
Spanien
VisitSweden
Gran Via, 630, 4ª Planta,
ES-08007 Barcelona, España.
Spanien
spain@visitsweden.com
Italien
VisitSweden
Via M. Gonzaga 7
IT-20123 Milano
Italien
italy@visitsweden.com

Region Asia
Japan
VisitSweden/Scandinavian Tourist Board
Izumikan Gobancho Building 4F
12-11 Gobancho
Chiyoda-ku, Tokyo
JP-102-0076
Japan
stb@stb-asia.com
Kina
VisitSweden/Scandinavian Tourist Board
Jian Wai SOHO,
Building 10, Room no. 802
CN-Beijing 100022
Kina
china@stb-asia.com
VisitSweden
Rm 3902, Nanzheng Plaza, 580 Nanjing Road
(W)
CN-Shanghai 200041
Kina

VisitSweden
Box 3030, SE-103 61 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 21
Telefon +46 (0)8 789 10 00
Fax +46 (0)8 789 10 31
www.visitsweden.com
info.se@visitsweden.com
Org nr 556500-7621

med årsredovisning för VisitSweden 2008

Kort om 2008

Revisionsberättelse

övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem
Procent

35
30
25
20
15
10

exportvärde av svensk turism 2000 –2007
Miljarder kr

danmark

sve rig e

33,7%

100

2 8 ,0 %

80

22, 3%

norge

1 6 ,0 %
fi nl an d

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

60
40
20
0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Källa: Nutek.

Källa: Nutek/SCB, preliminär statistik för 2008.

nyckeltal 2008
intäkter VisitSweden
indirekta
intäkter
46,3 mkr
20,9 %
direkta
intäkter
75,4 mkr
34,1%

direkta
intäkter
99,8 mkr
45,0%

kostnader VisitSweden
indirekta
intäkter
45,5 mkr
22,6%

näringslivet
55%

direkta
intäkter
55,7 mkr
27,7%

direkta
intäkter
99,7 mkr
49,6%

staten
45%

• 160 000 sysselsatta i helårsverken
• 236 miljarder kronor i total omsättning

näringslivet
50,3%
aktiviteter
109,8 mkr
62,5%

staten
49,7%

   2007
Totalt intäkter
200,9 mkr (100%)
Totalt direkta intäkter
155,4 mkr (77,4%)

   2008
Totalt intäkter
221,5 mkr (100%)
Totalt direkta intäkter
175,2 mkr (79,1%)

turistnäringen i siffror

baskostnader
65,9 mkr
37,5%
   2008
Totalt kostnader
175,7 mkr (100%)

De direkta intäkterna från näringslivet har ökat med 35%
mellan åren. VisitSweden har även genom medverkan
och påverkan ökat kunders, partners och intressenters
egna marknadsföringsinsatser på utlandsmarknaden,
utan att detta lett till direkta intäkter i bolaget.
Några exempel på dessa insatser utgörs av kostnader
hos svenska och utländska partners, andelar av skandi-

aktiviteter
89,0 mkr
58,7%

baskostnader
62,6 mkr
41,3%

• 87,6 miljarder kronor i exportvärde
(utländska besökares konsumtion i Sverige)
• 2,81 procent av Sveriges BNP
• 12,4 miljarder i momsintäkter från utländsk
konsumtion i Sverige
Siffrorna avser 2007. Källa: NUTEK

   2007
Totalt kostnader
151,6 mkr (100%)

naviskt samarbete utomlands, samverkansprojekt som
finansieras hos respektive partner, subventioner och
rabatteringar hos svensk och utländsk turistnäring etc.
Staplarna visar hur den statliga finansieringen totalt
motsvaras av direkta och indirekta intäkter från andra.
Staten ska, enligt avtal mellan ägarna, finansiera
baskostnaden och den övergripande marknadsföringen,

det vill säga varumärket Sverige och eventuella andelar i
riktade projekt efter särskilda regeringsbeslut.
Med baskostnader avses kostnader för all personal,
egna kontor och kostnader för köpt representation
utomlands.

© VisitSweden 2009.

Strategiska
Milstolpar 2008

idé & produktion: Vinter i samarbete med VisitSweden.

maj

VisitSweden formulerade en strategi för
hållbar turism och drev frågan i de gemensamma samarbetsorganen European Travel Commission och UNWTO. Sverige valdes
som värd för organisationernas symposium
”Tourism in the Green Economy”, som hålls
i Stockholm i september 2009.

juni

augusti

VisitSwedens nya sociala webb
www.visitsweden.com lanserades.
utvecklades med hjälp av bland annat
användargenererat material. Sajten
vinner i november tidningen Internetworlds pris som Sveriges bästa sajt.

Utveckling av strategiska teman som
binder samman den internationella målgruppens efterfrågan med det exportmogna utbudet i Sverige och som utgår
från en varumärkesplattform för Sverige.

2008

september

Under VisitSwedens internkonferens
vidareutvecklade alla medarbetare företagets övergripande affärsplan för åren
2008–2011. Särskilt värdefulla bidrag lämnades kring teman och företagskultur.

höst

VisitSweden uppgraderade
sin analysportfölj och får därmed en mera komplett kunskap om målgrupp, marknad
och konkurrenter genom inköp av en rad nya analyser.

fotografer:
Sid 1: Martin Bogren, Nicho Södling, Staffan Widstrand
Sid 3: Ängavallen/Carl Tempte
Sid 5: Jakob Fridholm
Sid 6: Ulf Huett Nilsson
Sid 7: Lars Thulin, Ulf Huett Nilsson, Nicho Södling
Sig 9: Staffan Widstrand, muuto/design Matti Klenell
Sid 10: Miriam Preis, Henrik Trygg, Ulf Huett Nilsson
Sid 15: Stockholms Stadsmuseum/Christina Jäderberg
Sid 16: Nicho Södling
Sid 17: Henrik Trygg, skane.com/Gunnar Magnusson
Sid 18: Anders Lundquist
Sid 19: Sven Halling
Sid 20: Matton
Sid 21: easyJet airline company Ltd, Johan Willner
Sid 22: Staffan Widstrand
Sid 23: Peter Westrup
Sid 34: Jakob Fridholm
tryck: Markaryds Grafiska AB.
Tryckt på miljögodkänt papper.

Utlandskontor
Region Europe North

Region Europe East

Norge
VisitSweden
Købmagergade 3, 2.th
DK-1150 København K
Danmark
norway@visitsweden.com

Finland	
Visit Sweden
Södra Esplanaden 22 C, 2 vån
FIN-00130 Helsingfors
Finland
finland@visitsweden.com

Danmark
VisitSweden
Købmagergade 3, 2.th
DK-1150 København K
Danmark
denmark@visitsweden.com

Ryssland
VisitSweden
c/o Swedish Trade Council
ul. Prechistenka 40/2, building 1, 6th floor
RU-119034 Moscow
Ryssland
info@visitsweden.com

Region Europe Central
Tyskland
VisitSweden
Michaelisstraße 22
DE-20459 Hamburg
Tyskland
germany@visitsweden.com
Nederländerna
VisitSweden
Flevolaan 4
NL-1382 JZ Weesp
Nederländerna
holland@visitsweden.com

Sverige tar sin plats i världen

Region Europe West/USA
Storbritannien
VisitSweden
5 Upper Montagu Street
London W1H 2AG
Storbritannien
uk@visitsweden.com
USA
VisitSweden
PO Box 4649
Grand Central Station
New York NY 10163-4649
USA
usa@visitsweden.com

Region Europe South
Frankrike
VisitSweden
11, rue Payenne
FR-75003 Paris
Frankrike
france@visitsweden.com
Spanien
VisitSweden
Gran Via, 630, 4ª Planta,
ES-08007 Barcelona, España.
Spanien
spain@visitsweden.com
Italien
VisitSweden
Via M. Gonzaga 7
IT-20123 Milano
Italien
italy@visitsweden.com

Region Asia
Japan
VisitSweden/Scandinavian Tourist Board
Izumikan Gobancho Building 4F
12-11 Gobancho
Chiyoda-ku, Tokyo
JP-102-0076
Japan
stb@stb-asia.com
Kina
VisitSweden/Scandinavian Tourist Board
Jian Wai SOHO,
Building 10, Room no. 802
CN-Beijing 100022
Kina
china@stb-asia.com
VisitSweden
Rm 3902, Nanzheng Plaza, 580 Nanjing Road
(W)
CN-Shanghai 200041
Kina

VisitSweden
Box 3030, SE-103 61 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 21
Telefon +46 (0)8 789 10 00
Fax +46 (0)8 789 10 31
www.visitsweden.com
info.se@visitsweden.com
Org nr 556500-7621

med årsredovisning för VisitSweden 2008

