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På god väg mot
en bättre värld
På sista tiden har miljödebatten klingat av och försvagats något. Det hindrar inte VisitSweden att intensifiera arbetet för hållbar turism och ett hållbart Sverige. Vi är nämligen helt
övertygade om att en tydlig position som hållbar destination är en av våra största tillgångar,
nu och i framtiden. Målsättningen i den nya nationella strategin för svensk besöksnäring,
är att fördubbla omsättningen till 2020. Det ställer stora krav på näringen. Vi måste hålla
ögonen på våra tillgångar och inte tappa den hållbara utvecklingen på vägen. VisitSweden
som bolag gör, relativt sett, ett litet avtryck på miljön, men vi kan påverka den miljömässiga,
ekonomiska och sociala utvecklingen positivt genom vår kommunikation med potentiella
besökare och svensk besöksnäring.
Hållbarhet handlar om så mycket mer än bara miljö. Våra utländska besökare ska må gott i
Sverige samtidigt som besöksnäringen och det svenska samhället ska tjäna pengar. Hållbarhetsarbete är ett gemensamt ansvar som handlar om en långsiktig utveckling, där resultaten ibland är svåra att se på kort sikt. Därför måste vi vara uthålliga.
VisitSweden bidrar till en hållbar utveckling genom att
• uppmuntra och underlätta ett hållbart resande och visa hur man kan besöka Sverige på
ett ansvarsfullt sätt
• lyfta fram goda exempel inom hållbarhet och därigenom motivera besöksnäringen att
utveckla fler hållbara produkter och upplevelser
• driva och engagera sig i hållbarhetsfrågor internt, nationellt och internationellt
För VisitSweden är det viktigt att leva som vi lär. Vi arbetar aktivt med hållbarhet i det
egna bolaget och implementerar hållbarhetsarbetet stegvis. VisitSweden är ett klimatneutralt företag och vi kompenserar våra miljömässiga avtryck när det gäller tjänsteresor,
el och värme.
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”Respekt och hänsyn
är naturligt när
Sverige och VisitSweden
tar plats i världen”
Sverige har ett högt anseende internationellt inom miljö och hållbarhet. Vi svenskar lever med en unik närhet till vår rika natur, som finns
naturligt i vår ryggmärg, och med en stark tradition att uppskatta
och värna den. Vår huvudstad utnämndes till den allra första miljöhuvudstaden i Europa och vi har tuffa, nationella miljömål. Många
människor både här hemma och ute i världen förväntar sig att Sverige ska vara bra på hållbarhet.
Ett ökat resande ställer krav
Resor är en självklar del av allt fler människors livsstil. Vi är många
som tar för givet att koppla av, lära nytt och utveckla oss själva i
samband med en semesterresa. Eller på affärresor, deltagande på
konferenser eller på incentiveresor. En växande medelklass i befolkningstäta länder som Kina och Indien gör samtidigt att allt fler människor får möjlighet att resa. En ökad globalisering och ett Sverige
med en exportintensiv industri kommer att leda till ett fortsatt resande också i näringslivet. Besöksnäringen måste ta ansvar och erbjuda resenärer fler hållbara produkter som både är spännande och
prisvärda. Upplevelser, boende, mötesanläggningar och transporter
med minsta möjliga miljöpåverkan bör vara självklara hygienfaktorer och inte ett exklusivt tillval.
Resandet till Sverige fortsätter öka och vi kan konstatera att de
senaste sju åren visar på en obruten trend med rekordresultat1 för
antalet övernattningar från utlandet. VisitSweden har statens och
besöksnäringens uppdrag att få ännu fler att resa hit, vilket också
slås fast i den nationella strategi för besöksnäringen2, som presenterades sommaren 2010.

”Sverige har alla möjligheter att ta positionen
som det hållbara resmålet i Europa”
Medvetna målgrupper
VisitSweden tillsammans med våra samarbetspartners i svensk besöksnäring vänder sig till utvalda grupper av affärs- och privatresenärer. Det är människor som är resvana, globalt medvetna och med
intresse och engagemang för bland annat hållbarhetsfrågor. I våra
målgruppsanalyser ser vi att många resenärer associerar Sverige
med miljöhänsyn, en konsekvens av vår starka naturprofil. Vi tolkar
det som att man förväntar sig att Sverige, med våra stora naturvärden, per automatik ska ta vara på sin närmiljö.
VisitSweden tar ansvar
Under 2010 låg VisitSwedens övergripande fokus på Hållbar turism.
Förutom en större intern medvetenhet om hållbarhet, tog vi fram en
övergripande strategi, en tydlig vision och en gemensam kommunikationsstrategi för svensk besöksnäring. Med dessa konkreta verktyg
ska vi få fler besökare att välja hållbara upplevelser, inspirera besöks-

näringen att utveckla fler hållbara produkter, bli ännu bättre på att

näringen att att utveckla fler hållbara produkter, bli ännu bättre på
att själva agera hållbart och kanske viktigast av allt: göra hållbarhet till en självklar del av Sveriges erbjudande till våra målgrupper.
Under året har bolaget VisitSweden vuxit, med fler kontor och
medarbetare med fulltecknade kalendrar. Det är den största anledningen till att vår egen miljöpåverkan från tjänsteresor, el och värme
har ökat under året. Redan nu kompenserar vi för vår miljöbelastning
och under 2011 ska vi jobba för att återigen minska den totala miljöbelastningen.
Kommunicera hållbarhet
Sverige har alla möjligheter att ta positionen som det hållbara resmålet i Europa, men ännu är vi inte där. Det första steget är en efterfrågan på hållbara upplevelser hos våra målgrupper och att VisitSweden och svenska destinationer utvecklar och tydligare kommunicerar
hållbara upplevelser, boendealternativ och transporter. Men framför
allt ska den hållbara destinationen Sverige vara lustfylld, rolig, inspirerande och lärorik att resa till.

VisitSweden – vision hållbarhet
År 2020 har VisitSweden framgångsrikt positionerat Sverige
som det hållbara resmålet i Europa för Den globala resenären
och Det globala företaget, ett resmål som det känns roligt, inspirerande och lärorikt att resa till. Detta genom att all VisitSwedens kommunikation och agerande på ett naturligt sätt lyfter
fram att miljömässigt agerande leder till ekonomisk affärsnytta, socialt engagemang och miljömässigt ledarskap3.

Jag är stolt över att arbeta i ett klimatneutralt företag. Jag är också
stolt över att representera ett land som står för goda värden i resenärernas ögon, med stor naturrikedom, ett miljöarbete i framkant och
gästfrihet och som inte minst är en destination som bubblar av exotiska och attraktiva upplevelser. Låt oss spela korten väl och ta klivet
fram till den hållbara ledarplatsen i Europa.

1. Övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. Källa: Tillväxtverket
2. www.strategi2020.se
3. Ekonomisk affärsnytta – visa på att miljömässigt agerande leder till ekonomisk affärsnytta, på kort men framförallt på lång sikt.
Socialt engagemang – medverka till att hela Sverige, stad som glesbygd, får en hållbar tillväxt.
Miljömässigt ledarskap – arbeta miljömässigt idag för att bevara en attraktiv produkt på lång sikt.

Thomas Brühl, vd VisitSweden

Hållbarhet och globalt ansvar
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Hållbarhet och globalt ansvar
Turismen spelar roll
Turism spelar en viktig roll i möten mellan människor och olika kulturer och har stor betydelse för människors sociala välbefinnande.
Men turism är inte en isolerad företeelse. Den förutsätter utveckling
i samklang med människor, samhällen och miljöer omkring oss, och
är därför känslig för påverkan från många håll. Därför måste alla aspekter av hållbarhet – de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska
– få samma möjlighet att utvecklas.
Turism är en av världens snabbast växande näringar och har stor
betydelse för många länders ekonomiska tillväxt. Samtidigt kommer endast 5 procent av världens koldioxidutsläpp från turism4, men
det krävs ändå snabba åtgärder för att mildra de miljömässiga effekterna av ett ökat resande. Även om resandet till Sverige inte har
nått volymer som kan jämföras med destinationer som Frankrike eller USA, ökar betydelsen av svensk turism. Svensk besöksnäring kan
ta en mer aktiv roll för att bidra till de tuffa klimatmål som satts på
Sverige genom ett aktivt internationellt och nationellt arbete för
hållbar turism.
VisitSweden ser tre faktorer som ger Sverige särskilda förutsättningar och möjligheter att ta en position som en nation som bryr sig
om klimatet och en långsiktigt hållbar utveckling.

Upplevelser och möten i Sverige, både i storstad och i vildmark,
har alltid nära till naturen. Foto: Henrik Trygg

4. UNWTO/UNEP, Climate Change and Tourism – Responding to Global Challenges, juli 2008, s 132
5. NBI Index 2010

1. Förväntningar
Sverige ses som ett land som medvetet arbetar med hållbarhetsfrågor och som bryr sig om sin befolkning, sina företag, sin omgivning
och sin natur. Många resenärer förutsätter att Sverige som ett naturrikt och miljömedvetet land arbetar mot en hållbar utveckling.
2. Konsumentbeteende
Konsumenternas medvetande kring klimat och hållbarhet växer och
förutsättningarna att agera hållbart förbättras. Allt fler människor anser sig vilja bidra aktivt till en miljövänligare värld, även om man ännu
inte börjat köpa hållbara produkter i större skala. De resenärer som
VisitSweden vänder sig till är globalt medvetna, har relativt hög inkomst och är vana resenärer som söker nya, spännande destinationer.
3. Trovärdighet
Sverige och svenska destinationer kan leverera hållbara produkter
och berätta om dem på ett trovärdigt sätt.
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 utveckling. I vissa länder anses
Sverige vara en förebild för hållbart resande5, medan vi i andra länder
behöver arbeta vidare på att höja anseendet och kunskapen om Sverige som en hållbar destination. Dessutom satsar många länder idag
hårt på initiativ kring hållbarhet och anstränger sig för att sprida
budskapen till omvärlden.

påverkan

VisitSweden och hållbarhet
VisitSweden har i uppdrag från staten och svensk besöksnäring att
arbeta med internationell marknadsföring av Sverige och svenska
destinationer och upplevelser med syfte att öka intäkterna från utländska resenärer. Vi på VisitSweden tror starkt på att Sverige har
potential att ta en ännu starkare position som en hållbar destination och vi ser 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 potentiella resenärer på våra
prioriterade marknader.
Som drivande kraft i marknadsföringen av destinationen Sverige
bygger VisitSweden nätverk inom svensk turism. Det innebär en stor
möjlighet att driva en hållbar utveckling framåt tillsammans med
besöksnäringens organisationer och företag, genom till exempel att
sprida kunskap om målgruppernas resvanor och i valet av gemensamma budskap och marknadsaktiviteter. Detta arbete har vi precis
påbörjat. Vi har också börjat lyfta fram hållbara upplevelser i marknadsföringen mot resenärerna. På så sätt vill VisitSweden inspirera
svenska företag att erbjuda fler hållbara upplevelser till potentiella
resenärer. Det sker både genom direkt kommunikation med utländska resenärer och via exempelvis researrangörer och utländska journalister.
Intresset för hållbart resande ökar om än i en långsam takt, vilket
bland annat märks i artiklar i internationella medier. Trots detta har
få resenärer av miljöskäl ännu valt exempelvis miljömärkt boende6.
Vi på VisitSweden kan bidra till att vårt land når upp till de tuffa
klimatmålen genom att inspirera resenärer och besöksnäringen i
Sverige. VisitSwedens kraftfulla satsning på övergripande positionsteman för budskapet (se sidan 14) och utvecklade partnerskap med
samarbetspartners i Sverige är viktiga komponenter för att Sverige
ska bli en attraktiv och hållbar destination.
Vi vill engagera oss av två orsaker: främst för att bidra till en positiv
utveckling för miljö och människor i Sverige, men också för att fokusera på möjligheter till nya affärer för den svenska besöksnäringen. 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.
Definition Hållbar turism
VisitSweden arbetar efter en definition av hållbar turism som utgår
från UNWTO:s och Bruntlandkommissionens definitioner om hållbar
utveckling och hållbar turism:
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VisitSweden i internationellt samarbete
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 åren aktivt arbetat med hållbarhet och har identifierat
de europeiska turistrådens viktigaste framtida utmaningar9. Däribland nämner man bland annat att det är viktigt att leva upp till
FN:s, EU:s och medlemsländernas riktlinjer om klimatförändringar
och hållbar utveckling, sprida kunskap och utveckla kvalitetssäkringssystem. 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.

Vi s i t S w e d e n s v i s i o n f ö r h å l l ba r h e t

År 2020 har VisitSweden framgångsrikt positionerat Sverige som det
hållbara resmålet i Europa för VisitSwedens prioriterade målgrupper, Den globala resenären och Det globala företaget – ett resmål
det känns roligt, inspirerande och lärorikt att resa till. Detta genom
att all vår kommunikation och agerande på ett naturligt sätt lyfter
fram ekonomisk affärsnytta, socialt engagemang och miljömässigt
ledarskap 10.

Ö v e r g r i pa n d e st r at e g i f ö r H å l l ba r t u r i s m
VisitSweden ska:
• uppmuntra besökaren till ett hållbart 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 sig i hållbarhetsfrågor internt, nationellt och
internationellt.

Vi s i t S w e d e n s må l b i l d f ö r h å l l ba r h e t 2 0 2 0
Motivera besökare (Den globala resenären och Det globala företaget)
Målgruppen ska till 2020 anse att Sverige är ett hållbart resmål.
Mobilisera besöksnäringen
Svensk besöksnäring ska anse att VisitSweden som kommunikationsbolag visar på aktivt ledarskap inom hållbarhet.
Driva och påverka hållbarhetsfrågan
VisitSweden ska påverka och driva frågan i prioriterade områden/
projekt/uppdrag både nationellt och internationell.

Hållbar turism är nära kopplad till hållbar utveckling 7 och har alltid
tre perspektiv: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet 8. En hållbar
destination måste integrera dessa tre områden för att uppnå en långsiktigt hållbar tillväxt.

Det är detta perspektiv VisitSweden utgår från i sitt arbete med hållbar utveckling för Sverige som destination och för det egna företaget.
Utifrån detta synsätt kan vi identifiera risker och möjligheter som är
viktiga för utvecklingen av Sverige som destination för utländska besökare. Den mest aktuella utmaningen för VisitSweden ligger i att arbeta med miljöaspekter, då vi verkar i ett land som länge har arbetat
med social och ekonomisk utveckling och trygghet.

Kosterhavets marina nationalpark, Sveriges första, invigdes 2009. I havet runt
Kosteröarna finns cirka 200 unika arter för området, bland annat ögonkorall,
armfotingar och svampdjur. Foto: Mikael Almse, www.vastsverige.com

6.  CMI Green Traveler Study Report 2010-11: “62% of respondents said that they did not pay extra to stay at a “greener hotel” in the last 12 months.”, “Green is still not something customers will
actually pay extra for today; they won’t pay a “green tax.” http://communitymarketinginc.com/cmigreen/docs/cmigreen2010_11.pdf
7. 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.
8. Conceptual Definition of Sustainable Development of Tourism, UNWTO, 2004
9. What role should European NTOs play on climate issues?, questionnaire among European ETC members, juli 2008
10. Ekonomisk affärsnytta – visa på att miljömässigt agerande leder till ekonomisk affärsnytta, på kort men framför allt lång sikt.
Socialt engagemang – medverka till att hela Sverige, stad som glesbygd, får en hållbar tillväxt.
Miljömässigt ledarskap – arbeta miljömässigt idag för att bevara en attraktiv produkt på lång sikt.

k l i mat f r åga n
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Sverige som hållbar destination,
möjligheter och risker
År 2010 blev ett år då klimatdebatten i Sverige hade mattats av,
till skillnad mot 2007 och 2008. Men hållbarhetsarbetet fortsatte i
svenska regioner och i svenska företag, ofta allt mer integrerat i verksamheten. 2010 var också året då Stockholm blev den allra första
miljöhuvudstaden i Europa, på grund av det långsiktiga och framåtblickande miljöarbete som staden arbetat med i många år. Malmö
stad tilldelades WWF:s utmärkelse Earth Hour Capital, som går till
den kommun som är mest beredd att göra långsiktiga insatser för att
bekämpa klimatförändringar11. På många håll i det svenska samhället
har miljö- och hållbarhetshänsyn blivit något fullständigt självklart.
På samma sätt finns aktörer som arbetar för Sverige som resmål, som
länge har arbetat med hållbarhet och erbjuder fantastiska upplevelser som tar hänsyn till både gästen och omgivningarna.
Sveriges unika förutsättningar innebär möjligheter att bidra till en
starkare position för Sverige, bland annat som en hållbar destination.
Här vill VisitSweden vara med och påverka, driva och stötta utvecklingen framåt genom att bland annat sprida kunskap om resetrender. Genom att ha kontroll över bland annat konkurrenters agerande
och resemönster som inte går Sveriges väg kan VisitSweden tillsammans med besöksnäringen lättare parera trender och snabbt svara
mot andra länders satsningar.
Konsumentens miljömedvetande blir alltmer påtagligt, men
många anser att ansvaret ligger på leverantörer och produktägare
att ta sitt ansvar för miljövänligare alternativ. Sveriges geografiska
läge gör att en god tillgänglighet med exempelvis flyg är avgörande

för utvecklingen av inkommande resor. Valet av transportsätt gör naturligtvis avtryck på klimatet och VisitSweden ser därför positivt på
att allt fler transportslag utvecklar eller redan har infört mer klimatvänliga bränslen. Exempelvis har Sverige som ett av få länder infört
avgasrelaterade avgifter på de statliga flygplatserna12. Forskning pågår också för att ta fram nya miljövänligare flygbränslen, till exempel
biobränsle och vätgas13. VisitSweden anser också att det är viktigt att
följa utvecklingen, både vad gäller resetrender och hur transportalternativen anpassas efter dess miljöpåverkan samt resenärens behov
och ekonomi.
Resandet till Sverige har ökat de senaste åren, och under 2010 fortsatte resandet att öka mer än genomsnittet i Europa14. Fler resenärer
innebär fler ”ambassadörer” för Sverige som sprider en positiv bild
till vänner och bekanta. Det bidrar till att öka den allmänna kännedomen om landet.
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. Men människors medvetande och hänsyn till
miljön och klimatförändringar blir allt mer påtaglig, även om uppmärksamheten för miljöfrågor tenderar att minska i lågkonjunktur15.
Detta kan komma att få en allt större betydelse i framtida sätt att
resa. Rapporter16 visar att konsumentens miljömedvetande blir alltmer påtagligt men att de anser att ansvaret ligger på leverantörer
och produktägare att ta sitt ansvar för miljövänligare alternativ.

Turridning med samiska inslag genom en av Europas
största vildmarker, Vindelfjällen. Företaget Fjällhästen
har fått kvalitetsmärkningen
Naturens Bästa.
Foto: Staffan Widstrand

11.  http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-Miljo--hallbarhet/3-15-2011-Malmo-stad-utsedd-till-klimatsmartaste-kommunen.html
12.  http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Miljo/Flygets-miljopaverkan/
13. http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Miljo/Flygets-miljopaverkan/
14. UNWTO, World Tourism Barometer, Advance Release, januari 2011.
15. Special EU-barometer, 313/Wave 71.1-TNS, juli 2009.
16. 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.
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Analyser och resultat
Sveriges status som miljövänligt land framgår av en rad olika undersökningar som jämför världens länder utifrån olika parametrar.
Några exempel:
- I Anholt Nation Brands Index rankas länder utifrån bl a näringsliv,
befolkning, turism, samhällsstyrning och kultur. Sverige får höga poäng vad gäller vår omtanke om miljön. Placering 2010: 2 (av totalt 50
länder)17.
- I Environmental Performance Index är ett rankningssystem för
miljö och vitala ekosystem. Sveriges placering 2010: 4 (av totalt 163
länder)18.
- I Environmental Sustainability Index värderas länders miljömässiga
hållbarhet i relation till andra länder. Sverige placerade sig på fjärde
plats 200519.
- I World Economic Forums Travel & Tourism Competitiveness Report
rankas Sverige som etta vad gäller konkurrenskraft inom miljömässig
hållbarhet20.
Möjligheter
Sverige är känt som ett miljömedvetet land21. Detta ska vi ta vara på
tillsammans med svensk besöksnäring. Sverige är dessutom naturrikt och många associerar detta till att svenskarna tar hand om sin
natur. Till detta kommer svenskarnas miljömedvetna levnadssätt22.
Svenska företag är kända för sitt sociala engagemang och samhälls- och medborgaransvar. Svenska företag anses vara duktiga på
att frivilligt medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö,
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till exempel genom ett genomgående produktansvar. Att Sverige är
framstående inom området bidrar också till att stärka bilden av Sverige som en hållbar destination.
Den största andelen av de utländska övernattningarna i Sverige
kommer från närmarknader som Norge, Finland och Danmark, samt
europeiska marknader som Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Det finns en stor potential att öka resandet från dessa marknader ytterligare. Med fokus på direktflyglinjer är resande från när- och
europeiska marknader att föredra framför fjärrmarknader ur ett miljöperspektiv. Det är på dessa marknader som VisitSweden idag lägger de största marknadsföringsresurserna.
Många aktörer i besöksnäringen tar idag klimatfrågor på stort allvar och exempelvis arbetar transportörer hårt för att hitta mer klimatvänliga bränslealternativ. Exempelvis pågår ett intensivt arbete
med att till år 2020 uppnå nollutsläpp av fossil koldioxid på Sveriges
största flygplatser, bland annat Stockholm-Arlanda, Göteborg-Landvetter och Malmö Airport23.
Genom kontinuerliga analyser av de målgrupper som VisitSweden
riktar sig till i sin marknadsföring, får vi en god kunskap om målgruppernas inställning till hållbarhet. På så sätt kan vi och våra samarbetspartners i svensk besöksnäring anpassa vårt erbjudande till de
potentiella resenärernas efterfrågan.
Ett starkt internt engagemang kring hållbarhet på VisitSweden leder kontinuerligt till konkreta förbättringar för att påverka företagets
egen hållbara utveckling. Läs mer om VisitSwedens egen miljöpåverkan på sidan 23.

Hammarby Sjöstad är en stadsdel i Stockholm som har fått stor internationell uppmärksamhet för sitt miljöarbete. Med ett eget miljöprogram och en egen kretsloppsmodell för energi, avfall
och vattenhantering ska miljöpåverkan minimeras. Foto: Johan Töpel och Envac.

17. Svenska institutet; Nation Brands Index (http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Sverigebilden-utomlands/Nation-Brand-Index-/)
18. Yale Center for Environmental Law & Policy (http://envirocenter.research.yale.edu/programs/environmental-performance-management/exploring-trade-and-the-environment)  
19. Centre for International Earth Science Information Network (CIESIN) at Columbia University, and the World Economic Forum (http://www.yale.edu/esi/)
20. World Economic Forum, Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_2011.pdf
21. World Economic Forum, Travel & Tourism Competitiveness Report 2011 http://www3.weforum.org/docs/WEF_TravelTourismCompetitiveness_Report_2011.pdf
22. 80 procent av svenskarna gör något för att minska sin mängd avfall. De viktigaste åtgärderna är att köpa mer hållbart och äta upp all mat man handlar. Avfall Sverige, 2010 http://www.
avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Avfall_Sverige_Yngre/Nyhetsbrev/nyhetsbrev18_10.pdf
- Fyra av fem svenskar tycker att de har ett stort ansvar för att göra något åt klimathotet, enligt undersökning från Synnovate. http://svt.se/2.120097/1.1803827/svenskar_tar_stort_ansvar_for_
klimatet
- 89 procent av svenskarna säger att de ”absolut” eller i viss mån ser sig själv som en person som är klimatmedveten. 83 procent svarar att de källsorterar mer, 78 procent anger att de återanvänder saker oftare. Källa: Allmänhetens attityder och konsumtionsbeteenden kopplat till klimatförändringen, Rapport 3, P1087, Naturvårdsverket 2009
http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Nyheter/Nio-av-tio-anser-sig-vara-klimatmedvetna/
23. Swedavias miljömål, http://swedavia.se/sv/Swedavia/Miljo/Swedavias-miljoarbete/LFVs-10-miljomal/  
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Risker
Sverige ligger för många resenärer i utkanten av Europa på långt
mentalt avstånd, vilket kan uppfattas innebära långa restider. I en
stark konkurrens kan det ligga nära till hands att välja bort Sverige
för en mer närliggande destination för affärs- eller fritidsresor.
Allt fler företag i svensk besöksnäring arbetar med ett aktivt miljötänkande i sina verksamheter. Detta har dock inte
riktigt slagit igenom i konsumtionsmönstren hos dagens europeiska konsumenter. Det är fortfarande relativt få resenärer som är beredda att betala mer för att resa på ett miljöneutralt sätt, till exempel genom att betala kompensationsrätter.
Andra länder arbetar intensivt och systematiskt med åtgärder för
landets hållbara utveckling för att stärka sitt lands miljöprofil. Därmed riskerar Sveriges anseende som ett hållbart land att förlora sin
starka ställning.
Hållbarhet, och då inte endast miljövänliga aspekter, kan vara svårt
att kommunicera till potentiella resenärer på ett enkelt sätt. Exempelvis har de flesta märkningar nationell förankring och är svåra att
jämföra med andra märkningar – i Sverige till exempel Krav, Svanen
och Naturens Bästa. Många resenärer saknar också tillräcklig kunskap för att göra rationella val när resan eller mötet ska bokas.
Regelverk eller olika nationella standarder kan hindra utveckling
av tillgänglighet eller andra aspekter som gynnar miljövänligt resande. Det kan gälla olika spårbredd för järnväg eller regler för höghastighetståg, tillgång till alternativa bränslen eller förändringar
i visumhantering.
Turism är en näring som ofta påverkas av omvärlden. Naturkatastrofer, politisk instabilitet och andra händelser får ofta kortsiktigt
en stark påverkan på resandeströmmarna. Men vi har också sett att
resenärerna glömmer fort och återkommer till resmålet om det är
tillräckligt attraktivt. Ett annat faktum är att tillgänglighet påverkar
resandet starkt – både positivt, t ex vad gäller tillgång till lämpliga
avgångar och prisvärda biljetter och negativt, exempelvis på grund
av högre medvetenhet kring miljöpåverkan eller höga bränslekostnader.
Framtidens reseströmmar förväntas styras allt mer mot asiatiska
marknader, både vad gäller inresande och utresande. Idag ligger
VisitSwedens främsta fokus i att påverka närmarknader och europeiska marknader, vilket kan påverka antalet resenärer negativt på
lång sikt24.
Kommande utmaningar
VisitSwedens uppdrag innebär att attrahera så många utländska affärs- och privatresenärer som möjligt till Sverige för att uppnå tillväxt
och ökade intäkter till svensk besöksnäring och svenska staten. I uppdraget ingår även att arbeta med ett långsiktigt hållbart perspektiv. Detta ställer stora krav på att uppdragen utvecklas parallellt för
att uppnå en långsiktig utveckling som gynnar Sverige och svensk
besöksnäring. VisitSweden vill bidra till att öka medvetenheten om
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hållbart resande med syfte att ge resenären kunskap och verktyg att
göra medvetna val för ett mer hållbart resande. Sverige ska vara ett
sådant attraktivt och hållbart resmål och därmed ett intressant alternativ för allt fler resenärer.
VisitSwedens strategi för hållbar turism ska inspirera resenärer att
resa till Sverige på ett ansvarsfullt sätt, i stället för till andra destinationer. Därför behöver VisitSweden tillsammans med våra samarbetspartners utveckla fler hållbara upplevelser, så att erbjudandena
kan möta flera resenärers behov och förstärka det övergripande
budskapet om Sverige som en hållbar destination. Därmed kan företagen inom svensk besöksnäring stärka hållbarhetsarbetet, attraktionskraften kring sina upplevelser och inte minst affärsnyttan för
sin verksamhet.
Idag anser 45 procent av dem i VisitSwedens målgrupper som
tycker att de tar hänsyn till miljön i samband med semesterresor
att det inte är enkelt att hitta miljövänliga alternativ när de planerar
en semesterresa. En utmaning för VisitSweden är att göra hållbart
resande mer lättillgängligt för potentiella besökare genom effektiv
kommunikation.
Hållbarhet och affärsnytta
En destination som utvecklar sina upplevelser i hållbar riktning har
en långsiktig attraktionskraft. Att företagare kan utveckla hållbara
upplevelser hänger tätt ihop med affärsnytta. När man ser affärsnyttan ser man ett incitament, och det vill VisitSweden förstärka genom
effektiv kommunikation som understödjer efterfrågan.
I svensk besöksnäring finns det många företag och organisationer
som har arbetat strategiskt och målmedvetet med miljöfrågor och
hållbarhet, exempelvis Scandic, Icehotel, Naturens Bästa-företagen,
Arlanda flygplats och STF. För Sveriges del är hållbarhet inte en drivkraft för resande, men ett mycket viktigt element för den övergripande positiva Sverigebilden i världen.
Hållbarhet är på lång sikt en förutsättning för att också Sverige ska
fortsätta vara en attraktiv destination, samtidigt som VisitSweden
har i uppdrag att öka resandet till Sverige. Därför ska VisitSweden
göra det lättare för Sverigeresenärerna att hitta de hållbara alternativen. VisitSweden ska också kommunicera en övergripande bild av
Sverige som en destination som tar hållbarhet på allvar.
Hållbarhet är vägen till målet
VisitSweden har många möjligheter att ta vara på i rollen som kommunikationsbolag för Sverige.
Fokuserad marknadsföring ska lyfta fram de hållbara alternativen
och samtidigt nå igenom bruset till våra prioriterade målgrupper.
Det är den enda vägen för att dra vårt strå till stacken och lyckas med
målsättningen att målgrupperna år 2020 ska anse att Sverige är ett
hållbart resmål och att omsättningen i svensk besöksnäring ska fördubblas till år 2020.

24. UNWTO, World Tourism Barometer, Advance Release, januari 2011 http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom11_1_key_trends_web_en.pdf
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VisitSwedens uppdrag och organisation
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 250 kampanjer
och projekt per år på de 12 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.
Mer fakta om VisitSwedens organisation och organisationsprofil,
se bilagorna 1, 2 och 3.

intressenter
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Intressenter – dialog och samverkan
är nyckeln till 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. Deras kunskap och
i förekommande fall lokala förankring är en förutsättning för att VisitSweden ska kunna göra ett gott arbete. Till exempel är de regionala turistorganisationerna en garant för att bibehålla, förädla och
förankra engagemanget hos de lokala turistföretagen och därmed
säkra deras långsiktiga tillväxt. För att skapa ett aktivt informationsflöde kring hållbar utveckling behöver VisitSweden mer kunskap om
intressenterna och deras kännedom och förhållningssätt 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 identifierat25 de intressenter som har störst betydelse
för VisitSweden.

Besökare
VisitSwedens uppdrag förutsätter en djup kunskap och skicklighet på
att kommunicera Sverige som ett attraktivt resmål för våra potentiella besökare. Genom kontinuerliga målgruppsanalyser på våra 12
prioriterade marknader uppdaterar vi oss om potentiella besökares
resvanor och uppfattning om Sverige26.
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.
I en analys av VisitSwedens prioriterade målgrupper och deras
resepreferenser anger 13 procent att syftet med den senaste resan till
Sverige var att ”besöka familj och vänner”. Lika många respondenter
angav ”familjesemester” som huvudskäl. 9 procent av respondenterna har angett ”utomhusupplevelser” och knappt 9 procent ”storstadssemester”27.
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.

Med Pathfinder Lapland
kan besökare uppleva
samisk kultur. Turerna
är kvalitetsmärkta med
Naturens Bästa.
Foto: Staffan Widstrand
25. 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).
26. Se bilaga 4.
27. VisitSwedens målgruppsanalyser, 2011, VisitSweden/GfK.

intressenter

Medarbetare
VisitSweden är ett renodlat kunskapsföretag. Det innebär att större
delen av vårt kapital består av våra medarbetares talang och kompetens. Inspiration, engagemang, stark drivkraft och tillfredställelse
hos medarbetarna är viktiga förutsättningar för att VisitSweden ska
kunna erbjuda de kreativa kommunikationslösningar som utgör vår
kärnverksamhet. Det är också viktigt att alla medarbetare känner väl
till och ges möjlighet att påverka VisitSwedens mål och vision samt
att alla i företaget strävar efter att låta varumärkesplattformens
kärnvärden genomsyra allt arbete.
Ledningens verktyg för att kunna uppnå detta är bland annat
kontinuerlig dialog och kommunikation kring dessa frågor samt
uppföljning i form av individuella utvecklingssamtal. Med hjälp av
kontinuerliga medarbetarundersökningar säkerställs ytterligare att
företagets visioner, mål och arbetssätt delas av medarbetarna. VisitSwedens samtliga medarbetare kunde till exempel vid den årliga
internkonferensen 2008 direkt påverka företagets affärsplan för åren
2008-2011 i olika workshopar. På liknande sätt har medarbetarna från
och med 2008 varit delaktiga i arbetet med företagets värdegrund
genom flera workshopar. En värdegrund som omsätter den övergripande varumärkesplattformen för Sverige till kärnvärden som gäller
för VisitSwedens medarbetare blev färdig under 2010.
Vad gäller miljömässig hållbarhet vill VisitSweden inte bara motivera den enskilde medarbetaren att agera ansvarsfullt för miljön
i tjänsten, utan strävar även mot att tänkandet sprids och påverkar
även den privata delen av livet.
Samarbetspartners
Våra samarbetspartners representerar på olika sätt de upplevelser,
boende eller transporter som utgör hela den kedja av tjänster som vi
tillsammans erbjuder utländska besökare.
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tion med aktiviteter och matupplevelser), till exempel för utländska
researrangörer, så att dessa får fler attraktiva svenska upplevelser att
marknadsföra i sina program. VisitSweden och destinationer i Sverige har löpande dialog med incomingarrangörer om paketering av
målgruppsanpassade upplevelser.
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 använda sig av en Sverigeprofil. Dessa har 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.
Utländska 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, agenter 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.

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 samarbetet 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. I en enkät om VisitSwedens hållbarhetsrapport riktad till regionala turistorganisationer svarar cirka 77 procent att det är viktigt eller mycket viktigt att
företag redovisar sin egen hållbarhetspåverkan och åtagande i en
rapport. Lika många anser att de fick en tydlig uppfattning om VisitSwedens ambition med hållbarhet efter att ha läst 2009 års rapport.
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.
En annan typ av företag är de så kallade incomingföretagen, som
paketerar erbjudanden i Sverige (t ex hotell och transfer i kombina-

Lamporna på Scandic Rubinen i Göteborg lyser tack vare vind- och vattenkraft.
Det syns inte på ytan, men är viktigt i ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Foto: Carl
Swenson

intressenter

Branschorganisationer, myndigheter och andra
organisationer i Sverige
Turismens olika intressesfärer bevakas och utvecklas av flera olika
intresseorganisationer, till exempel Tillväxtverket vad gäller utvecklingsfrågor, företagande och officiell turismstatistik, Svensk Turism
AB, som är huvudman för den nationella strategi för besöksnäringen
som antogs under 2010 och SHR, som i egenskap av bransch- och
arbetsgivarorganisation bevakar lagstiftning och regleringar inom
turism. VisitSweden samarbetar även med RTS, en näringslivsorganisation som driver affärs- och utvecklingsprojekt för ökat entreprenörskap. Andra exempel är organisationer som Svensk Form, Svenska
Samernas Riksförbund och LRF. VisitSweden arbetar tätt tillsammans
med organisationerna i olika sakfrågor och för en löpande dialog, där
var och en bidrar med sin kompetens för att föra utvecklingen framåt.
Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet
Organisationerna i Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet, NSU,
(Exportrådet, Invest Sweden, Svenska institutet, Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet tillsammans med 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 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) samt riks- och lokalmedier i hela Sverige en mycket
viktig kanal för att nå övriga svenska intressenter.
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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, men vill framöver
arbeta mer strukturerat med denna kravställning. 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 besöksnäring är något som gynnar hela samhället:
ekonomiskt genom ökad sysselsättning och större intäkter till stat,
kommuner och företag och socialt genom livskraftiga samhällen i
hela landet, förbättrad infrastruktur och ökad attraktionskraft. 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.

I Stockholm, Göteborg och
Malmö är det aldrig långt till
stora naturupplevelser. Kombinationen av puls och en harmonisk livsstil, i samklang med
naturen, är unik för Sverige.
Foto: Nicho Södling
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VisitSwedens hållbarhetsarbete
VisitSweden ser stora möjligheter att påverka vår omvärld ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Det är många faktorer
som inverkar på resandet till Sverige och utvecklingen av upplevelser
för internationella besökare. Här tror vi starkt på VisitSwedens roll
som en brygga mellan internationell efterfrågan av hållbara upplevelser och det utbud i Sverige som motsvarar behovet. Med våra cirka
250 kampanjer och projekt och 1 500 marknadsaktiviteter årligen i
utlandet påverkar VisitSweden och svensk besöksnäring affärs- och
privatresenärer både direkt och indirekt via utländska medier, researrangörer, agenter och incentivehus för mötesindustrin.
Hållbarhet är en av sju huvudstrategier 2010
VisitSweden arbetar utifrån sju övergripande strategier. Dessa ligger
till grund för all marknadsföring av destinationen Sverige internationellt. Fokus under 2010 var strategin för hållbar turism, som ska leda
till att VisitSweden blir bättre på att driva utvecklingen av hållbar tillväxt inom besöksnäringen i Sverige. Strategin för hållbar turism går
ut på att lyfta fram och kommunicera hållbara upplevelser i Sverige
för att attrahera besökaren, motivera besöksnäringen att välja hållbara lösningar, engagera oss i den internationella debatten och, som
självklar utgångspunkt, att som företag agera ansvarsfullt.
VisitSwedens ägare, staten, pekar i riktlinjerna för verksamheten
ut hållbarhet som en viktig faktor i det övergripande målet för verksamheten. Näringsdepartementet pekade också ut hållbarhet som
ett fokusområde för det extra anslag till VisitSweden 2010-2012 som
tillkännagavs hösten 200928.
Under 2010 har VisitSweden arbetat fram en övergripande strategi och vision för hållbarhet samt även tagit fram och lanserat en
kommunikationsstrategi för budskap som stärker Sverigebilden ur
hållbarhetssynpunkt. Kommunikationsstrategin presenterades för
svensk besöksnäring i oktober.
Arbetet har också fortsatt med att strukturera och engagera organisationen internt kring hållbarhet. Under 2010 har VisitSweden
påbörjat arbetet med en handlingsplan för hållbar turism som ska
leda till att strategin för hållbar turism övergår i konkret handling.

VisitSweden sopar framför egen dörr
Som tjänsteföretag har VisitSweden inget mandat att besluta om utvecklingen av hållbar turism hos näringsidkare och organisationer i
svensk besöksnäring. Men att minska VisitSwedens egen påverkan är
en självklarhet och under 2010 har vi fortsatt att ta flera viktiga steg
för att minimera VisitSwedens avtryck på miljön. Till exempel har
vi fortsatt att beräkna klimatpåverkan för alla våra kontor gällande
koldioxidutsläpp från el och uppvärmning samt från våra tjänsteresor. Det är dessa faktorer som bidrar mest till VisitSwedens miljöpåverkan. Vi har också påbörjat arbetet att klimatkompensera större
events, både i Sverige och utomlands. I och med att vi kompenserar
för våra miljömässiga avtryck i certifierade klimatprojekt är hela företaget klimatneutralt. VisitSweden är sedan 2009 medlem i Global
Compact (se bilaga 5) och FN:s klimatprogram Caring for Climate.
Tillväxt och fortsatt fokus på hållbarhet
De risker och möjligheter som VisitSweden identifierat (se sid 8-9)
visar på en stor potential att öka resandet till Sverige, fortfarande
med bibehållet fokus på hållbarhet. Med hjälp av VisitSwedens
kommunikationsstrategi för internationell marknadsföring kan vi
stärka Sverigebilden med hjälp av budskap som andas framtidstro
och som lyfter fram ett brett och attraktivt utbud av internationellt
konkurrenskraftiga och hållbara upplevelser.

Ö v e r g r i pa n d e st r at e g i f ö r H å l l ba r t u r i s m
VisitSweden ska:
• motivera besökaren till ett hållbart 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 sig i hållbarhetsfrågor internt, nationellt och
internationellt.

28. Regeringens höstproposition 2009, http://regeringen.se/sb/d/11453/a/131716

Under VisitSwedens Culinary Academy of Sweden i Västsverige i september 2009 fick utländska researrangörer och journalister bland annat fiska och laga mat tillsammans med
lokala experter. VisitSwedens koncept Academies of Sweden är en avancerad form av visningsresa med starka hållbara inslag. Foto: Fredrik Broman
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VisitSwedens hållbarhetsstrategi:
inspirera besökaren
• motivera besökaren till ett hållbart 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 sig i hållbarhetsfrågor internt,
nationellt och internationellt

Inspirera besökare
VisitSweden kan uppmuntra och inspirera besökare från utlandet till
ett ansvarsfullt resande till och i Sverige genom att visa på de möjligheter till hållbara upplevelser som Sverige erbjuder. När VisitSweden
kommunicerar med utländska resenärer sker det till övervägande
del i digitala kanaler. Men med hänsyn tagen till målgruppens medievanor, kan vi välja andra kanaler att kommunicera genom, till exempel tryckta kataloger, tv-reklam eller storbildstavlor eller indirekt
via PR eller researrangörer och agenter för mötesindustrin. Valet av
kommunikationskanal görs utifrån vad vi bedömer bäst passar budskapet och den målgrupp vi vill nå.
Besökarnas drivkrafter
Generellt sett är de största drivkrafterna för semesterresan för Den
globala resenären som besökt Sverige att koppla av och slippa rutiner
i sin vanliga omgivning, följt av att ha roligt och uppleva nya saker
samt nyfikenhet på nya platser och städer, dvs man vill gärna ha nya
intryck i sina liv. Sedan kommer att njuta av god mat och dryck, att
uppleva naturen samt sol, värme och vackert väder som de främsta
drivkrafterna enligt figuren nedan.

Källa: VisitSweden/Gfk 2011. Bas: Den globala resenären som reser till Sverige (597)
Fråga. Hur viktiga är var och en av följande saker vid dina semesterresor?

Intressenter
Den globala resenären
Det globala företaget

Resemönster till Sverige
Många olika faktorer påverkar ett beslut att resa till ett särskilt resmål.
Av dem som reste till Sverige under 2010 var besök till familj och vänner och familjesemester de vanligaste orsakerna till resan till Sverige.
Naturupplevelser under barmarksperioden och storstadssemester var
de härnäst följande viktigaste orsakerna till Sverigeresan.
Det är globalt medvetna och resvana resenärer som söker nya,
spännande destinationer som har den största potentialen för ökat
resande till Sverige. Genom kontinuerliga målgruppsanalyser får vi
även en god kunskap om målgruppernas inställning till hållbarhet.
På så sätt kan vi och våra samarbetspartners i svensk besöksnäring
anpassa vårt erbjudande till de potentiella resenärernas efterfrågan.
Analyser på 11 av VisitSwedens 12 prioriterade marknader visar
vilken roll privatresemålgruppen anser sig ha inom miljövänligt resande. Undersökningen visar bland annat att cirka 20 procent av
respondenterna redan tar miljöhänsyn, men att nästan 25 procent
uppger att miljöhänsyn inte har eller kommer att ha någon påverkan
på deras val av semesterresmål. Av dem som anger att de redan tar
miljöhänsyn tycker 45 procent att det inte är enkelt att hitta miljövänliga alternativ när de planerar en resa29.
Konsumentundersökningar visar de senaste åren att intresset för
miljön och klimatförändringar ökar alltmer. Konsumenten blir mer
medveten om dess egna roll i att påverka till en bättre miljö i framtiden, men är ännu inte beredd att betala mer eller agera fullt ut utan
anser att det ligger i leverantörernas ansvar att verka för en bättre
miljö och utveckla produkter och upplevelser som är miljömässigt
hållbara30.
Inom företagen har CSR-frågorna också fått en alltmer framträdande roll vilket innebär att företagen ställer högre krav på hållbarhetsaspekten i samband med inköp av tjänster och upplevelser och
att man idag är mer försiktig att inte förknippas med aktiviteter som
kan kopplas ihop med ett icke CSR-mässigt rätt agerande.
Tydliga, gemensamma budskap förstärker positionen för Sverige
I all kommunikation med potentiella besökare utgår VisitSweden
från en varumärkesplattform, som utvecklats tillsammans med de
övriga organisationerna i Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet
(Exportrådet, Invest Sweden, Svenska institutet, Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet).

29. VisitSwedens målgruppsanalyser, 2011, VisitSweden/GfK
30. 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.
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Plattformen är ett verktyg för att rikta organisationernas marknadsföring om Sverige åt samma håll – att skapa en position för Sverige
som bygger på progressivitet. Svensk progressivitet bygger på en
spänst mellan mjuka, mänskliga värden och det som är banbrytande
och innovativt. Med hjälp av fyra kärnvärden, Nytänkande, Öppenhet,
Omtänksamhet och Äkthet, formas budskapen mera konkret.
kärnvärde:

Öppenhet

kä rn
värde:

Nytänkande

posit ion :

Progressiv

kärn värde:

Äkthet

kärnvärde:

Omtänksamhet

VisitSweden har byggt vidare på varumärkesplattformen för Sverige
genom att utveckla budskap speciellt anpassade efter resenärerna i
de målgrupper som vi vänder oss till. Det resulterade i ett strategiskt
koncept, positionsteman, som ska förenkla, fokusera och förstärka
budskapen om Sverige som resmål. Med positionsteman som vägledning kan vi gruppera utbudet i Sverige på ett bättre sätt för att
matcha målgruppernas behov. Det betyder att vi kommer att lyfta
fram färre huvudbudskap om Sverige och bli mer koncentrerade och
konsekventa över tiden.
Sverige associeras starkt till både natur och kreativitet. Dessa två
dynamiska och attraktiva aspekter av Sverige är ett fundament för
Sverigebudskapen, även när vi vill lyfta fram hållbara upplevelser. Eftersom Sverige uppfattas som ett land som tar miljöfrågor på allvar,
förstärker det uppfattningen om Sverige som ett progressivt land
och ger oss en konkurrensfördel gentemot andra resmål. Sverigebudskap som utgår från varumärkesplattformen och positionstemana
stödjer en hållbar utveckling genom att de fokuserar på stegvis och
långsiktig utveckling med hänsyn tagen till människans och naturens välbefinnande.

Med utmaningar som kombinerar action, lek, fantasi och äventyr
med enkelhet, mys och äkthet.
Swedish Lifestyle – svenska kulturupplevelser
Fördjupade upplevelser av svensk kultur och svensk livsstil. Allt från
design, historia och traditioner till möten med människor som berättar något om det moderna Sverige och dess ursprung. Om en kultur
som är naturnära, enkel, hållbar och respektfull och samtidigt öppensinnad, nyfiken och innovativ.
Vitalised Meetings – nyskapande mötesarrangemang
Nyskapande mötesarrangemang kombinerar lekfullhet och framåtanda med harmoni och okomplicerade upplevelser i naturliga miljöer. Möten i Sverige vitaliserar det egna tänkandet och visar vägen
till hållbara värden.
Kvalitetsmärkning
VisitSweden är en av tre organisationer bakom den första ekoturismmärkningen på norra halvklotet, Naturens Bästa, som lanserades redan 2002. Ekoturismföreningen som huvudman har tillsammans med VisitSweden och Naturskyddsföreningen fram till idag
certifierat över 240 naturresor från drygt 80 godkända arrangörer i
Sverige, som uppfyller de hårda kraven på miljömässig, ekonomisk
och social påverkan. Märkningskommittén, där VisitSweden ingår,
träffas regelbundet för att godkänna granskade arrangemang. 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 och kvalitetssäkrade upplevelser i Sverige för internationella besökare. I en
enkätundersökning bland de europeiska turistråden31 anser också 25
procent att kvalitetsmärkningar via olika klassificeringssystem är en
viktig åtgärd för att främja hållbar turism.

För VisitSwedens 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

De fyra positionstemana är:
Urban Nature – svenska storstadsupplevelser
Svenskt storstadsliv ger en unik kombination av dynamisk kreativitet och harmonisk, naturnära livsstil. Temat sammanfattar det unika
med storstadsupplevelser i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Natural Playground – Sverige som naturlig lekplats
Aktiv gemenskap i naturnära miljöer. I Sverige finns en unik möjlighet att röra sig fritt i, samspela med och lära av naturen.

Vildmark i Värmlands timmerflottfärd har varit kvalitetsmärkt med Naturens
Bästa sedan 2002. Med enbart stockar och rep bygger gästen själv sin flotte
och färdas nerför Klarälven i dess egen takt. Foto: Vildmark i Värmland

31. What role should European NTOs play on climate issues?, questionnaire among European ETC members, juli 2008
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Vägval och framgångsfaktorer på kort sikt
För att motivera besökare till ett ansvarsfullt resande och visa hur
man kan besöka Sverige på ett ansvarsfullt sätt, vill VisitSweden:
• utveckla en kommunikationsstrategi med fakta och argument som
stärker VisitSwedens positionsteman
• underlätta för besökaren att ta medvetna och hållbara beslut när
de planerar sin resa
• bidra till större kunskap om affärsnytta kopplat till hållbart agerande, t ex genom att lyfta fram goda exempel

”Lär av naturen”

Vad har VisitSweden gjort?
Genomförda aktiviteter 2010, exempel
VisitSweden befinner sig i inledningsfasen av ett mer strukturerat
hållbarhetsarbete, och har utvecklat en övergripande strategi och
vision, samt tagit fram en strategi för hur hållbara budskap ska kommuniceras.
Därutöver genomfördes flera lokalt initierade aktiviteter under
2010 på utlands- och huvudkontoren.

För Den globala resenären
Drivkraften att uppleva naturen och dess mångfald med lärande aktivteter, de fyra årstiderna, vilket många deltagare inte har upplevt,
samt platser i våra moderna städer. Även matupplevelser, som en del
i lärande aktivitet, både i och ur naturen.

- Kommunikationsstrategi
VisitSweden har utvecklat en strategi för hur hållbarhet ska kommuniceras till de prioriterade målgrupperna Den globala resenären och
Det globala företaget. Budskapen ska beskriva en framtidstro som
relaterar till målgruppernas positiva syn på framtiden och som lyfter
fram de konkurrenskraftiga hållbara upplevelser som finns i Sverige.

Vad betyder det?
För Den miljömedvetne globala resenären
Drivkraften av att uppleva natur och att lära nytt är större än för Den
globala resenären i stort. Sverige som resmål har mycket att erbjuda
för att möta efterfrågan med ett attraktivt utbud. Delbudskapet ”Lär
av naturen” handlar om att lära om sin plats i naturens kretslopp och
attraherar en medveten målgrupp.

Vad vill vi ska hända?
Vi vill att målgruppen ska attraheras av budskapet, lära mer och
sprida det vidare. Resan ska öka kunskapen om Sverige som hållbar
destination och vi vill att de ska dra nytta av de olika kunskaper de
skaffat sig. De ska också tala om Sverige och påverka andra i samma
riktning. På detta sätt blir de delaktiga i det visionära tänkande i vårt
huvudbudskap: “Vi vågar tro på en vacker värld”.

Huvudbudskapet är ”Vi vågar tro på en vacker värld”.
Det stöttas av tre delbudskap: Ett medvetet val är enkelt, Lär av naturen och Ett framsynt värdskap.
Med dessa budskap visar vi att Sverige är i ledning för att skapa en
attraktiv destination, där hållbarhet värdesätts och är fundament för
vistelsen i vårt land.
”Ett medvetet val är enkelt”
Vad betyder det?
Budskapet är för målgruppen mer en förutsättning än något som
triggar dess primära drivkrafter gällande resande. Genom att göra
medvetna val bidrar man till en Vacker värld. Därför måste dessa val
vara enkla att göra!
Att välja ekologiska alternativ är oftast mycket medvetna val. Målgruppens val speglar önskan om en hälsosam och hållbar existens.
De har stor medvetenhet om konsekvenser av konsumentbeteenden.
De tror på individens möjlighet att bidra till större sociala och miljömässiga resultat.
Vad vill vi ska hända?
Genom att:
• synliggöra de produkter och tjänster som har märkningar
• lyfta hållbara evenemang och möten
• berätta om alla möjligheter till medvetna val
• berätta om våra storstäders långt gångna utveckling inom hållbarhet gör vi det enkelt för Den miljömedvetna globala resenären och
Det globala företaget att välja svenska upplevelser i stället för konkurrerande alternativ. Det blir lättare att göra medvetna val.

Restaurang Salt & Brygga i Malmö serverar råvaror från lokala producenter
som odlar ekologiskt. Rättvisemärkt och ekologiskt kaffe, te, vin och öl samt
inredning i återvinningsbara och icke allergiframkallande naturmaterial är
andra exempel på en genomgripande miljöprofil. Foto: Miriam Preis
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”Ett framsynt värdskap”
Vad betyder det?
I Sverige utgår vi från människan och miljön när vi tar emot besökare från andra delar av världen. Detta har inflytande både på hur
vi bemöter Den miljömedvetne globala resenären och Det globala
företaget. Vi bygger vårt värdskap på tre hörnstenar som är markörer
för en vacker värld - Trygghet, Tillit och Tolerans.
Trygghet
Genom öppenhet, nytänkande och omtänksamhet skapas ett
samhälle där målet är att alla ska få plats och känna sig välkomna.
Utvecklingen går hand i hand med hållbarhet för miljön. Stävan
efter balans. Det mänskliga, mjuka, etiska, balanserade med det
innovativa, banbrytande nytänkandet.
Tillit
Lita på sig själv och andra. Att tillåta individer insyn i offentliga
beslutsprocesser liksom att respektera orörd natur som är öppen
för alla har sitt ursprung i ett långsiktigt tänkande.
Tolerans
Sverige tar stor hänsyn till starka etiska värden som jämställdhet,
hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Balans mellan jobbfritid, pappaledighet m m är bra exempel. Strävan mot delaktighet,
jämställdhet och konsensus skapar också balans i samhället.
Vad vill vi ska hända?
Målgrupperna ska känna till vilka möjligheter och friheter t ex allemansrätten ger samt vår gaytolerans. Detta ska bidra till att sänka
tröskeln för förstagångs-resandet till Sverige och skapa ett tryggt,
välkomnande och positivt intryck av Sverige som leder till återbesök.
Genom att VisitSweden inkluderar etiska värden i kommunikationen och genom att vi visar hur målgruppens
konsumentbeteende har konsekvenser på människan,
inte bara miljön, visar vi hur vi tillsammans med målgruppen ”vågar tro på en vacker värld”.

- Internationell PR
VisitSwedens arbete för att inspirera utländska journalister ledde under 2010 till drygt 3 000 artiklar i tidningar och magasin, räknat på 9
marknader. Kopplingen mellan svensk livsstil och natur är ett starkt
inslag i hur journalisterna beskrev Sverige under året. Ett specifikt
intresse för ekoturism och allmänna miljöperspektiv märks allt oftare. Av de drygt 600 pressresor som VisitSweden genomförde under
2010 tillsammans med regionala turistråd och turistföretag i Sverige
resulterade flera i artiklar om hållbara upplevelser i Sverige. Under
2010 täckte drygt 100 artiklar ämnen direkt kopplat till miljömässig
hållbarhet. Av dessa stod enbart franska medier för hela 23 artiklar.
Ämnen relaterade till hållbarhet i vid mening, som orörd natur, allemansrätt, svensk mat och svensk livsstil, beskrevs i 40 procent av
artiklarna, eller 1 250 stycken. Detta visar en sammanställning från
VisitSweden32. Stockholm Green Capital rönte stor uppmärksamhet
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med flera följdartiklar kring ”eco-travels” och ”gröna” destinationer.
En pressresa med finska journalister med tema hållbarhet genomfördes tillsammans med Stockholm Visitors Board. Resan miljökompenserades genom att stödja Skärgårdsstiftelsens arbete. Under
2010 lades bland annat också grunden för en pressresa med enbart
ekologiskt tema till Stockholm, också den för finska journalister (resan genomfördes i mars 2011). ”Ecotravels” och ”gröna upplevelser”
bedöms vara ett av de kommande årens starka potentialområden.
Mediekonsumenter blir allt mer medvetna och vill resa med gott
samvete, både på natur- och cityupplevelser.
På VisitSwedens Danmarkskontor ser man en tendens att journalister på pressresa till Sverige i allt högre grad reser miljövänligt,
bland annat till Stockholm och Göteborg. I flera artiklar om handbolls-VM i Malmö tipsade danska tidningar om att ta tåget till arenan på VisitSwedens inrådan.
- Digital marknadsföring och kampanjer
VisitSwedens 250 kampanjer och projekt koncentreras allt mer till
webben och olika sociala forum i stället för mer traditionella och mer
miljömässigt resurskrävande marknadskanaler, exempelvis trycksaker. Webbplatsen www.visitsweden.com är basen i den grundläggande informationen om Sverige, och vid olika kampanjer för en utvald
målgrupp bygger VisitSweden ofta specifika kampanjsajter. Webbesökaren kan bläddra i digitala versioner av alla större trycksaker även
på visitsweden.com, vilket minskar behovet att trycka och distribuera
stora upplagor.
På bland annat de engelska, ryska och italienska språkversionerna
av visitsweden.com presenterar VisitSweden tips och inspiration om
hur man upplever Sverige på ett hållbart sätt.
Exempel på digitala kampanjer är Faces of Scandinavia (USA),
100% Echt (Tyskland) och Swedish Cities på www.visitsweden.com/
citybreak (Storbritannien och Italien). I VisitSwedens digitala kampanj riktade mot tyska äldre resenärer, 100% Echt, lyftes tåg- och
båttransporter fram före flyg. På VisitSwedens Danmarkskontor har
också planering påbörjats för att låta företagets sajter om Sverige för
danskar bli koldioxidneutrala.
- Academy of Sweden
VisitSwedens koncept för lärande visningsresor, Academy of Sweden,
genomförs årligen med två fokus: Academy of Sweden – Culinary och
Academy of Sweden – Outdoor. Visningsresorna utformade utifrån
kärnvärdena Omtänksam, Äkta, Nytänkande och Öppen från varumärkesplattformen för Sverige. Respekt för natur och råvaror och en
tydlig koppling till det svenska ursprunget är centralt.
Ofta ingår en Naturens Bästa-märkt aktivitet i programmet och
maten produceras i närområdet. På akademierna deltar journalister,
researrangörer och på outdoorakademierna även detaljister för outdoorutrustning. Deltagarna utses efter femdagarsprogrammet till
akademiambassadör för Sverige.
Hittills har elva Outdoor Academy of Sweden och tre Culinary
Academy of Sweden genomförts, varav en av vardera under 2010. VisitSweden har som mål att akademierna ska lämna så små avtryck
på miljön som möligt, men de miljömässiga avtryck arrangemanget
ändå lämnar klimatkompenseras.

32. Sverige som resmål i utländska medier 2010. Rapport som kategoriserar resultatet av VisitSwedens internationella PR-arbete i olika teman.
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- Klimatneutrala events
VisitSweden arrangerar flera events som riktar sig till direkt eller indirekt till utländska besökare. Under 2010 togs en modell fram för
klimatkompensation av VisitSwedens events i Sverige och på utlandsmarknaderna. Målet är att minst två events per utlandsmarknad ska kompenseras årligen med början 2011, både enligt kraven
för ”klimatneutrala arrangemang” (större events) och med hjälp av
schablonberäkningar (mindre events).
VisitSwedens deltagande på mässan World Travel Market i London
klimatkompenserades redan 2010. Mässan är en av världens största
och VisitSweden har där tät kontakt med researrangörer, journalister
och andra viktiga aktörer, vilka har stor påverkan på marknadsföringen av upplevelser i Sverige.
- Magasinet Sverige
VisitSwedens tryckta magasin ”Sverige” i 710 000 exemplar på nio
språk trycks med en miljöcertifierad tryckpress på klorfritt papper
gjort av FSC-märkt pappersmassa. Magasinet distribueras till de potentiella resenärer som bedöms vara intresserade av resor till Sverige.
Därmed undviks tryck av överexemplar. Alla nio editioner innehåller
ett uppslag med tips på ekoturistiska upplevelser från åtta Naturens
Bästa-certifierade företag.
På den danska marknaden producerar VisitSweden ut en annan
version av Magasinet Sverige, som ges ut fyra gånger per år, med en
upplaga på mellan 300 000 och 500 000 exemplar. Planering inför
att minimera klimatbelastningen (t ex tryck på FSC-certifierat papper) och klimatkompensation av utgåvorna under 2011 genomfördes
under 2010.
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- Swedish Workshop
Swedish Workshop, VisitSwedens återkommande mötes- och marknadsplats mellan Sveriges besöksnäring och utländska researrangörer med syfte att skapa nya kontakter och affärer, arrangerades i
Stockholm 2010. 120 researrangörer från 14 länder samt 86 säljare
från svensk besöksnäring deltog. Arrangemanget genomfördes med
så miljövänliga val som möjligt, avseende lokalval, mat, transporter,
boende, osv.
- Samarbete med researrangörer och agenter
I bearbetningen av researrangörer och företag som VisitSweden vill
ska resa på möten och konferenser i Sverige, vilket sker genom ett
mellanled av agenter, är hållbarhet också ett viktigt inslag. Exempelvis ser VisitSwedens Pariskontor till att alla deltagare vid större
möten förflyttar sig med kollektiva färdmedel. På VisitSwedens Storbritannienkontor sker diskussioner för att uppmana researrangörer
och andra aktörer att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid planering
av sina resmål. Till exempel att lägga in hållbara upplevelser i sina
reseprogram, minska antalet resekataloger och övriga trycksaker och
fokusera på flygtransport med moderna plan.
På fackmässan EIBTM, där researrangörer och agenter från hela
världen möts, fick VisitSwedens Sverigemonter mässans miljöpris.
Mässorna EIBTM och IMEX klimatkompenserades via mässans egna
kompensationssystem.

<< Den äkta kalixlöjromen finns bara i
vattnet i nordvästra
Bottenviken, där det
rena bräckvattnet ger de
rätta förutsättningarna.
Kalixlöjrom är det första
livsmedlet i Sverige att
få skyddad ursprungsmärkning i EU.
Foto: Magnus Skoglöf

>> På Bondens Egen
Marknad på ett tjugotal
platser i Sverige finns
närproducerad mat
och lokala specialiteter.
Svenska rotfrukter och
grönsaker är bra alternativ ur miljösynpunkt.
Foto: Lars-Olof Swartz/
Bondens Egen Marknad
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VisitSwedens hållbarhetsstrategi:
motivera besöksnäringen
• motivera besökaren till ett hållbart 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 sig i hållbarhetsfrågor internt,
nationellt och internationellt

Intressenter
Samarbetspartners
Branschorganisationer
Svenska medier

Inspirera samarbetspartners
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 turistföretag,
regioner och organisationer.
Alla regioner i Sverige arbetar med hållbar utveckling i större eller
mindre omfattning. Man anser att det är mycket viktigt att VisitSweden bidrar till att driva utvecklingen framåt inom besöksnäringen,
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 hållbarhetsarbete. En viktig
utgångspunkt i all VisitSwedens kommunikation är målgruppernas
kunskap och inställning till hållbart resande. Därför mäter vi kontinuerligt detta i de årliga målgruppsanalyserna och sprider denna
kunskap även till samarbetspartners.
Även i de målgruppsanalyser som omfattar respondenternas resande under 2010 har vi ställt frågor om resebeteende med hänsyn
till hållbarhet. Analyserna genomfördes på samtliga av VisitSwedens
12 prioriterade marknader. Bland annat ställdes frågor om miljöhänsyn vid val av semesterresmål och om man tycker att det är enkelt
att hitta miljövänliga alternativ. I samarbeten med VisitSweden får
företag och organisationer i svensk besöksnäring del av dessa analysresultat och kan använda dem i egna marknadsföringsbeslut.

Vad har VisitSweden gjort?
Genomförda aktiviteter 2010, exempel:

Vägval och framgångsfaktorer på kort sikt
För att visa på goda exempel i marknadsföringen och därigenom motivera besöksnäringen att utveckla fler hållbara produkter och upplevelser, vill VisitSweden:
• Tydliggöra affärsnyttan, genom att med stories och ”best practice”
bidra till högre medvetande om affärsnyttan med hållbart agerande.
• Starta ett partnerskap på tema hållbarhet med regionala turistorganisationer. Fokus ska ligga på marknadskommunikation av det
hållbara Sverige.
• Starta en process för marknadsföringskampanjer kring hållbarhet
med kommersiella aktörer (år 2011-2012). Genomföra minst en kampanj under 2011.

- Klimatdonator för TUR 2010
VisitSwedens deltagande med monter på resemässan TUR 2010 i Göteborg klimatkompenserades genom programmet ”Klimat Donator
TUR 2010”. Klimatbidraget investerades i ett av TCNC:s (The Carbon
Neutral Company) klimatkompensationsprojekt.

- Kommunikationsstrategi, ett redskap för svensk besöksnäring
VisitSweden har utvecklat en strategi för hur hållbarhet ska kommuniceras till de prioriterade målgrupperna Den globala resenären och
Det globala företaget. Budskapen ska beskriva en framtidstro som
relaterar till målgruppernas positiva syn på framtiden och som lyfter
fram de konkurrenskraftiga hållbara upplevelser som finns i Sverige.
Huvudbudskapet är ”Vi vågar tro på en vacker värld”.
Med kommunikationsstrategin ger VisitSweden sina samarbetspartners en plattform för hållbara budskap. Ju fler som sprider bilden av
Sverige som en hållbar destination, desto bättre, och med en gemensam kommunikationsplattform blir budskapen mer samstämmiga
och därmed slagkraftigare.
- Inspirationsdag för besöksnäringen
I oktober 2010 arrangerade VisitSweden en heldag för svensk besöksnäring och andra samarbetspartners, där man ville inspirera och höja
kunskapen kring hållbarhet i besöksnäringen i Sverige. Huvudsyfte
med dagen var att presentera VisitSwedens kommunikationsstrategi
för hållbarhet. En av regionerna i Sverige, Örebro län, fick berätta om
hur de har utvecklat sitt hållbarhetsarbete och vad det har betytt för
deras verksamhet. Dagen lockade cirka 200 deltagare och arrangemanget klimatkompenserades.

- Klimatmätningsverktyget Svante
VisitSweden erbjuder alla sina samarbetspartners att kostnadsfritt
använda verktyget Svante vid sin egen beräkning av klimatpåverkan
från resor. Detta för att uppmuntra till mätning och kompensation
av klimatmässig påverkan. En handfull företag och organisationer
i svensk besöksnäring har visat intresse för systemet Svante under
2010.
- Pilotprojekt Hållbar besöksnäring
Västsvenska Turistrådet och Tillväxtverket driver ett pilotprojekt
inom projektet ”Hållbar Besöksnäring”, som är en nationell satsning
för att etablera en kvalitets- och hållbarhetssystem till stöd för hela
Sveriges besöksnäring. VisitSweden deltar i styrgruppen. Även regionerna Jämtland/Härjedalen, Skåne, Småland och Södermanland/
Västmanland deltar i pilotprojektet. VisitScotland är internationell
samarbetspartner.
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- Klimatneutrala events
VisitSweden har under 2010 tagit fram riktlinjer och instruktioner
för hur företaget ska klimatkompensera events i Sverige och på utlandsmarknaderna. Genom att delta på dessa events erbjuds besöksnäringen en plattform för klimatkompensation. Ambitionen med
riktlinjerna och själva klimatkompensationen är att sporra internationella besökare, svensk besöksnäring och andra samarbetspartners
att bidra till en mer långsiktigt hållbar utveckling av Sverige som destination.
- Hållbarhet på agendan
I regelbundna möten med beslutsfattare i de regionala turistråden
i Sverige är hållbar utveckling ett återkommande diskussionsämne.
Hållbarhet är en stående punkt på dagordningen för VisitSwedens
lednings- och styrelsemöten.

Sverige har ett jordbruk som jobbat länge med omsorg om människor, djur och natur och
därmed bidrar till ett hållbart tänkande. Foto: Ulf Huett Nilsson

Stockholm valdes till Europas miljöhuvudstad 2010 av Europeiska kommissionen, bland annat för att miljöfrågor ingår som en naturlig del av stadens dagliga arbete. Men också för att
Stockholm har minskat koldioxidutsläppen med 25 procent per invånare sedan 1990. Foto: Jeppe Wikström
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VisitSwedens hållbarhetsstrategi:
VisitSwedens eget engagemang
• motivera besökaren till ett hållbart 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 sig i hållbarhetsfrågor internt,
nationellt och internationellt

VisitSwedens externa och interna engagemang
Sverige ska engagera sig och driva hållbarhetsfrågor inom internationella nätverk för turism, för att ta tillvara kunskap från exempelvis
branschorganisationer och andra länders nationella turistråd.
Under 2008 initierade VisitSweden exempelvis hållbarhetsfrågor
inom European Travel Commission, ETC, organisationen för de europeiska turistråden. Detta ledde till att VisitSweden i september
2009 stod värd för FN:s turistorganisation UNWTO:s och European
Travel Commissions första internationella miljösymposium, Tourism
& Travel in the Green Economy. Symposiet arrangerades med syfte
att komma fram till en gemensam ståndpunkt för turistindustrin i
Europa och de europeiska ländernas nationella turistorganisationer,
som i korthet bygger på Davosdeklarationens huvudbudskap om att
anpassa, mildra och främja nya teknologiska framsteg för att hantera
klimatpåverkan33.
Kunskapsutbytet inom ETC berör också utvecklingsfrågor som
marknadsanalys, statistik, resetrender och omvärldsbevakning inom
bland annat hållbarhet, frågor som hör tätt ihop med turismens ekonomiska utveckling.
VisitSweden tar också aktiv del i den nationella debatten kring
hållbarhet och turism, till exempel som talare på seminarier. Turismens roll som en ny basnäring för Sverige, utländska besökares efterfrågan på exotiska, annorlunda och lärande upplevelser och hur
Sverige kan svara mot det och hur miljömässig hänsyn kan stärka
Sverigebilden är vanligt förekommande teman i kommunikationen
mot ägare, samarbetspartners, medier och andra aktörer i Sverige.
På VisitSweden sker en kontinuerlig kartläggning och utveckling
av möjligheter gällande miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekter av hållbarhet.
VisitSwedens medarbetare har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor. Initiativ att införa rutiner som tar hänsyn till miljömässiga aspekter kommer ofta från den egna personalen. Detta vill VisitSweden
förstärka.
Vägval och framgångsfaktorer på kort sikt
För att driva och engagera sig i hållbarhetsfrågor internt, nationellt
och internationellt, vill VisitSweden:
• bevaka relevant hållbarhetsarbete som bedrivs, nationellt och internationellt
• delta i prioriterade aktiviteter och projekt
• vara aktiv part i Västsvenska Turistrådets pilotprojekt ”Hållbar Besöksnäring” tillsammans med Tillväxtverket, m fl

33. http://www.unwto.org/pdf/pr071046.pdf

Intressenter
Samarbetspartners
Branschorganisationer, myndigheter, andra organisationer i Sverige
Ägare
Svenska medier
Medarbetare
Leverantörer
Samhället

Vad har VisitSweden gjort?
Genomförda aktiviteter 2010, exempel:
- Deltagande i debatten
Medarbetare från VisitSweden deltar kontinuerligt i seminarier och
möten och förekommer i mediedebatten kring ekonomisk, social och
miljömässig hållbarhet. Turismen ekonomiska och miljömässiga påverkan på samhället är återkommande teman.
- Märkningskommitté Naturens Bästa
VisitSweden är sedan starten av ekoturismcertifieringen Naturens
Bästa med i dess märkningskommitté. Genom att engagera sig redan i detta stadium, tillförs ett internationellt perspektiv redan vid
certifieringen, vilket ökar chansen för företagen att lyckas på en internationellt konkurrensutsatt marknad.
- Sponsring
VisitSweden är bronssponsor för Naturskyddsföreningen (8 000 kr).
- Klimatjakten
VisitSweden deltog i den nationella tävlingen Klimatjakten, en webbaserad kunskapstävling för företag och organisationer i Sverige,
som ska höja kunskapen om vilka åtgärder som sparar energi och
skonar klimatet. Fem medarbetare representerade VisitSweden, som
slutade på femte plats. Alla medarbetare erbjöds att delta i den kunskapsinhämtning som föregick tävlingen.
- Utbildning internt
Bland annat vid VisitSwedens internkonferens utbildades all personal i hållbarhetsfrågor i samband med lanseringen av VisitSwedens
kommunikationsstrategi för hållbarhet. Vid detta tillfälle föreläste
även en representant från Arlanda om flygplatsens miljöarbete.
- Klimatmätningsverktyget Svante
VisitSweden använder verktyget Svante för beräkning av alla medarbetares klimatpåverkan från el, uppvärmning och tjänsteresor. Detta
uppmuntrar också medarbetarna att göra hållbara val av transportsätt även som privatpersoner.
- Utveckling av hållbarhet mot researrangörer och agenter  
VisitSwedens ansvariga för återförsäljarledet (researrangörer och
agenter) har hållit interna workshopar med syfte att få fram idéer
och aktiviteter för att driva frågan mot återförsäljare av upplevelser i
Sverige, bland annat SWOT-analyser.

mil jöpåverkan
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VisitSwedens egen miljöpåverkan
För VisitSweden är det en hygienfaktor att sopa rent framför vår egen
dörr. Koldioxidutsläpp från el, uppvärmning och tjänsteresor utgör
tillsammans den största delen av VisitSwedens miljöavtryck. Genom
beräkningar av vår påverkan samt klimatkompensation är hela företaget klimatneutralt från och med 200934. Den mest aktuella utmaningen för VisitSweden ligger i att arbeta med miljöaspekten, då vi
verkar i ett land som länge har arbetat med social och ekonomisk
trygghet.
Hållbarhets- och miljöpolicy
VisitSweden ska uppmuntra internationella besökare, svensk besöksnäring och andra samarbetspartners att bidra till en mer långsiktigt hållbar utveckling av Sverige som destination, samtidigt
som vi strävar efter att minska vår egen klimatpåverkan. Ledorden
i VisitSwedens hållbarhetsarbete är ekonomisk affärsnytta, socialt
engagemang och miljömässigt ledarskap. Hållbarhetsarbetet ska
präglas av öppenhet och omtänksamhet mot medarbetare, besökare, partner, samhälle och media. Vi ska föra en aktiv dialog med
och ställa krav på samarbetspartners och leverantörer samt uppmuntra våra potentiella besökare till ett hållbart ställningstagande.
Det gör vi genom att:
• öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla
anställda
• påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer i hållbarhetsfrågor
• se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
• internt sträva efter att minimera vår egen miljöpåverkan genom att
prioritera miljömärkta varor och tjänster samt ha en resurseffektiv
användning och förbrukning
• ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser
inom företaget
• tillgängliggöra ett hållbart utbud rakt igenom hela vår webb, både
för besökare som för partners.
• chefer och arbetsledare har ansvar för att hållbarhets- och miljöpolicyn och filter efterlevs och ska ta tillvara medarbetarnas idéer
och förslag.
För att säkerställa ett hållbart ställningstagande i allt vi gör använder vi oss av följande filter:
• Påverkas miljön av den tänkta aktiviteten/åtgärden?
• Vad kan minimeras? Viktigt att ta ställning och göra de strategiska
nödvändiga valen för att minimera påverkan.

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 under
2010 fortsatt det arbete som satte igång under 2008, till exempel att
mäta påverkan och hitta åtgärder för att minska direkta och indirekta
koldioxidutsläpp från den egna verksamheten.
Vi har sedan tidigare identifierat el och uppvärmning av våra kontor samt egna tjänsteresor som de parametrar som har störst inverkan på miljön. Vi fortsätter därför att mäta den totala effekten av
dessa parametrar under 2010, 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.
Under 2010 har utsläpp som genererats av samtliga utlandskontor, utom Japan och Kina, klimatkompenserats. VisitSweden lämnade
under 2010 ett avtryck på miljön som motsvarar ett utsläpp på cirka
583 ton CO2, varav 513 ton kom från tjänsteresor. Vi har under 2010
ökat vår påverkan med drygt 23 procent35 jämfört med 2009. Det är
framförallt tjänsteresorna som har bidragit till ökningen.
Vi kan fortfarande konstatera att flyget står för en avsevärd del av
VisitSwedens miljöbelastning, och det är också här den största ökningen har skett med 21 procent. Belastningen från tåg har minskat
med 15 procent, dock från en betydligt lägre nivå.
VisitSwedens elektricitetsförbrukning har uppgått till 152,6 MWh,
varav drygt 75,5 MWh var förnyelsebar el (där 5,6 MWh avser vindkraft inköpt för VisitSwedens Tysklandskontor och 69,9 MWh avser
inköp av vattenkraftsel för VisitSwedens huvudkontor i Stockholm).
Värmekonsumtionen uppgick till drygt 170,4 MWh. Detta motsvarar
en total klimatbelastning för el och värme på nästan 70 ton koldioxid.
Utgiften för köp av reduktionsenheter uppgick till 122 430 kronor och
motsvarar kompensation för VisitSwedens totala utsläpp på knappt
583 ton koldioxid. Den sammanlagda kostnaden och investeringen
för miljöskydd avser endast kostnader för klimatkompensation. Kostnader för inköp för kontorsbruk, såsom ekologiska livsmedel och miljövänligt kontorsmaterial sker, men är svåra att särredovisa.
VisitSweden har valt att klimatkompensera genom ett så kallat
CDM-projekt (Clean Development Mechanism) som bedrivs i Kethepally Village i Indien. Projektet, Gayatri Agro, ska skapa biomassebaserad elektricitet i ett energikraftverk. Kraftverket eldas med rester
från jordbruket, bland annat skal och strån från ris, sockerrör och
baljväxter. Projektet innebär en övergång från fossila bränslen och
bidrar till en stabilisering av det lokala elnätet. Totalt sparar projektet
ca 21 000 ton koldioxid per år36.

34. Se bilaga 6 för villkor för att bli klimatneutralt företag.
35. VisitSweden har anställt fler medarbetare och har öppnat fler kontor under året, vilket dels får en direkt effekt på grund av uppvärmning och elförbrukning av fler lokaler samt ett större antal
resor, men också en effekt genom att många resor har skett som resultat av introduktionsprogram samt en generellt högre aktivitetsgrad inom företaget.
36. Projektet har även skapat ca 400 nya jobb för lokalbefolkningen. Projektägaren engagerar sig dessutom kontinuerligt i lokalsamhället, bland annat genom att tillhandahålla studiematerial,
mat och hygienfaciliteter till de lokala skolorna samt dricksvatten och fruktträd till befolkningen. Man har även sponsrat byggnation av en skola samt överlåtit mark för att kunna bygga ett hostel
för skolbarn, och därmed möjliggjort skolgång för barn i grannbyar.
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Klimatmätning med verktyget Svante
I vårt hållbarhetsarbete tar vi hjälp av klimatverktyget Svante för att underlätta beräkning och rapportering av vår interna klimatpåverkan.
VisitSwedens CO2-utsläpp (ton)

2008

2009

2010

Förändring
2009-2010

Utsläpp per anställd
2010 (genomsnitt)

Klimatpåverkan från köpt elektricitet och värme

59,61

45,18

69,64

54,14%

0,98

Varav elektricitet

43,39

26,53

73,92

178,62%

1,04

0,0049

0,0015

0,0025

66,67%

0,00004

16,22

18,64

16,53

-11,32%

0,23

–

–

15,74

100%

0,22

Indirekt klimatpåverkan, tjänsteresor*

639,81

426,39

513,16

20,35%

7,22

Varav flygresor

618,48

403,99

490,04

21,30%

6,90

– Resor <450 km

56,08

41,85

51,41

22,84%

0,72

– Resor 450-1600 km

281,24

201,90

256,97

27,28%

3,61

– Resor >1600 km

281,16

160,27

180,53

12,64%

2,54

Varav tågresor

3,79

3,12

2,63

-15,68%

0,03

Varav bussresor

0,019

0,26

0,48

84,17%

0,006

Varav hyrbil, taxi och privata fordon

16,77

17,28

17,04

-1,39%

0,24

Varav båtresor

0,76

1,63

2,95

80,80%

0,041

699,42

471,57

582,80

23,59%

8,20

Varav miljömärkt elektricitet
Varav fjärrvärme
Gas

TOTAL

Källa: VisitSweden klimatrapport 2010 och Klimatprogram Svante/Respect.
* Uppskattning av väsentlig miljöpåverkan genom transporter är avgränsat till medarbetarnas tjänsteresor.
Vad har VisitSweden gjort?
Genomförda aktiviteter 2010, exempel :
VisitSweden utgick första året, 2008, från enkla åtgärder för miljön
för att under 2009 och 2010 höja de interna kraven.
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.
- Förbrukningsvaror, papper   
Flera utlandskontor jämte huvudkontoret har som princip att begränsa antalet utskrifter samt skriva ut på dubbelsidigt papper. Vid
inköp av ny skrivare/kopiator valde Danmarkskontoret ett miljövänligt alternativ.
Ett digitalt fakturahanteringssystem, som infördes 2009 och har ersatt ca 3 000 fakturor på papper, har fortsatt haft stor effekt.
- Trycksaker
Huvuddelen av VisitSwedens tryckta marknadsföringsmaterial som
produceras på Stockholmskontoret (Sverigekatalog, 710 000 ex, årsredovisning 2009, 1 000 ex) har gjorts på miljövänligt papper av miljöcertifierade tryckerier.

- Transport
Medarbetarna på huvudkontoret i Stockholm uppmanas välja klimatvänliga transportsätt när så är möjligt, till exempel att prioritera
tåg framför flyg, allmänna färdmedel och att resa med miljötaxi.
VisitSwedens Danmarkskontor planerar sina möten till tågnära destinationer och väljer, liksom Frankrikekontoret, att färdas med kollektivtrafik eller cykel till möten.
- Klimatkompensation events
VisitSwedens Inspirationsdag för svensk besöksnäring, med ca 200
deltagare, samt VisitSwedens internkonferens klimatkompenserades med hjälp av företaget Respects kompensationsprogram. Även
VisitSwedens Dialogdag för de regionala turistorganisationernas
chefer samt visningsresor för utländska journalister, researrangörer
och återförsäljare, Academy of Sweden – Culinary och Academy of
Sweden – Outdoor, klimatkompenserades. Totalt klimatkompenserades fem events.
- Elförbrukning  
VisitSwedens Tysklandskontor med i medeltal 7 anställda gick under 2010 över till inköp av grön el. Rutinen att stänga av datorer
och skärmar samt släcka ljus är införd bland annat på VisitSwedens
Storbritannienkontor och på huvudkontoret. Där har också rum med
ljussensorer i stället för manuella avstängningsknappar för belysning installerats. Successivt byte till lågenergilampor och inköp av
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energisnålare datorer.
- Inköp
I största möjliga mån inköp av miljövänliga, ekologiska eller närodlade livsmedel, som frukt, mjölk och kaffe (VisitSwedens Danmarkskontor och huvudkontoret i Stockholm, bland andra)
- Avfallshantering
Källsortering i papper, plast, kartong, glas och metall fortsatte att implementeras i företaget. Till exempel som resultat av en energi- och
miljöanalys av kontorslokalerna, som Storbritannienkontoret gjort
tillsammans med Sveriges ambassad, som delar lokaler med VisitSweden i London.
- Lokaler
VisitSwedens kontor i Storbritannien har som resultat av en energioch miljöanalys av kontorslokalerna gjort en genomgång av exempelvis tätning av fönster.

VisitSweden vill fortsätta uppmuntra en miljömässig medvetenhet i
hela företaget. Men med syfte att öka och effektivisera vårt interna
hållbarhetsarbete utvecklar VisitSweden även områden som berör
social och ekonomisk hållbarhet.
Vi eftersträvar också en balans i medarbetarnas arbetsbelastning
och uppmuntrar kompetensutveckling och kreativt tänkande. Detta
tas tillvara bland annat då nytänkande marknadsföringsaktiviteter
utvecklas, men också för att hitta fler sätt att låta hållbarhet genomsyra verksamheten.
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 VisitSweden vill förstärka.

- Möten
Möten mellan medarbetare per telefon och Skype fortsatte att ersätta vissa interna, personliga möten, vilka annars skulle ha genererat resande.

Besöksnäringen inom destinationen Sigtuna, där även Arlanda ingår, har satsat på att bli Sveriges första klimatneutrala destination, med ett nettoutsläpp av koldioxid lika med noll. Klimatarbetet i Sigtuna kommer att minska utsläppen med ca 2 000 ton koldioxid per år. Foto: Krister Fransson/Sigtuna Turism
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Ekonomiska indikatorer

Sverige ökar för sjunde året. Europa återhämtar sig.

Efter en period av lågkonjunktur, som också påverkat resandet i och
till Europa, såg europeiska destinationer en återhämtning på i genomsnitt 3,2 procent37. Men Sverige, som under 2010 upplevde det
sjunde året i rad med ett ökat antal utländska övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem, hade en ökning med cirka 4 procent38.
Därmed utvecklades Sverige bättre än Europa under ännu ett år.
För 2010 räknade Sverige in totalt 12,8 miljoner övernattingar från
utlandet, räknat på statistik från hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt privata stugor och lägenheter. Liksom under 2009
ökade inkommande turism till Sverige snabbare än den inhemska
turismen. Värdet av de utländska besökarnas konsumtion i Sverige
har stor betydelse för svensk export och ökade med 13 procent mellan
2008 och 2009 (senast tillgängliga siffror). Den utländska konsumtionen i Sverige under 2009 översteg värdet av järn- och stålexport
samt export av personvagnar tillsammans. Totalt omsatte utländsk
turism i Sverige 94 miljarder kronor under 2009.
Sysselsättningen inom många traditionella basnäringar ökar
inte i samma takt som för turismen, som bidragit med nästan 36
000 nya heltidsjobb mellan år 2000 och 2009, en ökning med nästan 30 procent. Det kan jämföras med den totala sysselsättningen
i Sverige som växt med cirka fyra procent under samma period.
Turismexporten, vilket är detsamma som utländska besökares kon-

Ekonomiska nyckeltal – besöksnäringen

sumtion i Sverige, bidrar med 13,6 miljarder i momsintäkter. Besöksnäringen är den enda exportgren som genererar momsintäkter till
svenska staten, eftersom konsumtionen sker inom landets gränser.
Nedan redovisas turistnäringens ekonomiska sysselsättningsmässiga bidrag samt ekonomiska nyckeltal för VisitSwedens verksamhet.

Birdsafari Sweden låter besökare följa med när ringmärkarna utför sitt arbete i Svartådalen i
Västmanland. Upplevelsen får använda kvalitetsmärkningen Naturens Bästa.
Foto: Daniel Green, birdsafarisweden.se

2010

2009

2008

12 802 832

12 329 440

11 963 998

Total omsättning i besöksnäringen (SEK)

n/a*

251,7 mdr

244 mdr

- varav exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige, SEK)

n/a*

93,6 mdr

90,9 mdr

Bidrag till BNP39

n/a*

3,08%

2,86 %

Antal anställda inom besöksnäringen (helårsverken)

n/a*

159 094

158 936

Total omsättning

264 107 000

196 701 000

175 228 000

- varav intäkter staten

156 966 000

110 073 000

99 763 000

- varav intäkter näringen

107 141 000

84 668 000

75 465 000

Antal utländska övernattningar (hotell, stugbyar,
vandrarhem, camping, privata stugor och lägenheter)

Ekonomiska nyckeltal för VisitSweden

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

24/47

20/46

17/43

4 400 000

3 957 000

3 900 000

Källa: NUTEK/SCB, TSA/Nationalräkenskaperna,
www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/omturism/boendeochinkvarteringsstatistik.4.21099e4211fdba8c87b800017302.html
VisitSwedens årsredovisning 2008, 2009 och 2010.
* Presenteras i juni 2011.
37. UN World Tourism Organization, World Tourism Barometer, januari 2011.
38. Tillväxtverket/SCB, Statistiska meddelanden 2010.
39. Turistnäringens andel av Sveriges totala BNP. Jämförelse i löpande priser.
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Medarbetarna

VisitSweden strävar mot att bli en innovativ och ledande organisation inom besöksnäringen och kommunikationsbranschen. VisitSwedens två huvudägare, staten och svensk besöksnäring, som sinsemellan har olika syfte med verksamheten, skapar en dynamik som
direkt återspeglas i VisitSwedens dagliga arbete som kommunikatör
av Sverige och dess destinationer och upplevelser. Genom vår lokala
närvaro på utlandsmarknaderna är vi specialister på kulturskillnader
och kan tolka och omvandla dem till kunskap. En kunskap vi använder
för att skapa attraktiva erbjudanden till den potentielle besökaren.
En förutsättning för att uppnå detta är medarbetare som starkt
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.
Här finns erfarna marknadsförare, analytiker, strateger, taktiker,
projekt- och processledare, specialister inom PR, webb, event och
relationsmarknadsföring och många fler. Vi är den strategiska och
taktiska resurs som gör det möjligt för svensk besöksnäring att nå
ut i världen.
Mot bakgrund av ovan är VisitSwedens målsättning att:
”vara en attraktiv arbetsgivare, som erbjuder professionell och personlig utveckling. Bolaget ska attrahera, rekrytera, utveckla och behålla
kvalificerade medarbetare, vilka bidrar till bolagets måluppfyllelse och
verksamhetskvalitet”.
I tider av stora förändringar på marknaden, där konkurrensen är hård
om såväl resenären som medarbetaren, är det extra viktigt att bedriva en framåtsyftande och modern personalpolitik. Detta innebär
bland annat att följande kritiska framgångsfaktorer är identifierade
för VisitSweden.
• att bolaget har kompetenta och engagerade chefer och ledare
• att prestation, kompetens och måluppfyllelse premieras
• att medarbetarna tillämpar innebörden av en ”lärande
organisation”
• att bolaget bedriver ett aktivt arbetsmiljö- och hälsoarbete
Det är nödvändigt för VisitSwedens fortsatta utveckling som bolag
att ta tillvara och utveckla kompetens och talanger när de anställda
ställs inför nya utmaningar. Det är bara därigenom vi säkerställer att
vårt erbjudande till våra samarbetspartners präglas av affärsmannaskap, professionalism och kreativitet.

Gemensam värdegrund stärker VisitSweden
Att lyckas göra ett bra VisitSweden ännu bättre!
Ett omfattande arbete med att förtydliga och förstärka VisitSwedens
gemensamma värdegrund påbörjades redan 2008 med en gemensam värderingsworkshop, vilket följdes av ett antal mindre work-

shops i olika grupper runtom i koncernen under 2009 och 2010. Principen att arbeta utifrån perspektivet ”nedifrån och upp” snarare än
”uppifrån och ned” och utgå från varje medarbetares personliga värderingar var en process som lade grunden för det fortsatta arbetet.
Under hösten 2010 genomfördes en intern medarbetarundersökning
som följdes upp på bolags- och avdelningsnivå där gemensamma
handlingsplaner togs fram.
Bakgrunden till arbetet att ta fram och sätta en gemensam värdegrund är det faktum att de värderingar och attityder ett företag har,
spelar en stor roll i synen på företaget, både i ett internt och ett externt perspektiv. Forskning visar också att starkt värderingsdrivna
bolag är mer framgångsrika. Målsättningen är också att stå starkt
rustad för att uppfylla våra mål knutna till bolagets övergripande vision och strategier och i det sammanhanget snabbare välkomna nya
medarbetare i vår företagskultur.
Den varumärkesplattform som VisitSweden tagit fram tillsammans med fyra övriga Sverigefrämjande organisationer, med positionen Progressiv och kärnvärdena Öppen, Äkta, Omtänksam och
Nytänkande, är ett av flera verktyg för VisitSweden att utveckla företagskulturen ytterligare.
VisitSwedens gemensamma värdegrund bygger på kärnvärden
som ska understödja varumärkesplattformen för Sverige, men anpassad för att passa ett företags verksamhet. De kärnvärden som
VisitSweden arbetar efter är Omtänksamhet, Affärsmässiget, Professionalism, Nytänkande och Lekfullhet. Värdegrunden ska genomsyra
medarbetarnas ageranda internt och externt, samt den externa och
interna kommunikationen om företaget VisitSweden.

En lärande organisation

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 hela tiden bli bättre på integrerad kommunikation. Vi ska förädla marknadsföringsverktyg och kanalstrategier, uppdatera vår målgruppskunskap och vara skickliga inköpare av
specialistkompetens. Det handlar om hur vi tillsammans i organisationen ska organisera våra krafter och lära oss av de erfarenheter vi
gör. Detta för att bli bättre på att hantera de situationer eller problem
vi möter.
En lärande organisation betonar vikten av att individer, grupper
och hela organisationer ständigt lär nytt, utvecklas och förnyas. Ett
ständigt lärande för alla och en hög grad av ansvar och initiativtagande är kännetecken för en lärande organisation. Liksom att det är
lätt att ta till sig, utveckla och föra vidare kunskap samt att ha en
förmåga att förändra sig och tillämpa kunskaper och insikter. Samtliga anställda (100%) har i det årliga utvecklingssamtalet med sin
närmaste chef dels utvärderat sin individuella prestation kopplat till
mål och uppdrag och dels tagit fram en individuell plan för fortsatt
utveckling. Planen kan innebära konkreta individuella externa utbild-
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ningsinsatser i form av kortare kurser eller längre program. Närmaste
chef har ansvar att i budgetarbetet avsätta pengar för olika typer av
utbildningsinsatser. Detta sker såväl för externa utbildningsprogram,
som workshops och seminarier. Alla underlag från utvecklingssamtalen arkiveras hos HR-avdelningen, vilket borgar för att gemensamma
överenskommelser om utvecklings- och utbildningsplaner följs upp
på årsbasis.
Medarbetare som av olika skäl tvingas att lämna sin anställning
på VisitSweden ska få stöd av en extern karriärcoach. Medarbetare
som har gått i pension har vid flera tillfällen stöttat organisationen
som egna konsulter med sin kunskap och erfarenhet i olika projekt.
Det finns idag inga specifika program för detta ändamål på grund av
bolagets storlek.
I VisitSweden finns en acceptans för konstant förändring. Organisationens medarbetare upptäcker tidigt problem, identifierar snabbt
felaktigheter och misstag och korrigerar dem. Man söker ständigt
efter nya eller bättre arbetsformer, metoder, rutiner och strategier
inom organisationen. VisitSweden ska ha ett arbetsklimat där det är
tillåtet att pröva idéer, även om de inte alltid leder till förbättringar.
VisitSweden ska vara en progressiv aktör i svensk besöksnäring
och 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
förhållandevis litet företag med totalt 71 anställda, men med det
stora multinationella företagets struktur med kontor i 12 länder. Flera
av våra samarbetspartners i svensk besöksnäring arbetar samtidigt
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 allt
för stora strukturer runt hierarkier, administration och IT-system.
Detta görs kontinuerligt i funktionsgrupper inom PR, Webb, Kampanj, Travel Trade och Sales & Relations, samt på Inspirationsdagar för
besöksnäringen och interna konferenser för samtliga medarbetare.

Matrisorganisation sprider kunskap

VisitSweden har valt att organisera företaget enligt matrismodellen,
vilket innebär att alla marknader finns i den ena dimensionen och
funktionsledningar i den andra.
Matrisstrukturen underlättar företagets koordinering och kvalitetssäkring och säkerställer att plattformen för varumärket Sverige genomsyrar allt arbete. Det ställer dock krav på tydlighet
kring kommunikation, gemensam problemlösning och ett gemensamt resultatansvar. På VisitSweden stöttar de olika arbetsprocesserna i en matrisstruktur medarbetarna i att utvecklas vidare, då ny
kunskap tillförs och breddas genom att hänsyn måste tas till flera
Åldersfördelning
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faktorer vid problemlösning än vad som vanligtvis görs i respektive
specialistfunktion.
Under 2009 tog vi fram en plan för ledarskapsutveckling i samband
med vårt värdegrundsarbete och det arbetet fortsatte under 2010.
VisitSweden har under 2010 arbetat vidare med medarbetarnas engagemang i hållbarhetsfrågor40 internt och externt, bland
annat genom utbildning på företagets internkonferens och med
tävlingen Klimatjakten.
Nyckeltal medarbetare
VisitSweden har totalt 71 anställda räknat i helårsverken (82 anställda räknat i individer) inom företaget, varav 42 arbetar på våra
utländska marknadskontor och 29 är anställda på huvudkontoret
i Stockholm. 66 procent av alla anställda (helårsverken) är kvinnor.
Ledningsgruppen bestod 2010 av 10 personer, varav 4 kvinnor och 6
män. I ledningen representeras marknadskontoren genom fem regionsdirektörer, som representerar samtliga europeiska kontor samt
det amerikanska. Styrelsen består av 8 ordinarie ledamöter och 2
suppleanter. Ägarna staten och besöksnäringen representeras av vardera fyra ordinarie ledamöter. I styrelsen för verksamhetsåret 2010
var 50 procent av ledamöterna kvinnor, däribland styrelsens ordförande. Se tabell över åldersfördelningen nedan.
Anställningsformen inom företaget är huvudsakligen tillsvidareanställning (80 procent), medan 20 procent har visstidsanställning. 86
procent av VisitSwedens anställda arbetar heltid.
Bland de anställda i Sverige uppgick sjukfrånvaron till 0,9 procent
( jfr 2,3 procent 2009), vilket fördelades jämnt mellan könen. Av denna var 0 procent långtidssjukfrånvaro. VisitSweden uppmuntrar alla
medarbetare att utnyttja ett friskvårdsbidrag.
Under 2010 anställdes totalt 24 nya medarbetare, varav 16 utomlands. Samtliga nyanställda under 2010 har fortfarande kvar sin anställning på VisitSweden. Personalomsättningen var under 2010 ca 20
procent, beräknat på antal personer som slutat i relation till antal personer i slutet av perioden. Av dem som slutade var 94 procent kvinnor.
På VisitSwedens marknadskontor i utlandet är i princip alla personer lokalanställda i respektive land. VisitSweden har nytta av en
ömsesidig kunskap om såväl respektive land som svensk kultur och
livsstil. Det gör att våra anställda har en brokig bakgrund med många
olika kopplingar till Sverige.
Vid all rekrytering annonseras tjänsterna ut internt samt externt
via vår webbplats. Dessutom annonseras tjänsterna ut i medier på
den lokala marknaden och ofta även i Sverige. För att säkerställa
en hög träffsäkerhet vid rekrytering av nya medarbetare deltar
såväl den ansvarige på berört marknadskontor som den funktionsgruppsansvarige och HR i Sverige i rekryteringsprocessen och
intervjuar slutkandidater.

Företaget

Ledningen

Styrelsen

< 30

7%

0%

0%

30-50

83%

70%

50%

> 50

10%

30%

50%

100%

100%

100%

40. I en 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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Om VisitSwedens hållbarhetsredovisning
Denna rapport behandlar VisitSwedens hållbarhetsarbete och avser
år 2010. Rapporten uppdateras årligen, vanligtvis i slutet av första
kvartalet, och avser kalenderår året före.

Redovisningsprinciper

Denna hållbarhetsrapport är VisitSwedens tredeje. Disposition och
innehåll bygger på Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer ”Sustainability Reporting Guidelines 3.1”41 och har tagit hänsyn till huvudprinciperna i FN:s The Global Compact för att på ett strukturerat och
överskådligt sätt beskriva rapportens innehåll och säkerställa kvaliteten. Rapporten innehåller även VisitSwedens första Global Compact
Report.
Sverige var 2009 det första landet i världen som uppmanade sina
drygt 50 statliga företag (hel- och delägda), däribland VisitSweden,
att göra en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives
standard. Genom att komplettera tidigare kunskap med att införa regelbunden mätning av vissa miljömässiga indikatorer får 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.

Rapportens inriktning

Tyngdpunkten i rapporten ligger i att beskriva hur VisitSweden ser
på sin roll inom utvecklingen av hållbar turism, men också vilka hot
och möjligheter vi bedömer kommer att påverka framtida hållbarhetsarbete. Dessutom pekar rapporten på hur VisitSweden integrerar hållbarhetsaspekten i den löpande dialogen med identifierade
intressenter för att bidra 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 2010 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. Vad gäller uppvärmning av kontorslokaler avgränsas från särredovisning i förnyelsebara respektive icke
förnyelsebara energikällor, då detta idag inte är möjligt att beräkna.
En annan avgränsning i rapporten härrör till att hållbarhetsarbetet
och kompensationen för vår klimatpåverkan exkluderar vårt arbete
på VisitSwedens kontor i Kina (och Japan t o m 2010). Detta på grund
av att bearbetningen fram till och med 2010 skett i ett separat bolag
som endast ägs till en tredjedel av VisitSweden. Vidare har vi avgränsat vissa av de redovisade indikatorerna gällande sjukfrånvaro, som
vi valt att beräkna enbart för huvudkontoret.

Nyckeltal - klimatpåverkan

VisitSweden redovisar följande nyckeltal för sin klimatpåverkan 2010:
• VisitSwedens totala 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 GHG-protokollet (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 för 2009 och 2010 skiljer sig från 2008 genom att mer exakta beräkningsmetoder har använts. Det innebär i
praktiken att medarbetarna i 2009 och 2010 års rapport i större utsträckning har angett exakta resesträckor samt den faktiska el- och
värmeförbrukningen jämfört med 2008. Beräkningarna är granskade
av Respect. Inga särskilda förändringar i mätmetod har skett mellan
2009 och 2010.
Denna hållbarhetsredovisning avser att uppfylla rapporteringskraven på nivå C.

Området runt Åre bjuder också på roliga
vattenupplevelser. Forsränningen med JoPe
Fors & Fjäll är märkt med Naturens Bästa.
Foto: Staffan Widstrand

41. Global Reporting Initiative (GRI) togs fram på initiativ av FN och gäller nu som det officiella ramverket för hållbarhetsredovisningar. VisitSweden blev det första nationella turistrådet i
världen att redovisa sin påverkan på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet enligt GRI-standard. Andra turistråd som följer denna standard är bland annat Portugals.
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Kontaktinformation
VisitSweden

I Sverige finns fantastiska råvaror med unika
smaker, tack vare ett relativt kallt klimat och
många ljusa sommartimmar. Bär och vilt är
tillgängliga genom allemansrätten. Duktiga
kockar i världsklass tar vara på det kulinariska
arvet och låter det leva vidare med nya idéer
och tillagningsmetoder. Foto: Björn Lindberg

V.S. VisitSweden AB (huvudkontor)
Box 3030
103 61 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 21, Stockholm
Tel 08-789 10 00
info.se@visitsweden.com
www.visitsweden.com/partner
Kontaktperson Hållbarhetsredovisningen:
Carla Aguirre, carla.aguirre@visitsweden.com

oberoende bestyrkanderapport
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GRI innehållsindex
Nedan följer index på de parametrar som ingår i Global Reporting Initiatives riktlinjer
för hållbarhetsredovisningar och som VisitSweden uppfyller helt eller delvis.
 rapporterar helt
 rapporterar delvis

ÅR = hänvisning till VisitSwedens årsredovisning 2010
HR = hänvisning till sida i denna hållbarhetsredovisning

Profil
1

Strategi och analys

Sidhänvisning

Redovisning

1.1

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare (t.ex. vd, ordförande eller
motsvarande position) om relevansen av hållbar utveckling för organisationen
och dess strategi.

HR, s 4



1.2

Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter

HR, s 4-9, 14, 17-19



2

Organisationsprofil

2.1

Organisationens namn

HR, s 31



2.2

De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna.

ÅR, s 8-13



2.3

Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures.

HR, s 10, 39-40



2.4

Lokalisering av organisationens huvudkontor.

HR, s 31



2.5

Antal länder som organisationen har verksamhet i, och namnen på de länder där
viktig verksamhet bedrivs eller som är särskilt relevanta för de frågor som berör
hållbar utveckling i redovisningen.

HR, s 41



2.6

Ägarstruktur och företagsform.

ÅR, s 14
HR, s 10



2.7

Marknader som organisationen är verksam på (inklusive geografisk fördelning,
sektorer man är verksam i och typ av kunder/förmånstagare).

ÅR, s 7
HR, s 39



2.8

Den redovisande organisationens storlek, inkl antal anställda, nettoförsäljning,
total finansiering och kvantitet/volym av produkter och tjänster.

ÅR, s 21-23
HR, s 26, 28



2.9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur
eller ägande.

ÅR, s 14-16



2.10

Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden

HR, s 19



3

Information om redovisningen
Redovisningsprofil

3.1

Redovisningsperiod (t.ex. räkenskapsår/kalenderår) för den redovisade
informationen.

HR, s 29



3.2

Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan upprättats).

HR, s 29



3.3

Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.).

HR, s 29



3.4

Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll.

HR, s 31



Redovisningens omfattning och avgränsning
3.5

Processer för definition av innehållet i redovisningen

HR, s 29



3.6

Redovisningens avgränsning

HR, s 29
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3.7

Eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och
avgränsning

HR, s 29



3.8

Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar,
utlokaliserade verksamheter och andra enheter som väsentligt kan påverka
jämförbarheten mellan olika tidsperioder och/eller organisationer.

HR, s 29



3.9

Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag, inklusive antaganden
och vilka tekniker som ligger till grund för uppskattningar som använts vid
sammanställning av indikatorerna och annan information i redovisningen.

HR, s 29



3.10

Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare
redovisningar, och skälen för sådana förändringar

HR, s 29



3.11

Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad
gäller avgränsning, omfattning eller mätmetoder som använts i redovisningen.

HR, s 29



HR, s 33-36



HR, s 32



Innehållsförteckning enligt GRI
3.12

Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns.
Bestyrkande

3.13

Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen
externt bestyrkas.

4

Styrning, åtagande och intressentrelationer
Styrning

4.1

Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är
underställda styrelsen och som är ansvariga för specifika uppgifter så som att
fastställa strategi eller att utöva tillsyn över organisationen.

ÅR, s 26



4.2

Om styrelseordföranden också är verkställande direktör

ÅR, s 26



4.3

Antal och könsfördelning gällande oberoende, icke-verkställande
styrelseledamöter

ÅR, s 23, 26



4.4

Möjligheter för aktieägare och anställda att komma med rekommendationer eller
vägledning till styrelsen eller företagsledningen.

HR, s 11, 37



Åtaganden beträffande externa alternativ
4.12

Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer
eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller stödjer.

HR, s 6, 14



4.13

Medlemskap i organisationer (t.ex. branschorganisationer) och/eller nationella/
internationella lobbyorganisationer

HR, s 6, 14



HR, s 11-13



HR, s 11



HR, s 11-13



HR, s 14, 20-21, 37-38



Kommunikation med intressenter
4.14

Intressentgrupper som organisationen har kontakt med

4.15

Princip för identifiering och urval av intressenter.

4.16

Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur ofta och
vilken typ av kontakter, per typ och per intressentgrupp.

4.17

Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter,
och hur organisationen har hanterat dessa områden och frågor, inklusive hur de
påverkat organisationens redovisning.

gri innehållsindex
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Ekonomiska resultatindikatorer
Ekonomiska resultat
EC1

Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader,
ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst
samt betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn.

EC4

Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn.

Sidhänvisning

Redovisning

ÅR, s 17
HR, s 22, 26



  ÅR, s 21



HR, s 28



HR, s 23



Marknadsnärvaro
EC7

Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som
anställts lokalt där organisationen har betydande verksamhet.

Miljöindikatorer
Energi
EN4

Indirekt energianvändning per primär energikälla.

EN6

Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller
baserade på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet som ett
resultat av dessa initiativ.

HR, s 23-25



EN7

Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering.

HR, s 23-25



Utsläpp till luft och vatten samt avfall
EN16

Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

HR, s 23-24



EN17

Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.

HR, s 23-24



EN18

Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning.

HR, s 23-25



HR, s 23-25



HR, s 24



HR, s 23



ÅR, s 21-22
HR, s 28



HR, s 28
ÅR, s 22



ÅR, s 22



Produkter och tjänster
EN26

Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat
härav.
Transporter

EN29

Väsentlig miljöpåverkan genom transport av produkter och andra varor och
material som används i organisationens verksamhet, inklusive medarbetarnas
arbetsresor/tjänsteresor.
Övergripande

EN30

Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ.

Arbetsförhållanden och arbetsvillkor
Anställning
LA1

Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region
samt könsfördelning.

LA2

Totalt antal samt andel nyanställda och personalomsättning, per åldersgrupp,
kön och region.
Hälsa och säkerhet i arbetet

LA7

Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro
samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region och kön.

HR, s 28

Utbildning
LA11

Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt
anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut.

HR, s 27-28
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LA12

Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av
sin prestation och karriärutveckling, per kön.
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HR, s 27



HR, s 28



HR, s 9, 11, 14-22



HR, s 16, 21



HR, s 28



HR, s 27-28



HR, s 27-28



HR, 18-19, 24-25



HR, s 12, 15



HR, s 20-21



ÅR, s 8-9



Mångfald och jämställdhet
LA13

Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av anställda per
anställningskategori efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och
andra mångfaldsindikatorer.

Organisationens roll i samhället
Samhälle
SO1

Andel av verksamheten som genomförts med lokalt engagemang, bedömning av
påverkan och utvecklingsprogram.

Produktansvar
Märkning av produkter och tjänster
PR3

Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt andel i
procent av produkter och tjänster som berörs av dessa krav.

Tour Operators’ Sector Supplement
Internal management
Labour practices
IM1

Belägg för rekrytering av lokalinvånare (inkluderat destinationens nationaliteter)
för befattningar på utlandskontor, även ledningsbefattningar
Health and safety

IM2

Riktlinjer och program som syftar till att befrämja det fysiska och psykiska
välmåendet hos de anställda på huvudkontor och utlandskontor.
Training and education

IM4

Befintliga riktlinjer och åtgärder för att tillmötesgå kulturella seder, bruk och
traditioner hos de anställda inom hela organisationen.
Materials

IM7

Andel av marknadsföringsmaterial och kunddokumentation som är producerad i
enlighet med en miljöstandard.
Kundrelationer

CR4

Tillvägagångssätt för att tillvarata återkoppling gällande hållbarhetsfrågor
relaterade till reseupplevelser och åtgärder som vidtagits för att svara på
återkoppling.

Cooperation with destinations
Partnerships
D1

Åtagande med intressenter på destinationer för att hantera frågor, inklusive de
som identifieras i PMD3.
Community development

D2

Identifiering och erbjudande om kommersiella möjligheter och stöd till icke
kontrakterade leverantörer som stödjer samhällsutveckling.

U N global compact
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UN Global Compact, Communication
on Progress. Rapport 2010
Företaget

VisitSweden är ett marknadsförings- och kommunikationsbolag vars
uppdrag är att lyfta fram Sverige som destination för resor och turism, samt att stärka och främja Sverige som varumärke. VisitSweden
är verksamt i 12 länder och sysselsätter ca 70 personer. VisitSweden
ägs gemensamt av den svenska staten och svensk besöksnäring.
All marknadsföring av Sverige fokuseras på utvalda målgrupper inom
privat- och affärsresande. VisitSweden genomför ungefär 250 kampanjer och projekt per år, vilket omfattar digitala kampanjer, närvaro
i sociala medier, events och workshops, personliga möten, PR, traditionell annonsering samt utveckling av våra webbplatser www.visitsweden.com och www.communityofsweden.com.
VisitSweden anslöt sig till UN Global Compact under 2009 och är ett
av cirka 110 svenska företag som stödjer UN Global Compact.

VisitSwedens åtagande

Att följa de tio principerna gällande mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättigheter, miljö och anti-korruption är ett åtagande som
VisitSweden tar på stort allvar. Detta reflekteras i företagets kärnvärden – omtänksamhet, professionalism, affärsmässighet, lekfullhet
och nyskapande. Inom VisitSweden är det mänskliga lika betydelsefullt som det affärsmässiga och detta är ett förhållningssätt som genomsyrar hela organisationen. Varumärket Sverige är baserat på och
utvecklas enligt liknande kärnvärden.
VisitSwedens mål är att marknadsföra den hållbara reseupplevelsen
mot våra internationella besökare. Utfallet av detta mål utvärderas i
VisitSwedens hållbarhetsrapport. En stor del av marknadskommunikationen om Sverige, i den mån det är relevant, baseras på svenska
kärnvärden såsom jämlikhet mellan könen, respekt för naturen och
barns rättigheter, för att inspirera internationella besökare att resa
till Sverige.
VisitSweden integrerar kontinuerligt FN’s principer i företagets
handlingsplaner och strategier samt stärker kunskapen rörande fördraget. 2011 skrivs VisitSwedens första Global Compact-rapport och
vi har valt att låta rapporten omfatta områdena ”arbete” och ”miljö”.

Ställningstaganden och aktiviteter
Arbetsvillkor
Andemeningen i VisitSwedens kärnvärden stödjer principerna om
föreningsfrihet, kollektiva förhandlingar, avskaffandet av tvångs- och
barnarbete och VisitSweden arbetar aktivt för att öka kunskapen om
dessa bland anställda och konsulter.
Princip 3.
Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten
till kollektiva förhandlingar
VisitSweden stödjer och följer alla tillämpliga lagar, regler och riktlinjer som rör föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar. Detta inkluderar LAS, MBL, Arbetstidslagen och Föräldraledighetslagen.
Inga överträdelser av dessa lagar har rapporterats under 2010.

VisitSweden stödjer FN’s deklaration om mänskliga rättigheter.
Ingen inom VisitSweden ska förorsaka eller bidra till överträdelser
eller kringgående av de mänskliga rättigheterna. Stor vikt läggs vid
att säkra de anställdas mänskliga rättigheter som de beskrivs av den
Internationella Arbetstagarorganisationens kärnkonventioner (ILO).
Princip 4.
Företagen skall sträva mot att avskaffa alla former av tvångsarbete
VisitSweden stödjer och följer alla tillämpningsbara lagar, regler och
riktlinjer gällande tvångsarbete, både utifrån den svenska lagen och
ILO ’s (International Labour Organization) förordningar. VisitSweden
följer ILO’s förordningar nr 29 och 105 gällande tvångsarbete.
Ytterligare lagar i Sverige är Lagen om Anställningsskydd (LAS), som
skyddar de anställda vid permittering eller avsked. Lagen om Medbestämmande i Arbetslivet (MBL), som rör delaktigheten i arbetslivet,
och Lagen om arbetsmarknadspolitiska program (2006:625), som
innehåller omfattande bestämmelser om de arbetsmarknadspolitiska programmen. Även Lag 2007:395 och Förordning 2006:634
som rör arbetsmarknadsprogram, Förordning 1997:1275 gällande anställningsstöd, Förordning 2000:630 gällande särskilda åtgärder för
människor med funktionshinder som minskar deras arbetskapacitet,
Förordning 2007:414 gällande jobb och utvecklingsgarantin, Förordning 1996:1100 gällande aktivitetsstöd för deltagande arbetsmarknadsprogram och Förordning 2007:418 är tillämpliga.
Inga överträdelser av dessa lagar och förordningar har rapporterats
under 2010.

Princip 5
Företag bör stäva mot att avskaffa barnarbete
VisitSweden följer den lagstiftning och de riktlinjer som förhindrar
barnarbete och som regleras såväl i arbetsmiljölagen (AML) kapitel
5 och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga AFS 1996:1.
Föreskrifterna reglerar såväl arbetsuppgifter, arbetstider och arbete
utan handledare och den gäller vid allt arbete som minderåriga utför.
VisitSweden följer även föreskrifterna om minderåriga som bygger
på EU-direktiv om minderåriga (94/33/EG) samt på ILO-konventionerna nr 138 (minderåriga) och nr 182.
Som arbetsgivare är VisitSweden ansvarig för att skapa goda arbetsförhållanden för den minderåriga.
Inga överträdelser av dessa lagar och förordningar har rapporterats under 2010
Princip 6
Företag bör sträva mot att inte diskriminera vid anställning och yrkesutövande.
Inga former av kränkande särbehandling eller andra former av trakasserier accepteras inom VisitSwedens organisation.
VisitSweden stödjer och följer alla lagar och regler mot diskriminering på grund av etnicitet, religion eller livsåskdning, funktionshinder eller sexualitet. Detta innefattar den svenska Jämställdhetslagen,
som reglerar män och kvinnors lika rätt till arbete, anställning och
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sysselsättningsmöjligheter på arbetsplatsen, Diskrimineringslagen,
som ska motverka diskriminering och andra former av stöd till lika
rättigheter och möjligheter oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etnicitet, relgion eller livsåskådning, funktionshinder, sexuell
läggning eller ålder.
Samtliga anställda inom VisitSweden är skyldiga att följa VisitSwedens handlingsprogram gällande diskriminering och genom detta
bidra till avskaffa diskriminering inom företaget.
Inga överträdelser av dessa lagar och förordningar har rapporterats under 2010.

VisitSweden höll ett heldagsseminarium för att inspirera och utbilda
den svenska besöksnäringen i hur man kommunicerar hållbarhet. En
kommunikationsstrategi för hållbara upplevelser i Sverige presenterades vid detta tillfälle.
VisitSweden har sedan 2008 identifierat elektricitet och uppvärmning av huvud- och utlandskontor samt personalens tjänstresor som
den största påverkan på miljön, mätt i utsläpp av koldioxid (ton). Genom att mäta kan VisitSweden kontrollera och minska sitt utsläpp
per anställd. Från 2008 till 2010 har utsläppet av växthusgas minskat
med 117 ton eller 17 procent.

Miljö

Princip 8
Företag bör ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande

Andemeningen i VisitSwedens kärnvärden stödjer uttryckligen principerna om miljöutmaningar, ansvar och skyldigheter samt miljövänlig teknologi.
Princip 7
Företag ombeds att stödja förebyggande åtgärder för att motverka
miljöproblem
VisitSwedens strategi för hållbar turism är en vägledande princip för
företaget internationellt, inom Sverige och inom företaget. Den övergripande strategin täcker tre områden för hållbar turism:
• uppmuntra och underlätta ett hållbart resande och visa hur man
kan besöka Sverige på ett ansvarsfullt sätt
• lyfta fram goda exempel inom hållbarhet och därigenom motivera besöksnäringen att utveckla fler hållbara produkter och
upplevelser
• driva och engagera sig i hållbarhetsfrågor internt, nationellt och
internationellt.
En genomgång av VisitSwedens budskap mot utländska besökare
har påbörjats, för att stärka informationen om hur man som besökare hittar de hållbara alternativen. Till exempel i VisitSweden’s PRarbete och på företagets webbplatser.

Inom European Travel Commissions arbete har VisitSweden tagit en
aktiv roll för att utveckla och öka kunskapen om hållbarhetsfrågor
bland de nationella turistråden i Europa. Till exempel genom att diskutera gemensamma hållbarhetsstrategier och utvecklingsfrågor.
VisitSweden arbetar också för att inspirera besöksnäringen i Sverige att agera mer ansvarsfullt, till exempel genom att lyfta fram goda
exempel på kommunikation mot potentiella besökare och bland den
svenska besöksnäringen.
Princip 9
Företag bör uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik
VisitSweden prioriterar ett hållbart resande för sin personal, när det
är möjligt, såsom tåg istället för flyg. Grönt flyg introducerades i Sverige, som första land i världen. VisitSweden ökar medvetenheten om
detta bland annat genom sitt strategiska PR-arbete.
VisitSweden är ett klimatneutralt företag och kompenserar den
påverkan på miljön som fortfarande kvarstår genom att bekosta ett
CDM-certifierat klimatprojekt i Indien (se sid 23. Dessa projekt fokuserar bland annat på att ersätta fossilt genererad elektricitet.
För bakgrund om Global Compact, se bilaga 5.
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Bilaga 1

VisitSwedens uppdrag och organisation
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 250 kampanjer
och projekt och cirka 1 500 marknadsaktiviteter per år på de 12
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.

Så ska VisitSweden leva upp till ägarnas förväntningar

VisitSweden arbetar med utgångspunkt från sju 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.

Vision för 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 offentliga och privata partner, som leder till
ökade intäkter för svensk turistnäring.

Allt utgår från målgruppen

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?

Sju huvudstrategier är ledstjärna

VisitSweden har identifierat och utvecklat sju strategiska områden
som grund för att kunna arbeta fokuserat för att stärka Sveriges
position som resmål. Strategierna är basen i det dagliga arbetet
och en förutsättning för att fortsätta utvecklas till ett modernt
kommunikationsbolag.
1.
Konsekvent målgruppsfokus
All marknadskommunikation utgår från de utländska
målgruppernas efterfrågan och drivkrafter.
2.
Övergripande Sverigebudskap
All kommunikation utgår från en gemensam
varumärkesplattform för Sverige, som tagits fram av
organisationerna i Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet.
3.
Långsiktiga partnerskap
VisitSweden samlar besöksnäringen i långsiktiga partnerskap
mellan offentliga och privata aktörer från lokal, regional,
nationell och internationell nivå.
4. Effektiva kommunikationskanaler
VisitSweden har stark kunskap om målgrupperna och
marknaderna och vet hur deras kommunikationsvanor ser ut.
Val och utformning av kommunikationskanaler sker utifrån
denna kunskap.
5.
Positionsteman ger tydliga budskap
VisitSweden strävar efter att alla marknadsaktiviteter ska utgå
från utvalda positionsteman som mobiliserar och positionerar
Sverige internationellt: Urban Nature, Natural Playground,
Swedish Lifestyle och Vitalised Meetings.
6. Hållbar utveckling
VisitSweden verkar för hållbar turism som attraherar
besökaren och motiverar besöksnäringen att välja hållbara
lösningar.
7.
Nation Branding
VisitSweden utvecklar en strategisk, framåtriktad
imagemarknadsföring för landet Sverige som också lyfter
Sverige som destination.

Samarbete är nyckeln till framgång

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.
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Bilaga 1

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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Bilaga 2

Organisationsprofil
VisitSweden är ett kommunikationsföretag för svensk besöksnäring
och andra företag och organisationer som vill marknadsföra sig
internationellt med en tydlig svensk profil. VisitSweden ska också
öka kännedomen om Sverige och stärka den generella Sverigebilden.
För VisitSweden är en lokal närvaro på de 12 prioriterade
utlandsmarknaderna central (13 utlandsmarknader under 2010). Via
utlandskontoren har VisitSweden kunskap om den lokala livsstilen,
kultur, trender, resebehov, tillgänglighet, den aktuella debatten och
inte minst hur Sverige uppfattas.
Medarbetarnas kompetens och kreativitet är navet
för organisationens förmåga att hitta de mest effektiva
kommunikationslösningarna. För att kompetensen ska
spridas genom hela organisationen arbetar VisitSweden i en
matrisorganisation (se bilaga 3). Specialistkunskaper inom bland
annat webbkommunikation, PR, företagsmöten och incentiveresor
eller kampanjplanering går tvärs igenom VisitSwedens
marknadsgränser och skapar synergieffekter och samsyn i hela
företaget.
VisitSwedens organisation består av 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.
I organisationen finns ett stort behov av att utbyta erfarenheter,
dels mellan de egna kontoren och dels mellan VisitSweden
och samarbetspartners i Sverige. Detta medför frekventa resor,
mestadels med flyg, mellan Sverige och respektive marknad,
då personliga möten många gånger krävs för att utveckla till
exempel gemensamma marknadsföringskoncept. För en detaljerad
beskrivning av den miljöpåverkan våra tjänsteresor medför, se tabell
på sidan 24.
Hållbarhetsarbetet utvecklas dels inom respektive
funktionsgrupp och dels på varje kontor.

Vi s i t S w e d e n s
u t l a n d s o r g a n i s at i o n
Region Europe North
Norge, utlandskontor i Oslo
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
I denna hållbarhetsredovisning ingår inte
klimat- och hållbarhetsarbete för verksamheten i Kina, då det kinesiska kontoret
under 2010 ingick i ett gemensamt marknadsföringsbolag för Asien, endast delägt
av VisitSweden.
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Bilaga 3

VisitSwedens matrisorganisation 2010
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Bilaga 4

VisitSwedens målgruppsanalyser,
huvudsyfte semesterresa
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Bilaga 5

Bakgrund Global Compact
Global Compact lanserades av FN:s tidigare generalsekreterare 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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Bilaga 6

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

