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Sverige bryr sig

Människors drivkraft att resa kommer inte att avta. Tvärtom kommer den ökade globaliseringen att ge ännu fler en anledning att
möta andra människor och kulturer, samtidigt som resandet blivit
en naturlig del i livsstilen för dem som redan reser mycket. Resandet
från utlandet till Sverige har ökat kraftigt under de senaste åren och
vi på VisitSweden har ambitionen att öka det ytterligare, i enlighet med vårt uppdrag från staten och svensk besöksnäring. Vi vill
samtidigt balansera resandet så att det bättre gynnar en hållbar
utveckling i Sverige. Med det menas att resandet även i framtiden
kommer att vara betydelsefullt för ekonomisk tillväxt och ökad
sysselsättning i Sverige samt påverka svenskarnas egen uppfattning om Sverige som destination. Samtidigt måste resorna till och
upplevelserna i Sverige lämna så små klimatmässiga avtryck på
omgivningen som möjligt, så att vi med gott samvete kan lämna
den vidare till nästa generation samt bibehålla attraktionskraften
för Sverige som ett exotiskt och miljövänligt alternativ.

Vi har nu börjat arbeta mer strukturerat med hållbarhet och här får
du läsa om hur vi påbörjat vårt arbete, bland annat att mäta den
klimatmässiga effekten av våra tjänsteresor.
Jag tror att vi bara har sett början på en utveckling som jag
hoppas ytterligare kommer att förstärka Sveriges position som
en hållbar destination. I denna utveckling kommer de länder som
förstår att ekonomisk utveckling och hållbarhet går hand i hand att
stå som vinnare och ta marknadsandelar. Ett Sverige som på samma
gång bryr sig om besökarna, befolkningen, naturen och ekonomin är
ett Sverige värt att sträva efter.

Du läser just nu VisitSwedens första hållbarhetsredovisning. Den är
språngbrädan för VisitSwedens hållbarhetsarbete och visar hur vi
som kommunikationsföretag för Sverige och svenska destinationer
och upplevelser kan sporra potentiella besökare, svensk besöksnäring och andra samarbetspartners, vårt internationella nätverk samt
våra egna medarbetare att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling av destinationen Sverige. Turistnäringen är jämfört med andra
näringar en synlig del av det omgivande samhället och påverkar och
påverkas konstant av sin omvärld. Därför vill vi vara med och ta det
ansvar vi kan för att påverka utvecklingen i rätt riktning.
Våra analyser visar att det hos potentiella Sverigebesökare finns
ett intresse för ett ansvarsfullt resande, även om det ännu inte
påverkat hur man faktiskt reser, och i Sverige utvecklas hela tiden
upplevelser, boende och transporter som blir allt mer ekonomiskt
effektiva och mindre tärande på miljömässiga och sociala resurser.
Samtidigt som vi tar ett samlat grepp över VisitSwedens hållbarhetsarbete för att Sverige ska bli en så hållbar destination som möjligt, vill vi ”sopa rent framför vår egen dörr”. I år har vi till exempel
sett till att vårt Stockholmskontor är klimatneutralt. På sikt har vi
ambitionen att hela vårt företag ska bli det1.

Thomas Brühl, vd VisitSweden
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Se bilaga 3.
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Klimatfrågan - Risker och möjligheter

Att klimatförändringar sker och har påverkan på miljön och vår
omvärld är ingen ny kunskap, utan något som forskare har hävdat
i över ett halvt sekel. Allt fler företag i Sverige arbetar sedan länge
med ett aktivt miljötänkande i sina verksamheter. Detta har dock
inte riktigt slagit igenom i dagens konsumentbeteenden2. Det är
idag fortfarande relativt få resenärer som är beredda att aktivt
betala ur sin hushållsbudget för att resa på ett miljöneutralt sätt,
till exempel genom att betala kompensationsrätter3. Men människors medvetande och hänsyn till miljön och klimatförändringar blir
nu alltmer påtaglig, vilket påskyndas av det stora utrymme ämnet
får i media och på den politiska arenan och kan komma att få en
allt större betydelse i framtida sätt att resa. Rapporter4 visar på att
konsumentens miljömedvetande blir alltmer påtaglig men att de
anser att ansvaret ligger på leverantörer och produktägare att ta sitt
ansvar för miljövänligare alternativ.

”Ecoluxury” av den svenska designern Camilla
Norrback fokuserar på ekologiskt mode. Foto:
Ann-Katrin Blomqvist/Choice Stockholm

Sveriges geografiska läge gör att tillgänglighet är mycket viktigt för
utvecklingen av inkommande resande. Detta påverkar naturligtvis
klimatavtrycket och därför är det viktigt att följa utvecklingen.
Många aktörer i besöksnäringen tar idag klimatfrågor på stort allvar
och exempelvis transportörer arbetar hårt för att hitta mer klimatvänliga bränslealternativ. Här vill VisitSweden vara med och påverka
och driva utvecklingen framåt i olika sammanhang.
VisitSweden arbetar efter en definition av hållbar turism som utgår
från UNWTO:s och Bruntlandkommissionens definitioner om hållbar utveckling och hållbar turism:
Hållbar turism är nära kopplad till hållbar utveckling5 och
har alltid tre perspektiv: ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet6. En hållbar destination måste integrera dessa
tre områden för att uppnå en långsiktigt hållbar tillväxt.

2 Special Barometer 295/wave 62.2 – TNS opinion & social, mars 2008: Attitudes of European Citizens towards the Environment. Intervjuer bland 27 000 respondenter (1 000 per EU-land), där
man bland annat ansåg att:
- 96 procent anger att de anser det vara viktigt att skydda miljön
- 86 procent ser sig själva som individer med en roll att spela för att skydda miljön i sina länder
- 75 procent av de tillfrågade är beredda att köpa miljövänliga produkter, även om de kostar lite mer, men det var bara 17 procent som faktiskt köpte miljövänliga produkter.
3

Målgruppsanalyser 2009, VisitSweden/YouGov, se Bilaga 1.

4 Se fotnot 2.
5 Brundtlandkommisionens definition från FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro 1992 av Sustainable Development/Hållbar Utveckling: ”Development that meets the needs of
the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (“Hållbar Utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”, förf. övers) Brundtlandkommissionens definition på Hållbar Utveckling kom snabbt att spridas över hela världen
6

Conceptual Definition of Sustainable Development of Tourism, UNWTO, 2004
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Det är detta perspektiv VisitSweden utgår från i sitt arbete med
hållbar utveckling för Sverige som destination. Utifrån detta synsätt kan vi identifiera risker och möjligheter som är viktiga för
utvecklingen av Sverige som destination för utländska besökare.
Det är aktörer i svensk besöksnäring som representerar eller äger
upplevelser, boende och transporter i Sverige, men VisitSweden
kan genom att inspirera och lyfta fram goda exempel påverka
utvecklingen ur ett hållbarhetsperspektiv.
Vi minimerar också risker genom att skaffa oss en god
kunskap om målgruppernas inställning till hållbarhet. Vi vill
engagera oss av två orsaker: främst för att bidra till en positiv
utveckling för miljö, människor och ekonomi i Sverige, men också
för att fokusera på möjligheter till nya affärer för den svenska
besöksnäringen. Detta bidrar starkt till att vi kan genomföra vårt
uppdrag att öka Sveriges attraktionskraft som destination.
I VisitSwedens uppdrag att främja ökat resande till Sverige,
som bidrar till ökade exportintäkter och sysselsättning, finns en
utmaning i att samtidigt verka för en miljömässigt långsiktig
hållbarhet. Drivkraften att resa kommer alltid att finnas, men
genom att lyfta fram hållbara alternativ och Sverige som en
hållbar destination kan vi påverka besökaren till ett ansvarsfullt
resande.
Det är vår ambition att på detta sätt påverka den globala
utvecklingen av turism tillsammans med andra aktörer, till
exempel upplevelseföretag, boendeanläggningar, transportörer, andra turistråd och organisationer. Genom vårt agerande
tillsammans med många av dessa aktörer bidrar vi till att
positionen för Sverige som en hållbar destination förstärks, inte
bara på kort sikt utan för att påverka turismens möjligheter
många år framöver.

En före detta industrimiljö mitt i naturen har
förvandlats till ett omskrivet designhotell och restaurang i ett kalkbrott på norra Gotland. Fabriken
Furillen, Rute, Gotland. Foto: Fabriken Furillen
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Påverkan – ett stort ansvar

Turismen spelar roll

Turism spelar en viktig roll i möten mellan människor och olika kulturer och har stor betydelse för människors sociala välbefinnande.
Drivkraften att resa ökar i takt med en ökad globalisering och ökade
ekonomiska möjligheter för allt fler. Turism är också en av världens
snabbast växande näringar och har stor betydelse för många länders ekonomiska tillväxt. Samtidigt kommer 5 procent av världens
koldioxidutsläpp från turism7, och det krävs snabba åtgärder för att
mildra de miljömässiga effekterna av ett ökat resande.
Svensk besöksnäring spelar en viktig roll i att Sverige ska nå upp
till de tuffa klimatmål som satts på vårt land. I detta arbete har
VisitSweden ett ansvar och en möjlighet att påverka, men inte
tvinga, utländska besökare och besöksnäringen i Sverige i en hållbar
riktning. Våra målgruppsanalyser ger oss möjlighet att följa hur intresset för miljön ser ut och kommer att förändras hos resenärerna
och VisitSweden har ett ansvar att föra vidare dessa kunskaper till
svensk besöksnäring. Ett ökat engagemang från VisitSweden bidrar
till att driva på utvecklingen av Sverige som en hållbar destination
och att Sverige kan fortsätta ha en ledande position inom hållbar
turism. VisitSwedens kraftfulla satsning på övergripande teman för
budskapet och utvecklade partnerskap är viktiga komponenter på
vägen mot en attraktiv och hållbar destination.
VisitSweden arbetar med internationell marknadsföring av
Sverige och svenska destinationer och upplevelser och har bland
annat en nätverksbyggande roll att samla svensk besöksnäring i
gemensamma marknadsaktiviteter. Genom vårt täta samarbete har
vi möjlighet att inspirera besöksnäringen att erbjuda fler hållbara
upplevelser till potentiella resenärer. Samtidigt ser vi ett stort
intresse för hållbart resande i medier, men få resenärer har ännu
valt exempelvis miljömärkt boende av miljöskäl. En huvuduppgift
är att göra hållbara upplevelser i Sverige kända och lättillgängliga
för utländska resenärer, både genom direkt kommunikation och via
exempelvis reseagenter och utländska journalister.
Tre faktorer ger Sverige särskilda förutsättningar och möjligheter att
ta en position som en nation, som bryr sig om klimatpåverkan och
en långsiktig hållbarhet.

1. Förväntningar

Sverige ses som ett land som medvetet arbetar med hållbarhetsfrågor och som bryr sig om sin omgivning och sin natur8.

2. Konsumentbeteende

Konsumenternas medvetande kring klimat och hållbarhet växer och
allt fler anser sig vilja bidra aktivt till en miljövänligare värld. Sverige
ses dessutom som ett naturrikt och miljömedvetet land.

3. Trovärdighet

Sverige och svenska destinationer kan leverera hållbara produkter
och kommunicera dessa ur ett hållbarhetsperspektiv på ett trovärdigt sätt.
VisitSweden ser samma typ av utmaningar kring hållbar utveckling
som många andra turistråd i världen. Därför är det viktigt att driva
frågan tillsammans för att skapa samsyn och större effektivitet. European Travel Commission, där VisitSweden är en aktiv medlem, har
det senaste året aktivt arbetat med hållbarhet och har identifierat
de europeiska turistrådens viktigaste framtida uppgifter. Däribland
nämner man bland annat att det är viktigt att leva upp till FN:s, EU:s
och nationella policies om klimatförändringar och hållbar utveckling, sprida kunskap och utveckla kvalitetssäkringssystem9.
Utvecklingen av miljövänliga upplevelser och tjänster är och kommer att vara allt viktigare i framtiden. Vinnaren blir den destination
som på ett trovärdigt sätt kan ta sitt ansvar i miljöfrågan och driva
ett engagerat och samlat arbete, som också kan lyftas fram i kommunikationen.

Mål

Till och med 2011 ska VisitSweden ha förstärkt bilden av Sverige som
en hållbar destination och påbörjat arbetet att ta en position som
det ledande landet inom hållbar turism.

Strategi10

VisitSweden ska:
- uppmuntra besökaren till ett ansvarsfullt resande och visa hur
man kan besöka Sverige på ett ansvarsfullt sätt
- visa på goda exempel i marknadsföringen och därigenom motivera
besöksnäringen att utveckla fler hållbara produkter och upplevelser
- driva och engagera oss i hållbarhetsfrågor internt, nationellt och
internationellt.
VisitSweden tar hänsyn till UNWTO:s riktlinjer för klimatpåverkan11
samt de definitioner för hållbar utveckling och hållbar turism, som
vi tidigare har refererat till.

7

UNWTO/UNEP, Climate Change and Tourism – Responding to Global Challenges, juli 2008, s 132

8

I det senaste konkurrenskraftindexet från World Economic Forum, Travel & Tourism Competitiveness Report 2009, blev Sverige rankat som etta i miljöhållbarhetsindexet bland 130 andra nationer.

9

Enligt utkast till action plan inför European Tourism Commissions symposium Tourism in the Green Economy i september 2009.

10 Hållbarhetsstrategin är en av sex övergripande strategier VisitSweden har implementerat och arbetar efter. Se VisitSwedens årsredovisning 2008, s 6.
11

UNWTO/UNEP, Climate Change and Tourism – Responding to Global Challenges, juli 2008, s 132
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Intressenter – dialog och samverkan
är nyckeln för hållbar utveckling
VisitSwedens uppdrag och verksamhet förutsätter en aktiv och
kontinuerlig dialog med vår omvärld. I vår nätverksbyggande roll ska
vi matcha rätt typ av upplevelser i Sverige med förväntningar hos de
internationella resenärer vi vänder oss till. För att klara detta krävs
att vi hela tiden lär känna resenärerna bättre och att vi i tätt samarbete med svensk besöksnäring hittar de upplevelser som skapar
intresse i den hårda internationella konkurrensen. Våra intressenter
är därför mycket viktiga för oss och för att skapa ett aktivt informationsflöde kring hållbar utveckling med syfte att få fler resenärer
att hitta hållbara upplevelser i Sverige behöver VisitSweden mer
kunskap om intressenterna och deras kännedom och förhållnings-

sätt till hållbarhet. Därigenom kan vi anpassa verksamheten och
driva frågan mer effektivt.
En central utgångspunkt i kommunikationen med potentiella
besökare och andra som är intresserade av Sverige är den varumärkesplattform för Sverige som VisitSweden utvecklat tillsammans
med övriga Sverigefrämjande organisationer, nämligen Exportrådet,
Invest in Sweden Agency, Svenska institutet och Utrikesdepartementet. Den hjälper oss att kommunicera en gemensam Sverigebild
och är ett filter för både vad vi väljer att säga och hur vi säger det.
Här nedan har vi identifierat12 de intressenter som har störst
betydelse för VisitSweden.

Intressentdialogmodellen
Medarbetare
Ägare

Besökare

Svenska medier

Researrangörer/
agenter

NSU

Utländska medier
Samhället
Leverantörer
Företag utanför svensk
besöksnäring

Regionala
turistorganisationer

Företag i svensk
turistnäring

12 VisitSwedens intressenter identifierades inför arbetet med VisitSwedens informationsplan 2006, genom en intern workshop med utgångspunkt i vedertaget
tänkande inom organisations- och kommunikationsteori, bland annat enligt Bruzelius/Skärvad (Integrerad organisationslära, 1995).
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Besökare

VisitSwedens uppdrag förutsätter en djup kunskap och skicklighet
på att kommunicera Sverige som ett attraktivt resmål för våra potentiella besökare. Genom kontinuerliga analyser på våra 13 prioriterade
marknader uppdaterar vi oss om potentiella besökares resvanor och
uppfattning om Sverige. Denna kunskap ligger till grund för hur vi
prioriterar vår marknadsföring. I kommunikationen med besökaren
lyfter vi inte bara fram hela värdekedjan av till exempel upplevelser,
attraktioner, service och transport i och till Sverige, utan även känslan av vad Sverige som land står för. Med utgångspunkt i varumärkesplattformens kärnvärden för Sverige kommunicerar vi ett äkta,
omtänksamt, öppet och nytänkande land.

Ägare

VisitSweden ägs till 50 procent av svenska staten genom Näringsdepartementet och till 50 procent av svensk besöksnäring via
Svensk turism AB. Dialogen sker kontinuerligt, dels om de av ägaren
fastställda målen och dels genom dialog om och uppföljning av
verksamheten i bland annat styrelsen.

Medarbetare

VisitSweden är ett renodlat kunskapsföretag och därmed består
större delen av vårt kapital av våra medarbetares kompetens. Inspiration, engagemang och tillfredställelse hos medarbetarna är mycket
viktigt. Liksom att alla väl känner till och ges möjlighet att påverka
VisitSwedens mål och vision samt strävar efter att låta varumärkesplattformens kärnvärden genomsyra allt arbete. Ledningens verktyg
att uppnå detta är bland annat kontinuerlig dialog och kommunikation samt uppföljning i form av individuella utvecklingssamtal och
medarbetarundersökningar. Bland annat kunde medarbetarna under
VisitSwedens internkonferens i september 2008 direkt påverka
företagets affärsplan för åren 2008-2011 i olika workshops. Vad gäller
hållbarhet vill VisitSweden inte bara motivera den enskilde medarbetaren att agera ansvarsfullt för miljön i tjänsten, utan strävar även
mot att tänkandet sprids privat också.

Företag i svensk besöksnäring
Med de företag i besöksnäringen som deltar i internationella
marknadsföringsaktiviteter tillsammans med VisitSweden, förs en
kontinuerlig och nära dialog. Företagen kan representera upplevelser (t ex museer, aktiviteter eller restauranger), boende (t ex hotell,
vandrarhem, stugbyar eller camping) eller transporter (t ex rederier,
flygbolag eller tågbolag) och utgör alla en del av destinationen Sverige. En tät dialog kring hållbarhetsfrågor är mycket viktig, då företag
i många fall aktivt arbetar för utvecklingen av hållbara upplevelser,
tjänster och produkter.
Företag utanför svensk besöksnäring
Även företag som inte direkt anses ingå i besöksnäringen kan dra
fördel av utländska besökare i Sverige, exempelvis drivmedelsföretag,
livsmedelshandel och möbeltillverkare. Det kan också vara multinationella företag som vill förstärka sin svenska profil och ha en viktig
roll som dragare för att öka kännedomen om Sverige, exempelvis
IKEA, Wasabröd eller Volvo. För att förstärka deras betydelse för
svensk turism och destinationen Sveriges positiva påverkan på deras
varumärken är det viktigt att intensifiera dialogen och hitta samarbeten där båda parter kan mötas och dra nytta av en gemensam
marknadsföring i utlandet.

Samarbetspartners

Våra samarbetspartners representerar på olika sätt de upplevelser,
boende eller transporter som utgör hela det erbjudande som vi
tillsammans erbjuder utländska besökare.
Regionala turistorganisationer och destinationer
Olika destinationer i Sverige representeras oftast av en regional
turistorganisation. Dessa samarbetar tätt med VisitSweden i kommunikationen med potentiella utländska besökare och fungerar
också som vår förlängda arm i vår kommunikation med turistföretag
i regionerna. Vi har en daglig och nära dialog kring många gemensamma kampanjer och projekt som gäller marknadsföring av Sverige
utomlands, inte minst om regionen medverkar i något av de partnerskapssamarbeten som VisitSweden driver eller deltar i.
Att må bra och känna sig välkommen är en självklar del av vistelsen
i Sverige. Restaurang Josefina, Stockholm. Foto: Henrik Trygg
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NSU

Organisationerna i Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet
(Exportrådet, Invest in Sweden Agency, Svenska institutet, Utrikesdepartementet och VisitSweden) är mycket viktiga samarbetspartners
i vår gemensamma strävan att främja Sverigebilden utomlands,
och i gemensamma projekt och kontinuerliga avstämningar hålls
en ständig dialog. Med avstamp i den gemensamma varumärkesplattformen kan vi gemensamt bygga en trovärdig Sverigebild som
i sig driver utvecklingen av ett hållbart tänkande. Organisationerna
i NSU har också flera gemensamma verktyg för att stärka Sverige
bilden utomlands, till exempel den officiella Sverigeportalen
www.sweden.se, nyhetstjänsten TheNewsMarket och bildbanken
Image Bank Sweden.

Svenska medier

Medier i Sverige spelar en viktig roll i att sprida kunskap om VisitSwedens uppdrag och verksamhet i utlandet, samt vikten av turism
som betydelsefull exportnäring. Eftersom VisitSweden använder den
största delen av statens och besöksnäringens resurser utanför Sveriges gränser, är branschmedier (för besöksnäringen och kommunikationsbranschen), riks- och lokalmedier i hela Sverige en mycket viktig
kanal för att nå övriga svenska intressenter.

Researrangörer/agenter

Researrangörer och incentivehus med dess återförsäljare är viktiga
kanaler för att paketera rätt upplevelser och nå VisitSwedens
målgrupper. VisitSweden vänder sig främst till privat- respektive
mötesresandets researrangörer och incentivehus för att inspirera
och öppna kontaktvägar till svenska upplevelse-, transport- och
boendeleverantörer. För att göra det krävs en ständig dialog om arrangörernas behov och om målgruppernas preferenser och krav när
de vänder sig till återförsäljare för inspiration och bokning.

Vandra tillsammans – ett exotiskt och enkelt sätt att njuta av en tillgänglig natur.
En Naturens Bästa-upplevelse i Dalarna. Foto: Säfsen Resort AB/Lars Sjökvist/ute.se

Utländska medier

Utländska journalister och bloggare är med sina oberoende beskrivningar av Sverige en trovärdig kanal för budskap om Sverige och ett
effektivt sätt att nå VisitSwedens målgrupper. VisitSweden strävar
efter en ständig dialog för att förutse journalisternas behov och underlätta deras arbete, vilket sker exempelvis genom personliga kontakter, nyhetsbrev och pressresor. Cirka 600 pressbesök genomförs
till Sverige årligen, bland annat med fokus på miljömässig hållbarhet
och svenskarnas livsstil.

Leverantörer

För VisitSweden spelar leverantörer en viktig roll när det gäller att
bidra till ökad hållbarhet. VisitSweden har börjat ställa krav på
leverantörer att prioritera hållbara lösningar i alla led. I den dagliga
kontakten med exempelvis leverantörer av kontorsmaterial, reklambyråer, mediebyråer, analysföretag, eventbyråer och transportörer vill
vi arbeta med tydlighet och framförhållning.

Samhället

En välutvecklad turistnäring är något som gynnar hela samhället:
ekonomiskt genom ökad sysselsättning och större intäkter till stat,
kommuner och företag och socialt genom ökad attraktionskraft och
förbättrad infrastruktur. Detta förutsätter balans mellan besökarnas avtryck på miljön och naturens möjlighet till återhämning. När
medborgare anser att deras nation har attraktiva upplevelser och
besöksmål, god infrastruktur och serviceutbud, etc, ökar även medborgarnas sociala livskvalitet. Omvänt finns ett ansvar att tillhandahålla en attraktiv destination med god infrastruktur som motsvarar
besökarens behov om man väljer att marknadsföra destinationen på
internationella marknader.

De släta klipporna erbjuder utmaningar i världsklass för både nybörjare och
experter. En Naturens Bästa-upplevelse i Bohuslän. Foto: Staffan Widstrand
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VisitSwedens uppdrag

VisitSwedens uppdrag är internationell marknadsföring med två fokus. Det ena är imagemarknadsföring av varu-

märket 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 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 destinationer, 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.

statens riktlinjer anger det övergripande
målet för verksamheten:
”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.”
Konkret för svensk besöksnäring betyder det att:
”VisitSweden ska bidra till att Sverige har en hög attraktionskraft som turistland…”
VisitSweden 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 mellan 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 drivkrafter varierar, vissa söker storstad medan
andra efterfrågar natur. Besöksmålen i Sverige har vuxit
fram i ett samspel mellan naturliga förutsättningar och
entreprenörskap.
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Organisationsprofil
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. VisitSwedens organisation är uppbyggd
för att dels vara en brygga mellan efterfrågan i utlandet och det
svenska utbudet av upplevelser, och dels samla svensk besöksnäring
i gemensamma marknadsaktiviteter.
Den största potentialen för ökat resande till Sverige ser VisitSweden
hos resvana människor som söker nya och annorlunda upplevelser och det är bland dem vi har ringat in våra målgrupper. Den
internationella marknadsföringen av Sverige utgår från tre frågor
och svaren finns hos målgrupperna. Genom kontinuerliga analyser
förfinar vi kunskapen om dessa resenärer och hur vi når dem på det
effektivaste sättet.
1. Vilka upplevelser attraherar våra besökare?
2. Vilket budskap lyssnar de på?
3. Genom vilka marknadskanaler når vi dem bäst?
För VisitSweden är en lokal närvaro på de prioriterade marknaderna
central. VisitSweden är ett kommunikationsföretag för svensk turistnäring och andra företag och organisationer som vill marknadsföra
sig internationellt med en tydlig svensk profil. Två grundläggande
komponenter bidrar till att förstärka detta: kontinuerliga analyser
av potentiella resenärer och en stark lokal närvaro genom de egna
kontoren. Via utlandskontoren har VisitSweden en kunskap om den
lokala livsstilen, kultur, trender, resebehov, tillgänglighet, den aktuella debatten och inte minst hur Sverige uppfattas.
Samtidigt finns ett starkt behov av att utbyta erfarenheter, dels
internt i organisationen och dels mellan VisitSwedens utlandsorganisation och svensk turistnäring. Detta medför frekventa
resor, mestadels med flyg, mellan Sverige och respektive marknad,
då personliga möten ibland krävs för att utveckla till exempel
gemensamma marknadsföringskoncept eller interna processer. För
en detaljerad beskrivning av den miljöpåverkan våra tjänsteresor
medför, se tabell på sid 14.

VisitSwedens organisation är indelad i ett huvudkontor i Stockholm
och sex marknadsregioner. I varje region ingår marknader med
liknande förutsättningar eller språk, vilket medför möjligheter till
synergieffekter i den internationella marknadsföringen.

VisitSwedens utlandsorganisation13
Region Europe North
Norge, utlandskontor i Köpenhamn
Danmark, utlandskontor i Köpenhamn
Region Europe East
Finland, utlandskontor i Helsingfors
Ryssland, utlandskontor i Moskva
Region Europe Central
Tyskland, utlandskontor i Hamburg
Nederländerna, utlandskontor i Weesp
Region Europe West/USA
Storbritannien, utlandskontor i London
USA, utlandskontor i New York
Region Europe South
Frankrike, utlandskontor i Paris
Spanien, utlandskontor i Barcelona
Italien, utlandskontor i Milano
Region Asia
Kina, utlandskontor i Peking och Shanghai
Japan, utlandskontor i Tokyo
(De asiatiska marknaderna bearbetas via ett med Norge och
Danmark gemensamt bolag, Scandinavian Tourist Board.)

13 För fullständigt organisationsschema, se bilaga 2.
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VisitSwedens hållbarhetsarbete

VisitSweden är ett tjänsteföretag och har som enskilt

företag en begränsad direkt påverkan på hållbar utveckling inom svensk besöksnäring.

Vi ser dock en möjlighet att inspirera andra i vår roll som nätverksbyggare inom svensk turism och marknadsförare av ett land med
potential att ta en ännu starkare position som en hållbar destination i resenärernas medvetande. Genom denna indirekta påverkan
har vi ambitionen att driva utvecklingen framåt, men det finns samtidigt många andra faktorer i omvärlden som påverkar utvecklingen
av hållbara upplevelser i Sverige och besökarnas intresse för ett mer
hållbart resande.
Sverige som land har redan i dag ett högt anseende i hållbarhetsfrågor, och är enligt World Economic Forum det land i världen som
har bäst förutsättningar för en hållbar utveckling14. I vissa länder anses Sverige vara en förebild för hållbart resande15, medan vi i andra
länder behöver arbeta vidare på att höja anseendet och kunskapen
om Sverige som en hållbar destination.
VisitSweden arbetar, som tidigare nämnts, utifrån sex övergripande strategier, som ligger till grund för all marknadsföring av
destinationen Sverige internationellt. En av dessa strategier är att
verka för hållbar turism som attraherar besökaren och motiverar
besöksnäringen att välja hållbara lösningar. Vikten av hållbarhet
pekas också ut av ägaren staten i dess riktlinjer för det övergripande
målet för verksamheten. VisitSweden har börjat arbetet med att
strukturera och implementera hållbarhet i organisationen, och kommer under 2009 bland annat att utarbeta en handlingsplan för hur
goda exempel på hållbarhet i Sverige ska lyftas fram för potentiella
Sverigebesökare. Att minska företagets egen påverkan är en självklarhet och under 2008 har flera viktiga steg tagits för att minimera
VisitSwedens avtryck på miljön. Till exempel har vi beräknat vår
klimatpåverkan för alla våra kontor gällande koldioxidutsläpp från el
och uppvärmning samt från våra tjänsteresor. Som ett första steg är
vårt Stockholmskontor klimatneutralt. Från och med 2009 är vi även
med i Global Compact16 och FN:s klimatprogram Caring for Climate.

VisitSweden driver hållbarhetsfrågan

VisitSwedens fokus i hållbarhetsfrågor ligger främst på vår möjlighet att påverka vår omvärld. Trots att många andra faktorer inverkar
på resandet till Sverige och hur utvecklingen av upplevelser för

Scandic serverar bara filtrerat vatten från egna tappar – en del i ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Scandic Anglais, Stockholm. Foto: Karl Gabor

internationella besökare fortlöper, tror vi starkt på VisitSwedens
möjlighet att vara en brygga mellan en internationell efterfrågan
och det utbud i Sverige som är anpassat för utländska besökare.
Detta ska vi göra på två sätt. Dels genom att överföra kunskap
till svensk besöksnäring om utländska besökares efterfrågan av
hållbara upplevelser och dels genom att kommunicera hållbara upplevelser i Sverige på ett attraktivt sätt till de resenärer som har ett
intresse av att resa på ett mer ansvarsfullt sätt under sin semester
eller affärsresa.
Inkommande turism till Sverige har ökat starkt under de senaste
åren och svensk besöksnäring har ett stort ansvar i att bidra till EU:s
tuffa klimatmål för Sverige. Resandet till Sverige växer snabbare än
många andra exportgrenar. Därför ökar detta ansvar i betydelse och
angår alla producenter av besöksupplevelser i Sverige.
Resonemanget kring utveckling av hållbara destinationer utgår
från att efterfrågan av hållbara upplevelser också utvecklas i samma
riktning. Idag finns indikationer på att intresset för hållbarhet och
klimatvänliga lösningar är starkt, men att det ännu inte leder till en
mer hållbar konsumtion17.

4 World Economic Forum, Travel & Tourism Competitiveness Report 2009,
15 VisitSwedens målgruppsanalys, Frankrike , Zapera 2007.
16 Se bilaga 4.
17 Se fotnot 2, s 4.
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Inspirera till hållbarhet

VisitSweden ser en stor möjlighet i att i sin roll som länk mellan
utländska besökare och utbudet av upplevelser i Sverige sprida
kunskap och visa på goda exempel på hållbart resande för både
turistföretag, organisationer och Sverigebesökare.
Under en dialogdag med regionala turistorganisationer framkom
att alla regioner i Sverige i större eller mindre omfattning arbetar
med hållbar utveckling. Man ansåg att det är mycket viktigt att VisitSweden bidrar till att driva utvecklingen framåt, under förutsättning
att det finns en efterfrågan på hållbara upplevelser hos målgrupperna. Dialogen med de regionala turistorganisationerna och övrig
svensk besöksnäring, samt dialogen med ägarna, har haft en stor
inverkan på utvecklingen av VisitSwedens hållbarhetsstrategi.

En viktig utgångspunkt i all VisitSwedens kommunikation är
kunskap om målgruppernas kunskap och inställning till hållbart
resande. Därför har vi börjat samla in underlag om detta genom
de årliga målgruppsanalyserna. Med början i 2009 års analyser på
tio av VisitSwedens 13 prioriterade marknader ställer vi frågor om
vilken roll målgruppen anser sig ha inom miljöpåverkan, om de idag
konsumerar miljövänliga upplevelser, om de har intresse att göra
det och om de anser att det är enkelt att hitta dessa produkter18.
Resultaten av undersökningen gör vi tillgängliga för de samarbetspartners som VisitSweden arbetar tillsammans med i gemensamma
marknadsaktiviteter. Mätning av intresset för hållbart resande
kommer att fortsätta för att kunna följa beteendet under en längre
tidsperiod.
VisitSweden kan uppmuntra och inspirera besökare från utlandet till
ett ansvarsfullt resande till och i Sverige genom att visa på de möjligheter till minskad klimatpåverkan som Sverige erbjuder. Vi kan
genom att lyfta fram goda exempel också motivera besöksnäringen
i Sverige att utveckla fler miljömässigt hållbara upplevelser, boendeoch transportmöjligheter. Därigenom skapas fler valmöjligheter för
besökarna att minska sin belastning på miljön i Sverige, samtidigt
som sysselsättningen i och intäkterna till Sverige ökar. En ytterligare
effekt av en väl utvecklad och hållbar turism i Sverige är incitament
att bevara känsliga naturområden, som samtidigt är intressanta för
besökare. En handlingsplan för på vilket sätt VisitSweden ska

På Ängavallen, årets eko-krog i Sverige, erbjuds kulinariska matupplevelser med
råvaror från den egna gården. Ängavallen, Vellinge, Skåne. Foto: Miriam Preis

inspirera besökare och besöksnäringen i Sverige kommer att tas
fram under 2009.
I all kommunikation med potentiella besökare utgår VisitSweden
från en med NSU gemensam varumärkesplattform19. Plattformen är
ett verktyg för att de fem Sverigefrämjande organisationerna inom
NSU ska sträva efter en gemensam, övergripande position för Sverige, progressivitet. Progressivitet kännetecknas av balans och spänst,
vilket betyder att mänskliga och mjuka värden balanseras med det
som är banbrytande och innovativt. Progressivitet för Sverige kan
brytas ned i fyra karaktärsdrag: nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet, vilka stödjer en hållbar utveckling genom att de
fokuserar på stegvis och långsiktig utveckling med hänsyn tagen till
människans och naturens välbefinnande.

Även för vår kommunikation om hållbart resande fungerar
varumärkesplattformen som ett filter:

Nytänkande – hållbara upplevelser kan innebära nya sätt att resa
Omtänksamhet – att konsumera hållbara upplevelser är omtänksamt mot människa och natur
Öppet – i Sverige försöker vi leva som vi lär, men vi är inte perfekta
Äkta – svenskarna själva bryr sig om miljön och ser naturen som en
källa till mentalt och fysiskt välbefinnande
När VisitSweden kommunicerar med utländska resenärer sker det
till övervägande del i digitala kanaler, men vi väljer andra marknadskanaler, till exempel tryckt material eller PR, när vi bedömer att det
bäst passar budskapet och den målgrupp vi vill nå.

18 Se bilaga 1.
19 Se VisitSwedens årsredovisning, s 9
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VisitSwedens internationella engagemang

Under 2008 har VisitSweden varit drivande i hållbarhetsfrågor
inom European Travel Commisson, organisationen för de europeiska turistråden. Vi har bland annat lett arbetet med att föra upp
hållbarhet på agendan och genomfört en enkätundersökning20 för
att undersöka andra turistråds strategier för hållbarhet och hur de
arbetar med frågorna. Som ett resultat av detta kommer Sverige
under hösten 2009 att stå som värd för ETC:s och FN:s världsturistorganisation UNWTO:s internationella symposium ”Tourism
in the Green Economy”. Där kommer de europeiska länderna för
första gången att anta en gemensam ståndpunkt i hur turism och
ekonomi ska samverka för en hållbar tillväxt.

Kvalitetsmärkning

I Sverige finns idag flera olika klassificeringar som hjälper företag
i svensk besöksnäring att märka och utveckla sina upplevelser på
ett hållbart sätt. En kvalitetssäkring via dessa klassificeringar gör
det enklare för besökaren att kunna göra hållbara val i samband
med sin resa. Samtidigt måste internationella resenärer inhämta

kunskap om många olika klassificeringar från flera länder21 när valet
står mellan hållbara upplevelser på olika destinationer.
Kvalitetssäkringar i Sverige, som Svanen och Naturens Bästa,
underlättar för VisitSweden att kommunicera hållbara upplevelser
i Sverige för utländska besökare. I enkätundersökningen bland de
europeiska turistråden (se fotnot 20) anser också 25 procent att kvalitetsmärkningar via olika klassificeringssystem är en viktig åtgärd
för att främja hållbar turism.
VisitSweden är en av tre organisationer bakom den första
ekoturismmärkningen på norra halvklotet, Naturens Bästa, som
lanserades 2002. Ekoturismföreningen som huvudman har tillsammans med VisitSweden och Naturskyddsföreningen fram till idag
certifierat över 200 arrangemang i Sverige, som uppfyller de hårda
kraven på miljömässig, ekonomisk och social påverkan. Flera andra
länder har idag utvecklat liknande märkningar för ekoturism.
VisitSweden vill driva utvecklingen att fler aktörer i besöksnäringen integreras i befintliga eller nya klassificeringar, med syfte
att kunna lyfta fram fler enkla och trovärdiga budskap om hållbara
upplevelser i Sverige för internationella besökare.

Företaget Vägvisaren är ett
av de företag som erbjuder
nutida och historiska samiska
upplevelser med utgångspunkt
i ekoturism. En Naturens Bästaupplevelse i Lappland. Foto:
Staffan Widstrand

20 What roles should European NTOs play on climate change issues?, questionnarie among European ETC members, juli 2008.
21 http://destinet.ew.eea.europa.eu/policies_resources/fol954381/fol703514/fol442810
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VisitSweden som företag
– egen miljöpåverkan
Som ett tjänsteföretag är VisitSwedens egen påverkan
på miljömässig hållbarhet begränsad. Men för att agera
trovärdigt är det viktigt att vi själva agerar på ett hållbart
sätt. Därför har VisitSweden påbörjat ett arbete att mäta

kontor på knappt 240 ton CO2. VisitSweden har valt att klimatkompensera genom ett så kallat CDM-projekt (Clean Development
Mechanism) som bedrivs i Andra Pradesh, Indien22. Projektet syftar
till att skapa återvinningsbar kraft och värme, och initierades som
följd av energibrist i regionen.

och hitta åtgärder för att minska direkta och indirekta
koldioxidutsläpp från den egna verksamheten.
Vi har identifierat el och uppvärmning av våra kontor samt egna
tjänsteresor som de parametrar som har störst inverkan på miljön.
Vi började därför mäta den totala effekten av dessa parametrar
under 2008, mätt i ton koldioxidutsläpp. Genom att identifiera
hur stort avtryck på miljön företaget VisitSweden gör kan vi söka
åtgärder för att hantera och minska utsläppen. I år har vi exempelvis valt att klimatkompensera för utsläpp som genererats
av Stockholmskontoret.
Utgiften för köp av reduktionsenheter uppgick till 48 000 kr och
motsvarar kompensering för utsläpp från VisitSwedens Stockholms-

VisitSwedens Stockholmskontor är klimatneutralt och
hela organisationen arbetar systematiskt med att beräkna utsläpp och genomföra åtgärder i den egna verksamheten. Kvarstående utsläpp från Stockholmskontoret kompenseras genom internationella klimatprojekt.
Villkoren för att bli klimatneutral återges i bilaga 3.

VisitSwedens CO2-utsläpp 2008 (ton)

totalt

procentuell
andel

utsläpp per
anställd
(genomsnitt)

Totala CO2-utsläpp

699,4

100

12

VisitSwedens klimatpåverkan, köpt el och värme
- el
- värme

60
43
17

8,6
6,1
2,4

1
0,7
0,3

VisitSwedens miljöpåverkan av tjänsteresor

640

91,5

11

Varav Stockholmskontorets CO2-utsläpp (ton)

239,8

34,3

11

6

0,9

0,3

Varav Stockholmskontorets klimatpåverkan, köpt el och värme
- el
- värme
Varav Stockholmskontorets miljöpåverkan av tjänsteresor

0,0049
6
234

-0,3
33,5

11

Källa: VisitSweden klimatrapport 2008.

22 Genom ett energikraftverk skapades ett kretslopp kring den lokala risframställningen, där risskal och andra restprodukter som sockerrörrester, majskal och kokosnötstammar
används som biobränsle för att generera högtrycksånga i kraftverket. Ångan används som energi för att driva mjölningsprocessen i riskvarnen och genererar samtidigt elektricitet till
kvarnen. Överflödig elektricitet ersätter fossil el i det allmänna elnätet samt i ett angränsande stålverk.
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Genomförda åtgärder under 2008

Genom att hållbarhet har förts upp på agendan i företaget, både
i styrelsen, ledningsgruppen och i andra interna sammanhang,
har flera initiativ kunnat tas tillvara och lett till att flera större och
mindre förbättringsåtgärder har genomförts. Det största avtrycket
på miljön sker på grund av tjänsteresor, vars bakgrund vi beskriver
på s 15.
Minskad miljöpåverkan genom val av miljövänliga produkter från
externa leverantörer, exempel:
• övergång till miljövänlig el från förnyelsebara energikällor
(gäller Stockholmskontoret)
• övergång till kranvatten i stället för kolsyrat vatten på burk
(gäller Stockholmskontoret)
• fler telefonmöten mellan marknads- och huvudkontor ersatte
vissa interna möten, som annars skulle ha genererat resande
• övergång till kravmärkt frukt och mejerivaror

Vi ser en mycket positiv respons bland medarbetarna att agera så
klimatvänligt som möjligt i tjänsten, men också att medarbetarnas
intresse överförs till ett mer medvetet agerande privat. Detta är en
positiv sidoeffekt som vi vill förstärka23.

Trollebergets urskog utanför Surahammar ingår i
Sveaskogs Ekopark Färna. Foto: Staffan Widstrand

Minskad miljöpåverkan genom mer miljömedvetet agerande
bland medarbetarna:
• större medvetenhet hos medarbetarna att konsekvent stänga
dator och bildskärm samt släcka alla lampor vid arbetsdagens slut
• större medvetenhet hos medarbetarna att överväga om utskrift
behövs samt skriva ut dubbelsidigt
VisitSweden har prioriterat att utgå från enkla åtgärder för miljön
för att efter hand höja de interna kraven. Med syfte att öka och effektivisera vårt interna hållbarhetsarbete planerar vi utveckling på
områden som även berör social och ekonomisk hållbarhet. Vi eftersträvar till exempel en balans i medarbetarnas arbetsbelastning och
uppmuntrar kreativt tänkande. Vi vill göra fler upphandlingar där
en miljömässig leverans kombineras med mer valuta för pengarna
och inte minst fortsätta uppmuntra en miljömässig medvetenhet i
hela företaget. Kommande åtgärder definieras mer detaljerat i den
handlingsplan för implementering av vår hållbarhetsstrategi som
VisitSweden tar fram under 2009.

23 I en helt färsk studie visas att ett av de mest effektiva sätten för minskad miljöpåverkan är att uppnå ett miljöengagemang bland medarbetarna. The Engaged Organization, National
Environmental Education Foundation Business and Environment Program, mars 2009.
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Ekonomiska indikatorer

Besöksnäringen – en tillväxtnäring

Sysselsättningen inom turistnäringen ökar i snabbare takt än
många traditionella basnäringar och bidrog med nästan 28 000 nya
heltidsarbeten mellan åren 2000 och 2007. Under samma period
minskade antalet arbetade timmar inom till exempel jordbruk,
skogsbruk och yrkesfiske med drygt 16 procent. Sysselsättningen

inom turistnäringen har ökat med drygt 32 procent sedan 2000.
Mätt i medeltal sysselsatta har Sveriges totala sysselsättning under
motsvarande period ökat med cirka 5,1 procent24.
Nedan redovisas turistnäringens ekonomiska sysselsättningsmässiga bidrag samt ekonomiska nyckeltal för VisitSwedens verksamhet25.

Ekonomiska nyckeltal för turistnäringen

2008

2007

2006

7 523 500

7 226 853

6 863 636

n/a*

236,6 mdr

226,7 mdr

n/a*

87,6 mdr

78,2 mdr

Bidrag till BNP26

n/a*

2,81 %

2,88 %

Antal anställda inom turistnäringen (helårsverken)

n/a*

160 249

148 456

- total omsättning

175 228

155 416

132 604

- intäkter staten

99 763

99 690

89 584

- intäkter näringen

75 465

55 726

43 020

17/43

17/38

15/39

3 980

2 403

1 690

Antal utländska övernattningar (hotell, stugbyar, vandrarhem)
Total omsättning i turistnäringen (SEK)
-

varav exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige, SEK)

Ekonomiska nyckeltal för VisitSweden (TSEK)

Antal anställda på VisitSweden, män/kvinnor (helårsverken)
Antal besökare på www.visitsweden.com

Källa: NUTEK/SCB, TSA/Nationalräkenskaperna, VisitSwedens årsredovisning 2008, 2007 och 2006
* Presenteras i juni 2009

24 Källa: Nutek, Årsbokslut för svensk turism och turistnäring 2007.
25 För mer detaljerad beskrivning av VisitSwedens ekonomiska resultat och effektivitet, hänvisas till Årsredovisning 2008, Förvaltningsberättelsen, s 23-25.
26 Turistnäringens andel av Sveriges totala BNP. Jämförelse i löpande priser.
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Medarbetarna

Vikten av omtanke och nytänkande

VisitSweden strävar mot att bli en innovativ och ledande organisation inom turistnäringen och kommunikationsbranschen. En
förutsättning för att uppnå detta är medarbetare som tror på
företaget och känner sig delaktiga i företagets uppdrag, utveckling
och mål. Ett starkt engagemang och stolthet för organisationen är
också en bidragande faktor. Medarbetarnas kunskap och kompetens
är oerhört viktiga för vår fortsatta utveckling och utgör kärnan i
verksamheten.
En genomlysning av företagets värdegrund har påbörjats för
att ta reda på hur väl rustade vi är att uppfylla våra övergripande
strategier. Den varumärkesplattform, som VisitSweden tagit fram
tillsammans med fyra övriga Sverigefrämjande organisationer, med
position Progressiv och kärnvärdena öppen, äkta, omtänksam och
nytänkande, är ett verktyg för VisitSweden att utveckla företagskulturen ytterligare. VisitSweden vill utveckla en arbetsmiljö där
engagerade medarbetare bidrar till ökad kreativitet och stärkta
relationer med intressenter.
VisitSweden genomförde 2007 analys av relationen mellan
VisitSweden och dess medarbetare med fokus på organisatoriskt
engagemang. VisitSwedens anseende hos personalen mättes, vilket
är starkt knutet till hur engagerad man känner sig för sina arbetsuppgifter och företaget.

En lärande organisation

Engagemang och lärande är viktiga drivkrafter hos medarbetarna
och ett kärnvärde som upplevs viktigt för att skapa ett stärkt emotionellt engagemang är nytänkande – en framgångsfaktor för att skapa
en god arbetsmiljö som präglas av kreativitet och produktivitet.
En kontinuerligt uppdaterad kunskap hos VisitSwedens medarbetare är nödvändig för att företaget ska kunna fortsätta att utvecklas
inom uppdraget - kommunikation om svenska destinationer och
varumärket Sverige. VisitSweden ska fortlöpande utvecklas inom
integrerad kommunikation. Vi ska förädla marknadsföringsverktyg
och kanalstrategier, uppdatera vår målgruppskunskap och vara
skickliga inköpare av specialistkompetens. VisitSweden ska vara
en progressiv aktör i svensk besöksnäring, och ska ta rollen som
nätverksbyggare och klustermakare för att kunna skapa framgångsrika affärer tillsammans med destinationer och andra partners inom
både turism och andra delar av det svenska näringslivet.
En extra utmaning är det faktum att VisitSweden är ett ganska

litet företag med totalt 60 anställda, men med det stora multinationella företagets struktur med egen representation i 11 länder. Vi
har gemensamma partners i Sverige som arbetar tillsammans med
många olika delar av företaget. Vi ska också skapa en lärande och
kreativ arbetsmiljö för att säkerställa fortsatt kunskapsutveckling
av alla medarbetare och en fortsatt utveckling av våra operativa
arbetsmetoder. Det är därför en utmaning att samordna företagets
verksamhet på ett effektivt sätt utan att bygga stora strukturer runt
IT-system, administration och hierarkier.
Vi har därför valt att organisera företaget enligt en matrisorganisation med alla marknader i den ena dimensionen och funktionsledningar i den andra27. Matrisstrukturen underlättar företagets
koordinering och kvalitetssäkring och säkerställer att plattformen
för varumärket Sverige genomsyrar allt arbete. Andra styrkor med
matrisstrukturen är en ökad kommunikation, gemensam problemlösning och ett gemensamt resultatansvar. Genom det gemensamma
ansvarstagandet kan i och för sig meningsskiljaktigheter uppstå
mellan befattningshavarna, men dessa måste tas öppet och kan på
så vis lösas snabbare än i andra organisationsformer. En annan fördel
är att arbetssättet i en matrisstruktur kan hjälpa anställda individer
att utvecklas, då de anställdas erfarenhet ökar och breddar deras vyer
genom att de sätts i situationer där hänsyn måste tas till fler faktorer
och uppgifter än vad de vanligtvis möts av i sina specialistfunktioner.
När medarbetarna mår bra, blir organisationen än mer kreativ.
Med hjälp av mål, stöd och inspiration ska VisitSweden hjälpa
medarbetarna att utvecklas. Som stöd för detta arbetar vi efter
enligt etablerade metoder:
•
•
•
•

Tvärgrupper inom organisationens olika funktioner för
att säkerställa informationsflöde och synergieffekter.
Årliga utvecklingssamtal
Tydliga personliga mål, uppföljning och tydliga
befattningsbeskrivningar
Utvecklade interna kommunikationsprocesser och verktyg

Under 2009 utvecklar vi former för ledarskapsutveckling.
VisitSweden har formulerat sin första strategiska vision för hållbarhet i företagets affärsplan för åren 2008-2011. Under 2009 arbetar vi
vidare med vår handlingsplan, som även innefattar medarbetarnas
engagemang i hållbarhetsfrågor.

27 Se bilaga 2.
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Nyckeltal
VisitSweden har totalt 60 anställda (i helårsverken)
inom företaget, varav 43 är kvinnor.

Styrelsen består av 8 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Ägarna
staten och turistnäringen representeras av vardera fyra ordinarie
ledamöter. I styrelsen för verksamhetsåret 2008 var hälften av de
ordinarie ledamöterna kvinnor, däribland styrelsens ordförande.
Bland de anställda i Sverige (huvudkontoret) uppgick sjukfrånva-

ron till 1,8 procent ( jfr 2,1 procent 2007). Av detta var 58 procent
långtidssjukfrånvaro. Personalomsättningen är låg och omfattar
i huvudsak pensionsavgångar, ersättning vid tjänstledighet samt
tillsättning av nya tjänster.
På VisitSwedens utlandskontor är övervägande delen av de
anställda från respektive land. De flesta har både lokal och svensk
anknytning, vilket har eftersträvats då vår verksamhet har nytta av
en ömsesidig kunskap om både den lokala och den svenska kulturen.

Om VisitSwedens hållbarhetsredovisning
Denna rapport avser år 2008 och beskriver VisitSwedens hållbarhetsarbete. Rapporten är VisitSwedens första. Disposition och
innehåll bygger på Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer
”Sustainability Reporting Guidelines 3.0” och tagit hänsyn till huvudprinciperna i FN:s The Global Compact för att på ett strukturerat
och överskådligt sätt beskriva rapportens innehåll och säkerställa
kvaliteten.
Sverige är det första landet i världen som har uppmanat sina drygt
50 statliga företag (hel- och delägda) att göra en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives standard28, däribland
VisitSweden.
Genom att komplettera vår tidigare kunskap med att införa regelbunden mätning av vissa miljömässiga indikatorer skapar vi en bild
av företagets påverkan på medarbetarna, ekonomin och miljön och
kan lättare identifiera frågor att driva och områden att förbättra. Till
exempel har vi skapat oss en bild av omfattningen av våra tjänsteresor och hur vi kan effektivisera våra sätt att mötas.
Tyngdpunkten i rapporten ligger i att beskriva hur VisitSweden ser
sin roll inom utvecklingen av hållbar turism, men också vilka hot och
möjligheter vi bedömer kommer att påverka framtida hållbarhetsarbete samt hur VisitSweden interagerar hållbarhetsaspekten i den löpande dialogen med identifierade intressenter för att påverka till att
positionera Sverige som en hållbar destination. Det egna miljömässiga avtrycket redovisas också, men VisitSwedens största möjlighet
att påverka en hållbar utveckling i en positiv riktning ligger i det
externa engagemanget. Vi mäter vår klimatpåverkan från och med
2008 genom Respects program för klimatneutrala företag.
Vem skriver vi rapporten för?
Det är vår förhoppning att hållbarhetsredovisningen ska läsas av
dem som vill få större förståelse för hur VisitSweden bedriver sitt

hållbarhetsarbete. Rapporten är dock även viktig för VisitSwedens
medarbetare för att på ett strukturerat sätt visa hur de interna åtgärderna bidrar till att förverkliga vår hållbarhetsstrategi. Rapporten
ska också visa hur vi planerar att vidareutveckla och arbeta med
hållbarhet i framtiden.

Avgränsning

Vi har i VisitSwedens hållbarhetsredovisning för 2008 avgränsat
mätningen till att gälla dels vår energikonsumtion av el och uppvärmning av kontorslokalerna, dels vår miljöpåverkan från tjänsteresor. Detta beror på att vi har identifierat dessa som mätbara och
mest påverkbara. VisitSweden producerar eller äger inga starkt miljötärande produkter eller egna byggnader och bilar och har därmed
en begränsad direktpåverkan för övrigt.
Nyckeltal - klimatpåverkan
VisitSweden redovisar följande nyckeltal för sin
klimatpåverkan 2008:
•
•
•

VisitSwedens totala CO2-utsläpp (ton), samt nedbrutet från
detta Sverigekontorets CO2-utsläpp (ton)
Köpt el och värme (el och uppvärmning av våra kontorslokaler)
Miljöpåverkan från transporter (personalens tjänsteresor
med tåg, bil och flyg)

Mätmetoder för klimatpåverkan
VisitSweden följer Respects program för klimatneutrala företag
som baseras på den internationella beräkningsstandarden GHGprotokollet (Green House Gas), som World Resources Institute och
World Business Council for Sustainable Development står bakom.
Beräkningsstandarden tar hänsyn till såväl verksamhetens direkta
som indirekta utsläpp. Beräkningarna är granskade av Respect.
Denna hållbarhetsredovisning avser att uppfylla rapporteringskraven på nivå C.

28 Global Reporting Initiative (GRI) togs fram på initiativ av FN och gäller nu som det officiella ramverket för hållbarhetsredovisningar. VisitSweden blir det
första nationella turistrådet i världen att redovisa sin påverkan på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet enligt GRI-standard.
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Kontaktinformation

V.S. VisitSweden AB
Box 3030
103 61 Stockholm
Tel 08-789 10 00
info.se@visitsweden.com
Kontaktperson Hållbarhetsredovisningen:
Carla Aguirre, carla.aguirre@visitsweden.com
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GRI innehållsindex
Denna redovisning följer Global Reporting Initiative (GRI) riktlinjer om hållbarhetsredovisning och prestanda. Tabellen ger en översikt på var
och till vilken omfattning (redovisad eller delvis redovisad) denna publikation redovisar GRI-profil, prestanda och branschinformation. Denna
redovisning har även granskats och bestyrkts vara en C+ redovisning (se sida 22).   
 rapporterar helt
 rapporterar delvis

ÅR = hänvisning till VisitSwedens årsredovisning 2008
HR = hänvisning till sida i denna hållbarhetsredovisning

Profil
1

Strategi och analys

Sidhänvisning

Redovisning

1.1

Uttalande om vision och strategi

HR, s 3-6



1.2

Beskrivning av hållbarhetsrelaterad påverkan, risker, möjligheter

HR, s 4-6



2

Organisationsprofil

2.1

Namn

HR, s 21



2.2

Primära produkter, tjänster, varumärken

ÅR, s 6



2.3

Organisationens operativa struktur

HR, s 11, 28



2.4

Huvudkontorets adress

HR, s 21



2.5

Länder där verksamhet bedrivs

HR, s 11



2.6

Ägandeförhållanden

ÅR, s 6



2.7

Marknadsbeskrivning

ÅR, s 11
HR, s 11, 28



2.8

Organisationens storlek baserat på antal anställda, nettoomsättning, produkter

ÅR, s 6, 30-31
HR, s 17-19



2.9

Väsentliga förändringar under rapportperioden

ÅR, s 25



2.10

Erhållna utmärkelser under rapportperioden

ÅR, s 24



3

Rapportparametrar
Rapportprofil

3.1

Rapportperiod

HR, s 19-20



3.2

Datum för senaste rapport

HR, s 19-20



3.3

Rapportcykel

HR, s 19-20



3.4

Kontaktuppgifter för frågor om rapporten

HR, s 21



Omfattning och avgränsning
3.5

Process för att bestämma rapportinnehåll

HR, s 19-20



3.6

Avgränsningar i rapporten

HR, s 19-20



3.7

Begränsningar i rapportens omfattning

HR, s 19-20



3.8

Grunder för rapporten som påverkar jämförbarhet

HR, s 19-20
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3.9

Mätmetoder och grunder för beräkningar

HR, s 19-20



HR, s 23-26



HR, s 22



GRI innehållsindex
3.12

Förteckning över var upplysningar finns i rapporten
Granskning

3.13

Policy och nuvarande praxis för extern försäkran av rapporten

4

Styrning, åtagande och engagemang
Styrning

4.1

Ledningsorganisation

ÅR, s 34



4.2

Om högsta person i ledning också är verkställande

ÅR, s 34



4.3

Antal oberoende, icke-verkställande styrelseledamöter

ÅR, s 34



4.4

Mekanismer för aktieägare och anställda att ge rekommendationer till högsta
beslutande organ

HR, s 8



HR, s 12



HR, s 7, 12, 14



Engagemang i externa initiativ
4.12

Anslutning till externa frivilliga koder, principer eller andra initiativ

4.13

Medlemskap i föreningar/organisationer
Engagemang i intressenter

4.14

Lista över intressenter

HR, s 7-9



4.15

Princip för identifiering och urval av intressenter

HR, s 7



4.16

Metod för dialog med intressenter, frekvens

HR, s 7-9



4.17

Nyckelfrågor som har kommit fram genom engagemang med intressenter samt
hur väl organisationen svarat upp mot dessa

HR, s 10
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Ekonomiska indikatorer
Ekonomisk prestation

Sidhänvisning

Redovisning

EC1

Organisationens genererade ekonomiska värde

ÅR, s 30, HR, s 17



EC2

Ekonomiska effekter och andra risker och möjligheter som följer av
klimatförändring

HR, s 4-5, 15



EC4

Betydande finansiella bidrag från offentliga organ

  ÅR, s 30



ÅR, s 34



HR, s 15



Marknadsnärvaro
EC7

Procedurer för lokala anställningar och proportion lokalt anställda i den högsta
ledningen

Miljöindikatorer
Energi
EN4

Indirekt energikonsumtion uppdelat på primära energikällor

EN6

Initiativ för att tillhandahålla energieffektiva och förnyelsebara produkter och
tjänster samt minskning av energibehovet genom dessa initiativ

HR, s 15-16



EN7

Initiativ för att minska indirekt energikonsumtion samt minskning som uppnåtts

HR, s 15-16



Utsläpp och avfall
EN16

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser

HR, s 15



EN17

Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser

HR, s 15



EN18

Initiativ för att reducera växthusgasemissioner och uppnådda minskningar

HR, s 15-16



HR, s 16



HR, s 15



HR, s 15



ÅR, s 30-31



HR, s 18



ÅR, s 31



Produkter och tjänster
EN26

Initiativ för att mildra produkters och tjänsters miljömässiga påverkan samt
utsträckning av minskningen
Transporter

EN29

Väsentlig miljömässig påverkan avseende transporter
Totalt

EN30

Totala utgifter och investeringar för att skydda miljön uppdelat på kategorier

Arbetsindikatorer
Anställda
LA1

Alla anställda uppdelat på anställningsform, anställningsavtal och region

LA2

Personalomsättning, totalt antal och andel uppdelat i åldersgrupper, kön och
region
Arbetsmiljö

LA7

Andel skadefall, yrkesrelaterade sjukdomar, frånvarodagar och totalt antal
yrkesrelaterade dödsfall uppdelat på region
Utbildning

LA11

Plan för att utveckla anställdas färdigheter och livslångt lärande som stödjer
anställdas fortsatta anställnings-barhet och bistår dem att hantera karriärslut

HR, s 18



LA12

Andel anställda som får regelbundna utvärderingar avseende deras prestation
och karriärsutveckling

HR, s 18



25

Mångfald och jämställdhet
LA13

Sammansättning av styrelsen och ledningen samt uppdelning av de anställda
utifrån kön, åldersgrupp, minoritetsgrupp och andra mångfaldsmått

HR, s 18



HR, s 9, 12-14



HR, s 14



HR, s 19



HR, s 18



HR, s 18



HR, 13, 27



ÅR, s 13



ÅR, s 13



Samhälle
SO1

Metoder för att hantera samhällspåverkan

Produktansvarsindikatorer
Märkning av produkter och tjänster
PR3

Märkning av produkter och tjänster

Tillägg Turoperatörer
Intern styrning
Arbetsförhållanden
IM1

Bevis på rekrytering av invånare (inklusive medborgare från lokala marknaden)
för tjänster inklusive chefsbefattningar på destinationer
Hälsa och säkerhet

IM2

Strategier och program för att hantera fysiskt och psykiskt välbefinnande för de
anställda vid huvudkontoret och destinationer
Utbildning

IM4

Policies och åtgärder på plats för att rymma sedvänjor, traditioner och rutiner för
personal i hela organisationen
Kundrelationer

CR4

Tillvägagångssätt för att bjuda in kundernas synpunkter på hållbarhetsfrågor
relaterade till destinationen och produkten samt åtgärder som vidtas för att svara
på feedback

Samarbete med destinationer
Partnerskap
D1

Engagemang med intressenter från destinationer för att adressera frågor,
inklusive de som identifieras i PMD3
Samhällsutveckling

D2

Identifiering och erbjudande av kommersiella möjligheter och stöd till ickekontrakterade leverantörer som stöder samhällsutveckling
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Bilaga 1

Utdrag ur VisitSwedens målgruppsanalyser
Under februari/mars 2009 genomförde VisitSweden målgruppsanalyser på 10 prioriterade geografiska marknader för att öka kunskapen
om vår målgrupp, Den globala resenären, när de reser på semester. Analysen ger bland annat svar på vilken uppfattning målgruppen har om
miljövänligt resande i samband med semesterresor till utlandet, om de har valt miljövänliga resealternativ inför sina semesterresor under de
senaste 12 månaderna och om de anser att det är enkelt att hitta miljövänliga alternativ när de planerar en semesterresa. I ovanstående tabell
finns ett utdrag av det totala resultatet för alla marknader och som visar skillnaden mellan de privatresesegment som VisitSweden valt att
kommunicera med (DINKs, Active Family och WHOPs) och övrig population.

Bas

DINKs
25-45 utan barn

Active Family
25-54 med barn

WHOPs
45+ utan barn

Övriga

… anser jag inte att mitt resande
påverkar miljön i någon större
utsträckning

24%

25%

26%

30%

22%

… är jag beredd att köpa
miljövänliga produkter (såsom
boende, transport, mat, aktiviteter)
även om de kostar något mer

15%

20%

17%

16%

16%

… reser jag inte lika långt bort som
tidigare av miljöskäl

5%

4%

4%

5%

5%

Valt miljövänligt transportalternativ

8%

11%

10%

9%

7%

Valt miljövänligt boendealternativ

6%

8%

8%

7%

4%

Klimatkompenserat min resa

4%

7%

6%

4%

4%

Valt destination pga. att de
kunde erbjuda ett miljövänligt
boendealternativ

4%

5%

5%

4%

4%

11%

11%

11%

9%

12%

Q 17. När jag reser utomlands på
semester…

Q 18. Har du gjort något av följande
under de senaste 12 månaderna
inför din semesterresa?

Q 19 Tycker du att det är enkelt att
hitta miljövänliga alternativ när du
planerar en semesterresa?
Ja

Källa: VisitSweden/YouGov, 2009. Marknaderna som ingår i målgruppsanalyserna är Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA.
N = 15 533 personer. Tillväxtmarknader som Ryssland, Kina och Japan täcker vi genom andra typer av studier.

Definition
För mer detaljerad information om VisitSwedens målgrupper, se visitsweden.com.
27

Bilaga 2

Organisationschema
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Villkor för att bli klimatneutral i
Respects klimatprogram.
För att verksamheten ska erhålla status som klimatneutral ska
verksamhetens klimatpåverkande utsläpp av koldioxid, metan och
lustgas beräknas. Åtgärder som minskar växthusgasutsläppen ska
genomföras. Rapportering sker enligt en fastlagd rapporteringsmall.
I korthet:  
Beräkning av direkta egna klimatpåverkande utsläpp.
Beräkning av klimatpåverkan från inköpt el och fjärrvärme.
För klimatpåverkan från indirekta källor beräknas alltid tjänsteresor.
För övriga indirekta utsläpp rekommenderas företag att om möjligt
även redovisa utsläpp från underleverantörer, godstransporter och
personalens resor till och från arbete.
Verksamheten rapporterar åtgärder inom transporter eller energi,
annars måste detta kommenteras.
Verksamheten rapporterar åtgärder inom den dominerande källan
för koldioxidutsläpp, annars måste detta kommenteras.
Kvarvarande utsläpp, enligt minst punkt 1, punkt 2 samt tjänsteresor,
som inte kunnat reduceras med egna åtgärder skall kompenseras.

Kompensation CDM-projekt
Utsläpp som trots åtgärdsprogram kvarstår, kompenseras för genom
stöd till sk CDM-projekt (Clean Development Mechanism) som leder
till mätbara utsläppsminskningar. Projekten bygger upp miljöteknik
i utvecklingsländer och bidrar samtidigt till positiva sociala aspekter.
Projekten följer Kyotoprotokollets intentioner och är certifierade av FN.
Se även www.klimatneutral.se
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Bakgrund Global Compact
Global Compact lanserades av Kofi Annan för att främja ett socialt
och miljömedvetet ansvarstagande hos internationellt verksamma
företag. Det var under ett tal till The World Economic Forum
1999 som Kofi Annan utmanade storföretagare att gå med i ett
internationellt initiativ – Global Compact – som skulle föra samman
företag med FN-organ, fackföreningar och det civila samhället
för att stödja tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt,
miljön och mot korruption.
Global Compacts verksamhet startade i FN:s högkvarter i New
York den 26 juli 2000. Med styrkan i gemensamma åtgärder
försöker Global Compact åstadkomma en sammanslutning
av ansvarstagande företag så att näringslivet kan bli en del
av lösningen på globaliseringens utmaningar. På det viset ska
näringslivet – i partnerskap med andra aktörer i samhället – hjälpa
generalsekreteraren att förverkliga hans vision: en mer hållbar
ekonomi som inte marginaliserar vissa samhällsgrupper.
Idag är hundratals företag från alla delar av världen såväl som
internationella fackförbund och frivilligorganisationer engagerade i
Global Compact. Global Compact är en frivillig sammanslutning för
företag med två mål:
Göra de tio principerna till norm för företagande i hela världen
Katalysera handling för att stödja FN:s visioner
För att förverkliga dessa mål erbjuder Global Compact flera
mekanismer för att främja engagemang: policy-dialoger, lärande,
lokala strukturer och projekt.
Global Compact är inte en reglerande institution – det
övervakar, genomdriver eller mäter inte företags beteende eller
handling. Istället förlitar sig Global Compact på företagen –

deras ansvarstagande och öppenhet inför allmänheten – samt
fackföreningar och frivilligorganisationer för att initiera och
samarbeta i en kraftansträngning för att genomföra de principer
som Global Compact grundar sig på.
Principerna är:
Mänskliga rättigheter
Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter
inom sfären för företagens inflytande; och
Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i
kränkningar av mänskliga rättigheter
Arbetsrätt
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till
kollektiva förhandlingar
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete
Princip 5: Avskaffa barnarbete
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och
arbetsuppgifter
Miljö
Princip 7: Stödja förebyggande åtgärder för att motverka
miljöproblem
Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik
Motverka korruption
Princip 10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption,
inklusive utpressning och mutor
Källa: Förenta Nationernas flyktingkommissariat
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