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Innehåll

Åttonde året i rad
med ”all time high”
för utländska övernattningar i Sverige

12,9
162 000
87,1
2,9
12,8

miljoner övernattningar från utlandet 2011 (+1 procent)*

heltidssysselsatta

miljarder kronor i exportvärde
(utländska besökares konsumtion i Sverige)

procent av Sveriges BNP från utländsk turism

miljarder kronor i momsintäkter
från utländsk konsumtion i Sverige

*Avser övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, camping samt privata stugor och lägenheter.
Siffrorna avser 2010 om inte annat anges. Källa: Tillväxtverket och SCB.
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VisitSweden ökar omvärldens
lust till Sverige
VisitSweden har statens och svensk besöksnärings uppdrag att

2011

marknadsföra Sverige och svenska upplevelser internationellt.

Nyckeltal

VisitSweden har utlandskontor i 12 prioriterade länder: Norge,
Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, England, Frankrike,
Spanien, Italien, Ryssland, USA och Kina.

events och relationsmarknadsföring till marknadsföringskampanjer
som riktas till utvalda segment i de prioriterade målgrupperna.
VisitSweden samarbetar i Sverige med bland annat regionala
seföretag och branschorganisationer för att marknadsföra deras
erbjudanden.
Sverige ligger på tionde plats på listan över europeiska länder med

0,8%
2 mkr
Staten 43,3%

organisationer, destinationer, transportörer, hotellkedjor, upplevel-

32,7%
84,7 mkr

störst intäkter från utländsk turism. Danmark hamnar på 17:e,
Norge på 19:e och Finland på 23:e plats i Europa. Bland världens
länder intar Sverige plats 23. (UNWTO World Tourism Barometer,
juni 2011)
Sverige ligger på femte plats av 139 länder i World Economic
Forums Travel & Tourism Competitiveness Report för 2011 (plats
7 av 133 länder 2009). I kategorierna miljömässig hållbarhet, infrastruktur för internet- och telefoni samt kulturella tillgångar rankas
Sverige högst.
62 procent av resenärerna i målgruppen Den globala resenären*
kan tänka sig att resa till Sverige på semester inom de närmaste tre
åren. Det motsvarar 34 miljoner människor. (*Enligt marknadsanalys på 11 av VisitSwedens 12 utlandsmarknader.)

42,5%
110,1 mkr

33,3%
107,2 mkr

2,1%
6,9 mkr

46,6%
150 mkr

2009

- bidrog till att antalet följare till @sweden på Twitter tredubblades på kort tid

2011

Särskilda anslag, Matlandet

79,3%
195,3 mkr

63,1%
122,9 mkr

36,9%
72 mkr

34,2%
84,3 mkr

2009

2010

38,4%
94,6 mkr
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Aktiviteter

Baskostnader

Direkta intäkter, staten

VisitSwedens totala omsättning har ökat med drygt 75 miljoner kronor de senaste två åren till
335 miljoner kronor. De direkta intäkterna består dels av statliga medel och dels av intäkter
från näringslivet för genomförda marknadsföringsinsatser. Genom VisitSwedens aktiviteter har
partners och intressenter dessutom ökat sina egna marknadsföringsinsatser på utlandsmarknaden, utan att detta lett till direkta intäkter till VisitSweden. Dessa anges som indirekta intäkter i
diagrammet ovan. Under 2011 stod därmed näringslivet för 55,2 procent av de totala intäkterna.
Det statliga anslaget på 140 miljoner kronor finansierar VisitSwedens baskostnader,
det vill säga all personal, egna kontor och kostnader för representation utomlands samt imagemarknadsföring av Sverige.
För budgetåret 2011 budgeterades ett minusresultat på 9,7 miljoner kronor. Detta för att balansera 2010 års stora positiva resultat. Bolaget har som uppdrag att leverera nollresultat över tid.

- bidrog till artiklar i internationella medier till ett motsvarande annonsvärde av 865 miljoner kronor

- nådde 42 100 medlemmar och hade 441 000 besök på CommunityOfSweden.com

65,8%
162,2 mkr

41,8%
140 mkr

Direkta intäkter, näringslivet

- genomförde cirka 250 kampanjer och projekt, vilket resulterade i cirka 1 500 marknadsaktiviteter

- hade 5,5 miljoner besök på visitsweden.com och www.communityofsweden.com

3,0%
10 mkr

2010

kostnader

39,4%
131,9 mkr

Indirekta intäkter, näringslivet

VisitSweden 2011
- bidrog till att 29 nya researrangörer tog in 613 nya Sverigepaket i sitt utbud

Näringslivet 55,2%

I marknadsföringen kombineras webb, PR, print, sociala medier,

24%
62,1 mkr

Näringslivet 51,3%

framåtsträvande målgrupp, kallad Förändringsdrivande connectors.

Näringslivet 56,7%

varumärket Sverige på lång sikt riktas kommunikationen mot en

Staten 48,7%

destinationen Sverige. När VisitSweden arbetar med att stärka

15,9%
53,2 mkr

18%
58 mkr

intäkter

resenären och Det globala företaget, i sin kommunikation om

Staten 44,8%

VisitSweden prioriterar två utvalda målgrupper, Den globala
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” VisitSweden marknadsför Sverige utomlands både som destination och
som varumärke. Med 12 utlandskontor på de prioriterade marknaderna har
VisitSweden den närvaro och kunskap om landets livsstil och trender som är
nödvändig för effektiv marknadsföring.”

Sveriges nya
basnäring
fortsätter växa
Besöksnäringen har haft en obruten tillväxt i åtta år och är nu en av Sveriges basnäringar.
Besöksstatistiken för 2011 visade på en ökning, om än svag, och det innebär att 2011 är det bästa
året hittills för svensk besöksnäring räknat i övernattningar. Besökare från Norge, Tyskland, Kina
och USA har ökat mest medan besökare Danmark är betydligt färre.
VisitSweden marknadsför Sverige utomlands
både som destination och som varumärke. Med
12 utlandskontor på de mest prioriterade marknaderna har VisitSweden den närvaro och kunskap
om landets livsstil och trender som är nödvändig
för effektiv marknadsföring. VisitSweden har haft
en stark tillväxt och omsätter 282 miljoner kronor,
inkluderat våra partners investeringar i internationell marknadsföring. 88 procent av den totala
omsättningen används till marknadsföring. Och 250
marknadsföringskampanjer och projekt och 1 500
marknadsaktiviteter genomfördes under året.

Fördubblad turismomsättning till 2020
Den Nationella strategin för svensk besöksnäring
2020 är viktig för VisitSwedens verksamhet.
Målet är tydligt: att besöksnäringen i Sverige ska
fördubbla omsättningen till 2020. Tre strategiska
fokusområden ska prioriteras:
1. Destinationsmarknadsföring och teman
2. Offensiv marknadsföring och försäljning
3. En samordnad besöksnäring
VisitSweden tar tillsammans med partners ansvar
för den internationella marknadsföringen av Sverige.

5 – vd om 2011 och framti de n
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De senaste fem åren har våra gemensamma satsningar på marknadsföring mer än fördubblats. Om
vi ska kunna bidra till att fördubbla besöksnäringens
omsättning till 2020 är en förutsättning en statlig
insats på minst samma nivå som tidigare och ökad
medfinansiering från partners.
Den positiva tillväxten i svensk turistnäring har
lett till att vi måste kunna erbjuda fler upplevelser som motsvarar internationella målgruppers
önskemål. För att bidra till det bildade VisitSweden,
Svensk Turism och Swedavia i början av 2011 Svensk
Destinationsutveckling AB. Om Sverige kan bygga
fler starka, exportmogna destinationer kommer det
att locka fler internationella besökare.
Stor aktivitet under 2011
Under 2011 har VisitSweden haft en intensiv verksamhet och genom effektiv marknadsföring attraheras
allt fler besökare och Sveriges varumärke stärks.
Här är fyra intressanta exempel: .
>>

Thomas Brühl,
vd VisitSweden
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>>
Curators of Sweden
VisitSweden har en stor expertis och erfarenhet inom
sociala medier. En ny banbrytande aktivitet lanserades under 2011, då Sveriges officiella twitterkonto
@sweden överlämnades till vanliga svenskar.
Aktiviteten har fått enorm uppmärksamhet på
Twitter och i traditionella medier runt om i världen.
DERTOUR Academy
I stor internationell konkurrens vann Sverige, Swedish
Lapland och Göteborg det prestigefyllda uppdraget
att stå som värd och genomförare för DERTOUR Academy, då 600 resesäljare utbildas på en utvald destination. DERTOUR, Tysklands näst största researrangör,
bidrar med 84 000 övernattningar i Sverige årligen.
Största Sverigesatsningen i Norge
VisitSweden och partners från svensk besöksnäring
samlade under 2011 sina resurser till en slagkraftig
satsning på den norska marknaden. Med en intensiv
närvaro i sociala medier, på webben och i norska
tidningar, radio och tv genomförde vi flera kampanjer,
till exempel en Göteborgskampanj för weekendresor,
en sommarkampanj, en Stockholmskampanj och en
höstlovskampanj.
Nation Branding i Storbritannien
För att marknadsföra Sverige som matland och destination och som en del i en större kampanj byggdes
ett trendriktigt ”Pop Up Café” vid Soho Square för
att visa äkta svenskt fika. På Harrods livsmedelsavdelning arrangerades svenska temaveckor i september.
Parallellt genomfördes digitala kampanjer med easyJet och British Airways för att öka resandet till Skåne.
Fler exempel finns på sidan 14-17

”En statlig insats på minst
samma nivå som 2011 och ökad
medfinansiering från partners
är en förutsättning om vi ska
kunna bidra till att fördubbla
besöksnäringens omsättning
till 2020.”

Fokus på imagemarknadsföring
Under 2011 har VisitSweden utvecklat en Nation
Branding-strategi för besöksnäringen. Den är
VisitSwedens svar på regeringens andra uppdrag till
bolaget, imagemarknadsföring av Sverige. Till grund
för strategin ligger Nämnden för Sverigefrämjande
i Utlandets varumärkesplattform för Sverige. Syftet
med Nation Branding-strategin är att:
• Stärka varumärket Sverige, vilket gynnar destinationsmarknadsföringen
• Samordna och öka resurserna för internationell
marknadsföring, bland annat från exportindustrin
inom kreativa näringar

2011

Stor potential för mat och måltidsupplevelser
Mat och måltidsupplevelser är en stor potential för
besöksnäringen. Regeringen har tagit initiativ till att
Sverige ska kommuniceras som det nya matlandet i
Europa. VisitSweden har under året utvecklat en gemensam kommunikationsstrategi för besöksnäringen
och genomfört pilotkampanjer.

3. Effektfull och engagerande kommunikation
Tjänsten marknadskommunikation är VisitSwedens
kärnverksamhet. Den bygger bland annat på våra
målgruppssegment, positionsteman, varumärkesplattform och storytelling. Resultatet blir ökad kännedom och positiva associationer till Sverige och fler
bokningar.

Det är attraktivt att mötas i Sverige
VisitSweden har under flera år kartlagt och analyserat
den internationella mötesindustrin. Genom VisitSwedens riktade marknadsaktiviteter utvecklas affärsrelationer med utländska agenter, till exempel genom ett
flerårigt partnerskapssamarbete i Tyskland.

Kraftsamling för att fördubbla besöksnäringen
Det krävs ett hårt arbete och en omfattande satsning
för att infria de högt ställa målen i den Nationella
strategin för svensk besöksnäring 2020. VisitSweden
tar som Sveriges kommunikationsföretag tillsammans med våra partners ansvar för fokusområdet
internationell marknadsföring.
En förutsättning för att lyckas fördubbla omsättningen är en statlig investering i minst samma nivå
som 2011 och en ökad medfinansiering från partners.
Men tillsammans med offentliga och privata aktörer
har vi goda chanser att lyckas. Nyckeln till framgång
förutsätter en mobilisering av hela Sveriges besöksnäring. Det är bara så vi kan nå målet att fördubbla
besöksnäringen till 2020.

Hållbarhet viktig fråga för besöksnäringen
Sverige har ett starkt varumärke inom hållbar utveckling och en stark naturprofil.
Detta har VisitSweden tagit fasta på i sin strategi
för hållbar utveckling: att inspirera besökare till hållbart resande, motivera besöksnäringen att utveckla
fler hållbara upplevelser och att själva engagera oss
i hållbarhetsfrågor. Sedan 2010 är VisitSweden ett
klimatneutralt företag.
VisitSwedens affärsplan 2012-2015
För att bland annat möta den Nationella strategins
utmaningar och VisitSwedens mål har vi arbetat fram
en ny affärsplan med sikte på 2015, där visionen är att
öka omvärldens lust till Sverige. Tre huvudstrategier
är grunden för VisitSwedens bidrag till den Nationella
strategin:
1. Dynamisk kunskapsorganisation
VisitSweden ska vara det främsta kommunikationsbolaget för internationell marknadsföring av Sverige.
VisitSweden är ett kunskapsföretag och bolagets
största tillgång är talangfulla och kompetenta
medarbetare. Därför är vårt strategiarbete med Talent
Management och värdegrund viktiga byggstenar.
2. Innovativa affärer och allianser
VisitSweden finansieras av statliga anslag och våra
partners investering i marknadsföring. Den svenska
besöksnäringen har några få stora och många små
och medelstora aktörer.
VisitSweden har utvecklat allianser, partnerskap
och ett long tail-verktyg för att främja utvecklingen
i hela kedjan.

Thomas Brühl, vd VisitSweden
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Ännu fler norrmän och tyskar
valde Sverige
Trots ett tufft år för ekonomin i många stora länder blev 2011 ytterligare ett år av obruten tillväxt
för utländska övernattningar i Sverige, om än med en blygsam ökning. En stark höst vägde upp
svagare sommarmånader och totalt ökade övernattningarna med 1 procent på hotell, stugbyar,
vandrarhem och campingplatser samt privata stugor och lägenheter. På hotell, stugbyar och vandrarhem såg Sverige en ökning för åttonde året i rad.

12,9
87,1
miljoner övernattningar från

utlandet 2010 (+1 procent)***

miljarder kronor i exportvärde 2010

övernattningar från utlandet
På hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser
och privata stugor och lägenheter

Miljoner övernattningar

13

12

VisitSweden prioriterade marknadsföringen till 12
länder i världen under 2011. Resandet från dessa
länder, räknat i övernattningar på kommersiella boendeanläggningar, står för nästan 81 procent av det
totala resandet från utlandet. För åttonde året i rad
ökade antalet övernattningar från utlandet i Sverige på hotell, stugbyar och vandrarhem*. Ökningen på 1 procent innebar 94 000 fler utländska övernattningar av privat- och affärsresenärer under 2011
än året före, totalt 12 896 000. Samtidigt fortsatte turismen i Europa att växa starkt under året och
ökade med 6 procent (världen +4,4 procent). Men
sett över de senaste tre åren har resandet till Sverige ökat med 3,2 procent, vilket är mer än genomsnittet i Europa på +2,9 procent**.
Utom-europeiska övernattningar ökade procentuellt sett mest med 18,5 procent, medan de nordiska marknaderna minskade med 4,8 procent. Utvecklingen från övriga europeiska länder var i stort
sett stabil jämfört med året före och hade en svag
ökning på 0,7 procent. Sveriges två största utlandsmarknader, Norge och Tyskland, visade båda på en
positiv tillväxt på 1,1 respektive 2 procent. Räknat
i volymer är den blygsamma ökningen mer bety-

dande: 36 000 fler övernattningar från Norge och
51 000 fler från Tyskland. Norge och Tyskland står
tillsammans för 45 procent av de utländska gästnätterna i Sverige. Den tredje största marknaden,
Danmark, minskade med 16,9 procent, motsvarande 260 000 övernattningar.
Utländska gästnätter utgör en knapp fjärdedel av
det totala antalet övernattningar i Sverige, under
2011 24,4 procent. Även om andelen internationella besökare i stort sett varit oförändrad de senaste
åren, har en allt större andel av intäkterna från turismen i Sverige kommit från utlandet. VisitSweden
ser en stor potential att öka antalet övernattningar ytterligare.
Det var norrmän som även 2011 stod för flest
utländska övernattningar i Sverige, med drygt 3,2
miljoner övernattningar (+1,1 procent). Tyskland
kom på andra plats med 2,6 miljoner övernattningar (+2 procent). Den procentuellt sett starkaste ökningen bland VisitSwedens prioriterade marknader
kom från Kina (+32 procent) och USA (+4 procent).
Från Kina noterades det högsta antalet övernattningar någonsin, drygt 146 000.
Bland de svenska länen hade Stockholms, Västra

11
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9

Källa: Tillväxtverket/SCB
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0

Källa övernattningsstatistik och turismekonomi om inget annat anges: Tillväxtverket/SCB. Uppgifterna för 2011 är preliminära.

2008

8

*En jämförbar tidsserie för campingplatser samt privata stugor och lägenheter finns tillgänglig endast från 2008 och framåt.
** Källa: UN World Tourism Organization, World Tourism Barometer, januari 2011 och januari 2008. Resandet till Sverige (och till visa andra länder) räknas i antal övernattningar, medan
resandet till övriga europeiska länder räknas i internationella ankomster.
***12 896 004 övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och privata stugor och lägenheter.
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storbritannien
596 328

norge

danmark

3 212 709

1 278 234

finland
503 176

nederländerna
624 255

usa

ryssland

426 274

208 864
frankrike
298 242

tyskland
2 650 084

2011
antal öve rn attn i n gar
på hot e ll, stug byar,
van d rarh em, c amp i n g
samt privata stug o r o c h
l äg e n h e te r.

kina
146 647

spanien
174 712

italien
284 754

Götalands och Skåne län flest utländska övernattningar på sina boendeanläggningar och såg också en ökning mellan 2010 och 2011. Stockholms län,
med 3,5 miljoner övernattningar från utlandet, ökade med 4,1 procent.

det av den svenska personbilsexporten (38,4 miljarder kronor). Turismexporten har mellan år 2000 och
2010 ökat med nästan 115 procent, medan Sveriges
totala export av varor och tjänster samtidigt ökade
med 56 procent i löpande priser.

Värdet av utländsk turism ökar snabbare än
Sveriges totala export
Turismen i Sverige växer och exportvärdet, det vill
säga utländska privat- och affärsresenärers konsumtion i Sverige, ökar snabbare än andra exportnäringar i genomsnitt.
Utländska besökare spenderade för 87,1 miljarder
kronor under 2010, vilket var mer än det samlade
exportvärdet för järn och stål (57,1 miljarder kronor)
och mer än dubbelt så mycket som nettoexportvär-

Sverige är marknadsledande i Norden
Sverige är störst på inkommande turism i Norden
och har drygt 34 procent av det totala antalet utländska övernattningar, jämfört med Danmarks
drygt 28 procent och Norges 21 procent.
Trots att Danmark och Finland har ökat sin andel
med cirka en halv respektive en procentenhet, behåller Sverige sin klart marknadsledande position.
Sedan 2008 har Sverige ökat sin marknadsandel
med knappt 2 procentenheter.

2011
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Uppdrag: marknadsföra
Sverige i världen
VisitSweden marknadsför Sverige utomlands, som destination och som varumärke. Med marknadsföring som är effektfull och kittlar nyfikenheten ska vi lyckas nå ännu fler internationella
privat- och affärsresenärer i en hård konkurrens med många andra länder och destinationer.

statens riktlinjer
anger det överg ripande
målet för verksamheten:
”VisitSweden ska bidra till att Sverige 
har en hög a
 ttraktionskraft utomlands
som turistland och har en långsiktigt
konkurrenskraftig turistnäring, som
bidrar till hållbar tillväxt och ökad
sysselsättning i alla delar av landet.”
Vad betyder det konkret

för svensk besöksnäring?
”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.

VisitSweden riktar all sin marknadsföring för svenska destinationer och upplevelser mot två utvalda
målgrupper – Den globala resenären och Det globala företaget. När det gäller imagemarknadsföring av Sverige riktar vi oss även mot en trendska-

pande, innovativ grupp människor, som vi kallar
Förändringsdrivande connectors. Genom återkommande målgrupps- och marknadsanalyser lär vi känna målgrupperna väl och kan avgöra vilka budskap
vi kommunicerar, vilka grupper av resenärer vi kommunicerar med, på vilket sätt vi utformar marknadsföringen och var vi väljer att synas.
VisitSweden ägs av svenska staten genom Närings
departementet till 50 procent och av svensk besöksnäring genom Svensk Turism AB till 50 procent.
Svensk Turism AB ägs av 160 företag och organisationer som i sin tur representerar över 10 000 företag i den svenska besöksnäringen.
Ägarna utser fyra ledamöter vardera till styrelsen.

vändig för att marknadsföringen ska bli effektiv.
Marknadsbearbetningen anpassas efter målgruppernas kännedom om och preferenser för Sverige.
Från att tidigare ha grupperat de prioriterade utlandsmarknaderna i sex geografiska regioner, delar
VisitSweden sedan i mars 2012 in dem efter de olika
ländernas potential att öka resandet till Sverige
och efter den typ av marknadsbearbetning som
VisitSweden genomför.
I närliggande länder som Danmark, Norge och
Finland vänder sig VisitSweden i högre grad direkt
till resenärerna, medan det i länder som Kina och
USA främst är researrangörer, agenter och medier
som bearbetas.

BOA RD
CEO

STR ATEGIC
DE VELOPMENT/ BI

”…hållbar tillväxt…”
VisitSweden ska agera för att
Sverige ska ta en t ätposition
internationellt som hållbar
destination i hela värdekedjan.

DIREKTMARKNADER

”…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.

Staten utser styrelseordförande och Svensk Turism AB
utser två suppleanter.
Med 12 utlandskontor från Beijing till New York
säkrar VisitSweden den marknadsnärvaro och den
kunskap om landets livsstil och trender som är nöd-

STR ATEGIC
BUSINESS SUPP ORT

POTENTIALMARKNADER

UTVECKLINGS-/
TILLVÄXTMARKNADER
Frankrike

Norge

Tyskland

Danmark

Nederländerna

Italien

Finland

Storbritanien

Spanien

Ryssland

USA
Kina

CORPORATE PUBLIC
AFFAIRS
MARKETING
SALES

GROUP FUNCTIONS
• Advertising &
Campaigns
• PR & Social Media
• Internet
Communications
• B2B Communications
• Sales
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vision

VisitSweden ökar omvärldens lust till
Sverige.

position

VisitSweden är det främsta kommunika-

tionsbolaget för internationell marknadsföring av Sverige.

affärsidé

VisitSweden skapar i samverkan med

partners en attraktiv Sverigebild internationellt för att attrahera Sverigebesökare
och skapa affärsmöjligheter för svenskt
näringsliv.

partnerskap 2011

”Av VisitSwedens totala
kostnader går 88 procent
till marknadskommunikation och 12 procent till
administration och lokaler.”

Under 2011 startade eller fortsatte VisitSweden att samarbeta
med svensk besöksnäring i
15 partnerskap. Största partnerskapet under året var Danmark
i Kubik, med en gemensam
marknadsbudget på drygt
18 miljoner kronor.
Partnerskap

Marknad

Swedish Cities

Tyskland
Storbritannien
Italien

Swedish Gotland

Tyskland
Finland

Swedish Südschweden

Tyskland

Swedish Southeast

Tyskland

Swedish Meetings &

VisitSweden rustar för att lyckas
I Visit Swedens nya affärsplan har vi ringat in tre
övergripande strategier att utvecka för att ta ett
större ansvar för marknadsföringen av Sverige. Det
handlar om att ha engagerade medarbetare med
stor kunskap och kompetens, rätt samarbetsformer
och kommunikationstjänster för våra partners och
inte minst en strategi för hur vi skapar effektfull och
engagerade marknadsföring.
Strategier för VisitSweden, kommunikationsbolaget
för internationell marknadsföring av Sverige:
1. Dynamisk kunskapsorganisation
2. Innovativa affärer och allianser
3. Effektfull och engagerande kommunikation

Partnerskap för bättre affärer
När vi genomför marknadsaktiviteter är samverkan
en förutsättning för långsiktighet och framgång.
Här är partnerskap den enskilt viktigaste och mest
effektiva metoden för fler och bättre affärer i svensk
besöksnäring. 2011 drev VisitSweden tillsammans
med partners i besöksnäringen 15 partnerskap.
Partnerskapen består av både kommersiella och
offentliga aktörer. Affärssamarbetena löper i regel
över minst 3 år och samtliga partners investerar både
pengar och tid i partnerskapet.

Incentives Germany

Tyskland

Swedish Åre Östersund

Nederländerna

Affärssamarbete B2B

Ryssland

Affärssamarbete B2B

Tyskland

Affärssamarbete B2B

Nederländerna

Swedish Lapland Luleå

Storbritannien

Norge i kubik

Norge

Danmark i kubik

Danmark

Swedish Göteborg
/Landvetter airport
Stockholm Access
Swedish Dalarna

2011

strategi e r – 12

Strategier mot
fördubblad turism
Svensk besöksnäring har enats kring en nationell strategi för svensk besöksnäring fram
till år 2020. Ribban har lagts högt: att fördubbla den totala omsättningen av turism i Sverige och värdet av utländska besökares konsumtion. Visionen är ambitiös, men realistisk,
och VisitSweden satsar hårt inför utmaningen.

Ska svensk turism växa är en ökad ström av besökare
från utlandet avgörande. Men det är inte bara vi
i Sverige som vänder blickarna utomlands. Idag
utvecklas besöksnäringen i princip i alla länder i
världen och den internationella konkurrensen är
stenhård. Andra länder utvecklar snabbt sina upplevelser och ikoner, stärker sin internationella marknadskommunikation och sina budskap för att ta en
egen position. I många länder som erbjuder liknande
upplevelser och konkurrerar med Sverige ökar marknadsföringsbudgetarna kraftigt. Det blir allt tuffare
att synas i bruset. Men genom att skapa effektfull
och engagerande kommunikation som positionerar
Sverige tillsammans med andra aktörer i Sverige kan
VisitSweden öka besökarens lust att resa hit.

e xp or t värde av s vensk
turism 2000 –2010
Miljarder kronor
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Källa: Tillväxtverket/SCB. *Preliminära siffror.

Fullt fokus på 2020
Sommaren 2010 presenterades hela besöksnäringens gemensamma strategidokument för hur
turismen ska utvecklas fram till år 2020. VisitSweden
är en av aktörerna bakom strategin, som ägs av
Svensk Turism. Visionen är ambitiös: till exempel ska
omsättningen från turism i Sverige fördubblas till
500 miljarder kronor, värdet av utländska besökares
konsumtion ska öka till 200 miljarder kronor och
resmålet Sverige ska vara ett naturligt förstahandsval för utvalda målgrupper. För att klara detta ska
minst 35 exportmogna destinationer i Sverige kunna
erbjuda attraktiva upplevelser som passar för kräsna
internationella gäster. I utvecklingsarbetet ska också
hållbarhetsfrågorna inkluderas.
Besöksnäringen siktar nu på att samarbeta mer
strategiskt, jobba för att få fler upplevelser att sälja
till internationella besökare och fortsätta utveckla
marknadsföringen för att öka uppmärksamheten
för Sverige. Bland annat startade Svensk Turism AB,

VisitSweden och Swedavia i februari 2011 ett gemensamt bolag som ska bidra till fler exportmogna destinationer i Sverige. Svensk Destinationsutveckling AB
jobbar tillsammans med regioner, destinationer
och företag i Sverige för att utveckla fler konkurrenskraftiga helhetsupplevelser. Bolaget utvecklas
bättre än plan.
Först gilla Sverige, sedan boka resan
I den nationella strategin för turismen i Sverige är
tre fokusområden identifierade: destinationsutveckling och teman, offensiv marknadsföring och försäljning och samordnad besöksnäring. När det gäller
fokusområdet internationell marknadsföring är det
VisitSweden som tillsammans med våra samarbetspartners tar ansvar för visionen om en fördubblad
turism. I en ny affärsplan för åren 2012-2015 har
VisitSweden stakat ut en väg för hur marknadsföringen av Sverige och svenska destinationer ska få
en fortsatt positiv utveckling.
I VisitSwedens kommunikationsstrategi för destinationen Sverige har vi tagit ett större ansvar för
att stärka Sveriges övergripande varumärke. Därför
presenterar vi snart en Nation Branding-strategi för
svensk besöksnäring.
En positiv och stark Sverigebild, till exempel knuten till Sveriges kreativa näringar, är en hjälp för att
skapa effektiva kampanjer med syfte att öka resandet till en destination på kort sikt. Både för varumärkeshöjande Sverigekommunikation och för riktade
marknadsföringskampanjer är det avgörande att ha
en väl definierad målgrupp i sikte. VisitSweden tror
på att öka det generella Sverigeintresset och samtidigt erbjuda både direkta och indirekta reseanledningar. Då ger vi omvärlden fler anledningar att gilla
Sverige och svenska upplevelser.

2010
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Engagerande och lustfylld
kommunikation marknadsför Sverige
VisitSwedens uppgift är att skapa positiva Sverigebilder hos potentiella besökare och locka dem att besöka oss.
För att lyckas med det krävs tydlig positionering, starka budskap och en förmåga att nå fram till de människor
och företag som vi vill nå – de som har störst potential att välja Sverige vid sin nästa semester- eller affärsresa.
Eller för att uttrycka det enkelt: vi väljer noga vad vi kommunicerar, vem vi kommunicerar med, hur vi utformar
budskapet och var i mediebruset vi syns bäst. Under 2011 genomförde VisitSweden ungefär 250 kampanjer och
projekt, som ledde till 1 500 olika former av marknadsaktiviteter, till exempel besök hos agenter som tar fram
förslag på mötesdestinationer till företag, eller ett flöde av Twitterinlägg för att stödja ett kampanjbudskap.
Läs mer om VisitSwedens marknadsföring på www.visitsweden.com/partner.

United Airlines ny partner
i skandinavisk
marknadsföringssatsning

Researrangören Dertours årliga
akademi gick till Sverige
Redan i december 2010 tillkännagav Tysklands näst största researrangör
Dertour att nästa årliga utbildnings- och inspirationsresa för 600 av säljarna
skulle förläggas till Göteborg och Kiruna. Tidigare resor har gått till toppdestinationer som Hurghada, Kuala Lumpur och Barcelona. Konkurrensen om att
stå som värddestination är hård, bland annat då tidigare arrangemang har
gett en 25-procentig ökning av antalet gästnätter. Efter invigning och rundtur
i Göteborg varvades utbildningspass med vinteraktiviteter i Kiruna och på Icehotel, samisk mat, norrsken, hundspann och snöskoter. Före programstarten
besökte nästan hälften av deltagarna flera destinationer i södra Sverige under
så kallade ”pretours” och lika många valde att uppleva vinterdestinationen
Swedish Lapland efter det officiella programmet. Satsningen är VisitSwedens
största enskilda satsning hittills på den tyska marknaden.
Dertour är Tysklands näst största researrangör, som har breddat sitt Sverigeprogram mycket de senaste åren, har en stadig tillväxt på Sverige. Researrangörens gäster i Sverige stod för 84 000 övernattningar redan 2007.

marknad: Tyskland
partners: Dertour, Göteborg & Co, Swedish Lapland, Kiruna Lappland Eko-

nomisk Förening, SAS och Scandic. Övriga större partners var Tourism in Skåne
och VisitVärmland. Rundresor gick även till Blekinge, Småland, Stockholm,
Dalarna, Sörmland, Västsverige och Umeå.
Om Dertour Academy på YouTube >>

I ett långsiktigt samarbete mellan VisitSweden, Stockholm Visitors Board,
VisitDenmark och Innovation Norway har man enats kring ett koncept som
marknadsför Stockholm, Sverige och Skandinavien mot äldre par via amerikanska researrangörsledet. Dessutom har VisitFinland, SAS, Iceland Air och
United Airlines deltagit i flera olika kampanjer. Tillsammans har man hjälpt
researrangörer att utveckla sin produktportfölj. Bland annat lyftes Stockholm
fram på resesajten travelocity.com och i en kampanj tillsammans med det
professionella nätverket Signature lyftes mat, design, natur, arkitektur och
kultur fram som starka säljargument för resesäljare mot deras kunder. Rese
arrangörerna Brendan Vacations och Exeter tog fram exklusiva Skandinavienpaket för kampanjen. Sociala medier-kampanjer och utomhusannonsering i
Boston, Seattle och New York var andra exempel på Skandinaviensatsningen.
Som resultat tillkom bland annat 15 nya Sverigepaket hos researrangörerna.

marknad: USA
partners: Stockholm Visitors Board, VisitDenmark, Innovation Norway,
VisitFinland, SAS, Iceland Air, United Airlines, United Vacations

Image Bank Sweden
Den officiella bildbanken för Sverige, Image Bank Sweden, byggdes om och
nylanserades med nya kostnadsfria bilder och en helt ny öppen lösning. Bildbanken vänder sig till alla i utlandet som vill synliggöra Sverige, från mediehus
till privata bloggare, men undantag för rent kommersiella syften. Cirka 1 000
friköpta bilder hjälper VisitSweden, Svenska institutet, Utrikesdepartementet,
Exportrådet och Invest Sweden att sprida en progressiv Sverigebild. Bilderna
stärker också VisitSwedens tonalitet och storytelling enligt kommunikationsstrategin för resmålet Sverige. www.imagebank.sweden.se

partners: Svenska institutet och övriga i Nämnden för
Sverigefrämjade i Utlandet

Kort film om Image Bank Sweden >>
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Kampanj för svenska herrgårdar
I Norge finns endast några få herrgårdar, oftast inte tillgängliga för allmänheten. Enligt VisitSwedens analys av potentialen för herrgårdsupplevelser har
73 procent av norrmännen hört talas om svenska herrgårdar, men få känner
till vad man kan göra där. För att skapa uppmärksamhet för herrgårdsmiljöer
och framstående mat skapade VisitSweden en ”pop up”-restaurang i centrala
Oslo, som endast var öppen i sju dagar. De slott och herrgårdar som deltog i
satsningen fick var sin dag att presentera sin anläggning genom egna kockar,
val av råvaror och inredning.
Under veckan fick de Oslobor som lyckats boka plats på restaurangen en
försmak av herrgårdar från Värmland, Västsverige och Skåne. Medieeffekten i
traditionella medier blev stor och omedelbar, då VisitSweden stödde med PRbearbetning före, under och efter eventet. Bland annat gjorde NRK ett långt
inslag på norsk TV och bland andra tidningarna Apéritif, Elle och Tara skrev
eller kommer att skriva om herrgårdarna i sin tidning.

marknad: Norge
partners: Tanums Gestgifveri, Baldersnäs Herrgård, Bjertorp Slott, Hennickehammars Herrgård, Hillringsbergs Herrgård, Dömle Herrgård, Häckeberga
Slott, Karlaby Kro, Gunnebo Slott, Stensjöhills Herrgård, Länsmansgården,
Tjolöholms Slott.

Första VisitSweden-kontoret
i Kina invigdes
100 kinesiska resejournalister och researrangörer var inbjudna till invigningen
av VisitSwedens första egna representation i Kina. Kontoret är placerat i Beijing. Temat ”Four seasons in Sweden” presenterades med bildgalleri och uppträdanden om svenska traditioner. VisitSwedens representation i Kina invigdes
också tillsammans med 20 större mediehus och researrangörer i Shanghai.

marknad: Kina

Spontantur Göteborg
VisitSwedens nyöppnade kontor i Oslo startade sitt första år med ett flertal
riktade Sverigekampanjer i samarbete med svenska destinationer. En av dem
var en marknadsföringskampanj för Göteborg som utmanade osloborna
att göra fler spontana weekendresor. Tillsammans med Liseberg, Göteborg
& Co och tre aktörer från Västsverige genomförde VisitSweden en kampanj
under våren och hösten 2011 med stort fokus på bearbetning av norsk press
och sociala medier. Bland osloborna skapades stor uppmärksamhet kring
kampanjstarten, då de erbjöds att direkt följa med på en tur med buss till
Göteborg under valborgshelgen.

marknad: Norge
partners: Liseberg, Göteborg & Co, Vann, TanumStrand, Stenungsbaden
Yacht Club

Kort film om Göteborgskampanjen >>

”Sverige är ´anders´”
Ordet ”anders”, ”annorlunda” på nederländska, fick bli navet i PR-kampanjen
”Zuid-Zweden, iets anders!” med budskapet att holländska barnfamiljer
borde göra någonting annorlunda på semestern. Exempelvis att åka norrut i
stället för söderut, att bada på stränder med gott om plats och gå på säl- och
älgsafari. De svenska karaktärerna Jonas och Lena och deras maskotälg Anders
reste under våren runt till olika events och platser i landet och pekade på ett
lekfullt sätt ut skillnaderna mellan trångbodda, trafiktäta Holland och fria,
lekfulla och natursköna Sverige. Målet var att nå bilburna barnfamiljer med
upplevelser i Skåne, Småland och på Öland. Uppmärksamheten kring karaktärerna på sin resa till städer som Delft, Hellendoorn och Blijburg i Holland var
navet i kampanjen. De twittrade, facebookade och bloggade, och det understöddes med bland annat pressresor för journalister och bloggare samt med
aktiv spridning i sociala medier. 29 tidningsartiklar nådde ett stort pressvärde,
och till detta kom 82 artiklar och inlägg i webbtidningar och i sociala medier.

marknad: Nederländerna
partners: SCR, Skåne, Småland Turism, Regionförbundet i Kalmar län,
Småland Destination, Astrid Lindgrens Värld, Scandlines
Om familjekampanjen på YouTube >>

2011

marknadsaktivitete r – 16

Sverige – det nya matlandet
VisitSweden, Exportrådet och Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen
tagit fram en gemensam kommunikationsplattform och en strategi för att
förmedla bilden av Sverige – det nya matlandet. Resultatet blev kommunikation utifrån positionen ”nyskapande livskvalitet”. Mat är också en viktig del
av reseupplevelsen när man besöker nya platser och är en del av beslutet när
man bestämmer resmål. Därför har VisitSweden tagit fram en strategi för
hur Sverige som matdestination ska kommuniceras.
Med budskap om njutning, hälsa och välbefinnande ska besökarna få
en känsla för Sveriges matkultur, råvaror och kreativa kockar. Flera pilotprojekt kring mat genomfördes under hösten i Storbritannien. En global
PR-strategi att bearbeta världens 100 främsta matjournalister har visat
resultat med många större artiklar och rekommendationer om svenska
restauranger i världsklass.

partners: Jordbruksverket, Exportrådet
Sverige - det nya matlandet, blogg >>
Sverige - det nya matlandet, Facebook >>

Mat och fika från Skåne
kryddade brittiska kampanjer
VisitSweden samordnade under året flera marknadsföringssatsningar för
Skåne, med svensk och skånsk mat som en del av det bärande budskapet.
Mat är en del av VisitSwedens övergripande strategi för den brittiska marknaden. I samarbete med aktörer från bland annat Skåne arrangerade VisitSweden i augusti ett event där Soho Square förvandlades till ”Fika Square” med
svenskt kaffe och småkakor, vilket fick stor uppmärksamhet i brittisk press och
sociala medier. Några veckor senare bjöds 300 brittiska opinionsbildare på
en svensk matmottagning med skånska kockar på plats. Likaså genomfördes
en kombinerad annons- och digital kampanj tillsammans med easyJet och
en liknande kampanj med British Airways. Satsningen var en fortsättning på
tidigare Skånekampanjer mot samma målgrupp i Storbritannien.

marknad: Storbritannien
partners: Tourism in Skåne, Malmö Turism, easyJet, British Airways, Exportrådet
Om ”Fika Square” på YouTube >>
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Goda affärer på internationell
mötesmässa
På den internationella mässan och mötesplatsen EIBTM i Barcelona arrangerade VisitSweden det svenska deltagandet och arrangerade montern tillsammans med bland andra Svenskt Tenn. Men redan före mässan ökade antalet
förbokade möten med potentiella internationella köpare med 24 procent
för Sveriges del. För mässans deltagande utställare i övrigt var motsvarande
ökning 13 procent. 90 procent av de svenska deltagarna gjorde affärer på plats,
affärer som under EIBTM kan vara värda mellan 50 000 och 3 miljoner kronor.

partners: 26 deltagande partners från mötes-Sverige från Malmö i söder
till Kiruna i norr.

Satsning på möten
i Sverige fortsätter
Det finns en potential att få fler tyska företag att lägga möten i och arrangera
incentiveresor till Sverige. Därför fortsatte ett partnerskap mellan VisitSweden
och Göteborg & Co, Västsvenska Turistrådet, Tourism in Skåne, Malmö Turism,
Stockholm Visitors Board och Swedish Lapland på sitt andra år för att marknadsföra Sverige. 70 tyska agenter, som hjälper tyska företag att hitta rätt
destination, har valts ut av VisitSweden som extra intressanta att bearbeta.
Under året gjordes bland annat fem sales tours till utvalda tyska agenter,
sex visningsresor till Sverige för tyska agenter genomfördes och Sverige som
mötesdestination har synts i utvalda facktidningar.

marknad: Tyskland
partners: Göteborg & Co, Västsvenska turistrådet, Tourism in Skåne, Malmö
Turism, Stockholm Visitors Board och Swedish Lapland.

Skellefteåbesök för
spanska bloggare
I Spanien har bloggare stor trovärdighet och användandet av sociala medier
ligger på topp tre i Europa. Som en del av ett större PR-samarbete och i samband med att Ryanair öppnade en direktlinje mellan spanska Girona och Skellefteå bjöd VisitSweden och Destination Skellefteå in spanska resebloggare
med många läsare och journalister från traditionella tidningar. Bloggarna och
journalisterna fick individuellt anpassade program, där de bland annat tog
turer med hundspann, pimpelfiskade, åkte på skotersafari, smakade renskav
och badade i isvak. Deltagarna når främst människor i DINKs-segmentet och
var mycket flitiga att skriva inlägg, publicera bilder och lägga upp filmer på
Youtube från resan. Över 52 000 webbaktiva spanjorer exponerades för resultatet och dialogen med läsarna pågick ännu sex månader efter resan.

marknad: Spanien
partners: Destination Skellefteå, Gold of Lapland, Destination Arctic
Circle och Ryanair

Kort film om blogg- och pressresan >>
Sverigefilm på resebloggen viajablog.com >>
Reseblogg på viajablog.com >>

Svensk musiksommar lockbete
för Ryanairresenärer
Från Milano och Rom flyger Ryanair direkt till Stockholm och Göteborg. Som
en del av VisitSwedens marknadsstrategi för den italienska marknaden valde
VisitSweden att marknadsföra flyglinjen med en kampanj kring musikupplevelser under sommaren i de båda städerna. Ryanairs och VisitSwedens nyhetsbrev till sina kunder, två inflytelserika resebloggar, annonsering i exempelvis
Corriere della Sera och La Republica, bearbetning av traditionella medier och
en aktiv strategi för Facebook under hela kampanjperioden var viktiga kanaler.
VisitSweden marknadsförde också det pulserande sommarlivet i Stockholm
och Göteborg på rockfestivalen Ragnarock Nordic Festival i Milano i maj.
Ryanairs bokningar från Italien till Stockholm ökade med 19 procent och till
Göteborg med drygt 23 procent under juni och augusti.

marknad: Italien
partners: Stockholm Visitors Board, Västsvenska Turistrådet, Ryanair
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Hårt köptryck bland ryska
researrangörer på workshop
I St Petersburg och Moskva arrangerade VisitSweden och VisitDenmark
en workshop där ryska researrangörer diskuterade konkreta affärer med
upplevelseföretag och andra aktörer från svensk och dansk besöksnäring.
Antalet researrangörer ökade med 90 procent vid workshopen i St Petersburg
och med 160 procent i Moskva sedan året före. Över 1 000 timmar av möten
förekom och deltagande säljare från Sverige var mycket nöjda.

marknad: Ryssland
partners: VisitDenmark och 40 deltagande partners från
svensk besöksnäring

Shoppingkampanj för Malmö
Till danskarnas glädje har butikerna i Sverige öppet även på helgdagar. Därför
fortsatte VisitSweden, Malmö och Skåne även under 2011 att locka kvinnor
i Köpenhamnsområdet på shoppingweekends i Malmö. Marknadsföringen
fokuserades till påsk, pingst och den danska helgen Store Bededag samt till
helgerna i september och oktober. Malmö är mycket känt bland danskar och
kampanjens syfte var att vidareutveckla Malmös position som shoppingdestination. Unikt utbud, svensk mode- och inredningsdesign, många restauranger
och caféer, generösa öppettider, närhet och mycket för pengarna vid sidan av
den unika Malmökänslan var centrala budskap. 250 visningar av kampanjens
TV-reklamspot på kanalen Lorry nådde 69 procent av målgruppen.

marknad: Danmark
partners: Malmö Turism, Tourism in Skåne, Malmö Citysamverkan,
DSBFirst, Öresundsbronv

FerieSverige på Facebook >>
Om Shoppingkampanjen på dansk webb-tv >>
TV-spot för kampanjen >>

Gotland, sagolikt nära för
finska besökare
Satsningen att få fler finska barnfamiljer och vuxna från södra Finland till
”sagoön” Gotland fortsatte även 2011, ett partnerskap som pågått sedan 2008.
Medeltidskänsla, speciell natur, god mat och design var några av de budskap
som lyftes fram. Aktiviteter tillsammans med deckarförfattaren Anna
Janssons finska förlag förstärkte kampanjerna. På sajten www.lomasaari.fi
samlades konkreta reseerbjudanden från transportörer, researrangörer och
boendeanläggningar. Reklam på bussar, digiscreens, flyers, annonser i utvalda
tidningar, sökordsannonsering och banners på webbplatser som når målgruppen kompletterade sajten. Pressresor, videomaterial och VisitSwedens finska
Facebooksida var också viktiga kanaler. Kampanjbudskapen var starka även
i deltagande partners egna marknadsföringskanaler. Resultatet blev över 10
900 gästnätter.

marknad: Finland
partners: Almedalens Hotell, DestinationGotland, Gotlandsflyg, Gotland

Promotion, förlaget Gummerus, Hotell Gute/Breda Blick, Kneippbyn, Medeltidshotellet, Region Gotland, Tott Hotel Visby, Visby Hamnhotell, Visby Strandby, Silja Line, Viking Line samt researrangörerna Matkapojat och Matka-Vekka
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Vanliga svenskar twittrar
på officiella @sweden

Svensk pop up-butik i
Düsseldorfs trendkvarter

2011 blev Sverige först i världen att släppa kontrollen över landets officiella
Twitterkanal och ge den till sina invånare. Varje vecka har en ny vanlig medborgare i Sverige ensamrätt över @sweden och berättar om sitt liv, sin vardag
och sin bild av Sverige. Resultatet blir inte ett Sverige, utan flera, men Sverige
visar här en tydlig bild av öppenhet och progressivitet. Fram till januari 2012
hade en ung journalist, en nöjesrecensent och en reklambyråägare twittrat
från kontot. Initiativet Curators of Sweden togs av VisitSweden tillsammans
med Svenska institutet.
Följarantalet växte snabbt från 8 000 till 25 000 och gjorde Sverige till ett
”trending topic” på Twitter. Nyhetsinslag i CNN, BBC, Fox News, Al Jazeera,
Washington Post och Time Magazine tillsammans med artiklar av Reuters
och AP spred nyheten över världen. Men inte minst skapade initiativet enorm
uppmärksamhet på Twitter för ett lands ocensurerade öppenhet. I Sverige
rapporterade bland andra TV4, Dagens Nyheter, Sydsvenskan och Resumé.
Dessutom inspirerades medborgare i andra länder, som skapade liknande
projekt. Exempelvis @WeAreAustralia, @PeopleOfTheUK, @TweetweekUSA
och @CuratorsMexico.

I en satsning att marknadsföra Stockholm och Göteborg i Tyskland, Storbritannien och Italien vände sig VisitSweden bland annat till en ung publik i
Düsseldorf. Med en tillfällig designbutik, konsertlokal och mötesplats i trendkvarteret Unterbilk ville VisitSweden visa på den spännande musikscen och
den nyskapande mode- och designshopping som finns i svenska storstäder.
Modedesignern Ulrika Sandström pratade mode med modestudenter och modebloggare, duon Me and Skinny Joon spelade sin indiepop och med DJ Sankt
Göran förvandlades VisitSwedens pop up store till en pulserande nattklubb
med house och disco. Inför Sverigedygnet spreds Stockholms- och Göteborgsfilmer på Youtube, t-shirts med inbjudan hängdes upp i kvarteren och
annonsering gjordes på Facebook. Traditionell PR och webb stödde marknadsföringen. Eventet blev en central plattform för alla planerade PR- och sociala
medieaktiviteter i storstadskampanjen.

partners: Svenska institutet

Om pop up-eventet på YouTube >>
Kampanjfilm för Göteborg på YouTube >>
Kampanjfilm för Stockholm på YouTube >>

www.curatorsofsweden.com

marknad: Tyskland
partners: Stockholm Visitors Board, Västsvenska turistrådet,
Göteborg & Co, Swedavia, Lufthansa

Filmsverige på plats i Cannes
De svenska filmerna Låt den rätte komma in, Snabba cash, de svenska och brittiska versionerna av Wallanderserien, Stieg Larssons Millenniumtriologi och
flera andra svenska filmer och tv-serier har bäddat för att bilden av Sverige har
spridits i Frankrike på ett helt nytt sätt än tidigare. I VisitSwedens arbete att
skapa fler ikoner och reseanledningar till Sverige är filmer inspelade i svenska
miljöer perfekta budskapsbärare. VisitSwedens mål är att få fler utländska
filmer inom valda nischer inspelade i svenska miljöer. VisitSweden, Sweden
Film Commission och Sveriges ambassad gav därför Sverige en fast punkt
på filmfestivalen i Cannes för första gången. Med en paviljong dit regissörer,
manusförfattare, produktionsbolag och journalister bjöds in under hela
”Festival de Cannes” tog det officiella Sverige vara på det ökade internationella
intresset att spela in film i Sverige. I paviljongen hade bland andra Stockholm
Business Region, Filmpool Nord Development, Dagsljus och Sveriges ambassad officiella mottagningar. Vid sidan av de välbesökta specialarrangemangen
genomfördes cirka 1 000 möten i paviljongen. Närvaron i Cannes bidrog till
att sammanlagt nio nya film- och tv-projekt kommer att bli av.

marknad: Frankrike
partners: Sweden Film Commission, Sveriges ambassad i Paris

Läs om fler av VisitSwedens aktiviteter under 2011 >>
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för V. S. VisitSweden AB, VisitSweden,
får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 1 januari–31 december 2011.

affärsidé

VisitSweden skapar i samver-

kan med partners en attraktiv
Sverigebild internationellt för
att attrahera besökare och

skapa affärsmöjligheter för
svenskt näringsliv.

mission

VisitSweden skapar tillsammans
med partners effektfull och

Bolaget
VisitSweden ägs av svenska staten genom Näringsdepartementet till 50 procent och svensk besöksnäring
genom Svensk Turism AB till 50 procent. Svensk Turism
AB ägs av 160 företag och organisationer som i sin
tur representerar över 10 000 företag i den svenska
besöksnäringen. Vardera ägaren nominerar fyra ledamöter till styrelsen. Staten utser styrelseordförande.
Svensk Turism AB utser även två suppleanter. VisitSweden prioriterade marknadsföringen till 12 länder i
världen under 2011.

engagerande marknadskom-

munikation som ökar besökarens
lust att upptäcka Sverige.

vision

VisitSweden ökar omvärldens
lust till Sverige.

Aktiviteter under året
Staten har beviljat VisitSweden 140,0 miljoner kronor i
anslag under 2011. Detta har medfört att VisitSweden
under året ökat övriga intäkter och kunnat genomföra
fler marknadsföringsaktiviteter.
Under 2011 har VisitSweden tagit fram en ny affärsplan för bolaget, gällande åren 2012-2015. Med visionen ”VisitSweden ökar omvärldens lust till Sverige”
ska VisitSweden sträva efter att locka fler besökare till
svenska destinationer och upplevelser samt öka kännedomen om varumärket Sverige. Tre övergripande
strategier ska hjälpa VisitSweden på vägen: att utvecklas till en dynamisk kunskapsorganisation, att utveckla
fler innovativa affärer och allianser och att arbeta med
en effektfull och engagerande kommunikation.
Partnerskap är nyckeln till stora och långsiktiga
affärssamarbeten mellan destinationer, transportörer,

Största aktiviteterna under 2011
Under 2011 genomförde VisitSweden cirka
250 kampanjer och projekt, innehållande
1 500 marknadsaktiviteter. Några exempel
är Twitterprojektet Curators of Sweden, tillsammans med Svenska institutet, ett event
tillsammans med en av Tysklands största
researrangörer Dertour och en kampanj för
spontanturer till Göteborg.

upplevelseföretag, hotell och övriga aktörer som utmynnar i internationella marknadsföringskampanjer.
För att svenska destinationer ska kunna erbjuda upplevelser som är intressanta för utländska resenärer är
VisitSwedens partnerskap en avgörande framgångsfaktor. VisitSwedens partnerskap ska löpa under minst
tre år och uppfylla vissa i förväg beslutade kriterier
och en gemensam affärsplan. Under 2011 drev Visit-

Sweden tillsammans med partners i besöksnäringen
15 partnerskap som omsatte totalt 53 miljoner kronor.
Under året har VisitSwedens strategi kring Nation
Branding färdigställts och VisitSwedens Londonkontor
har genomfört en testkampanj. Ett starkt varumärke
för ett land ökar antalet investeringar och exportsamarbeten samt attraherar företag, besökare och
talanger. VisitSweden har tillsammans med Exportrådet och Jordbruksverket färdigställt en kommunikationsstrategi för Sverige - det nya matlandet, som
bygger på positionen ”nyskapande livskvalitet”. Med
hjälp av denna genomförs flera marknadsaktiviteter
under 2011 och 2012.
Under våren 2011 genomfördes en organisationsförändring i Stockholm i syfte att stärka huvudkontorets
uppdrag att vara ett strategiskt stöd till utlandskontoren. I slutet av 2011 förbereddes för en ny regionindelning av utlandsorganisationen som ska stärka
möjligheterna att genomföra marknadsövergripande
kampanjer och att dela kunskap.
VisitSweden har valt att koncentrera resurserna i

Aktivitet		

MSEK

Partnerskap Danmark i kubik		

18,6

Affärssamarbete B2B i Tyskland		

12,5

Partnerskap Norge i kubik		

12,5

Skåne-/Malmökampanj Storbritannien		

8,0

Researrangörsevent Dertour, Tyskland		

7,6

Vinterkampanj i Danmark		

7,3

Sverigemagasin på 9 språk		

5,5

Skandinavienkampanj i USA		

3,1

Göteborgskampanj med Easyjet i Italien		

2,7

PR-kampanj Maritime Events i Danmark		

2,6

Asien till en utvald marknad, Kina. Därför gick VisitSweden ur samarbetet i den samnordiska organisationen Scandinavian Tourist Board, STB. Istället öppnade
VisitSweden egen representation i Beijing.
VisitSweden har arbetat vidare med den strategi
för hållbar turism som antogs 2009. Under 2011
var VisitSweden en av grundarna till den svenska
grenen av Green Meeting Industry Council, en global
organisation för miljö- och hållbarhetsfrågor inom
mötesindustrin. VisitSweden klimatkompenserade
sina tjänsteresor, elförbrukning och uppvärmning
under 2011. VisitSwedens hållbarhetsredovisning
för 2011 kommer att presenteras 1 april 2012 på
www.visitsweden.com/partner.
Besöksvolym
Trots ett tufft år för ekonomin i många stora länder
blev 2011 ytterligare ett år av obruten tillväxt av antalet övernattningar från utlandet i Sverige. En stark
höst vägde upp svagare sommarmånader och totalt
ökade övernattningarna med 1 procent på hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser samt privata
stugor och lägenheter.
Detta har lett till att antalet övernattningar från
utlandet i Sverige på hotell, stugbyar och vandrarhem
ökade för åttonde året i rad. Ökningen innebar 94 000
fler utländska övernattningar av privat- och affärsresenärer under 2011 än året före, totalt 12 896 000.
Samtidigt fortsatte turismen i Europa att växa starkt

under året och ökade med 6 procent. Sett till de
senaste tre åren har dock resandet till Sverige ökat
något mer än genomsnittet i Europa.
Utom-europeiska övernattningar ökade procentuellt sett mest med 18,5 procent, medan de nordiska
marknaderna minskade med 4,8 procent. Utvecklingen från övriga europeiska länder var i stort sett
stabil jämfört med året före och hade en svag ökning
på 0,7 procent. Sveriges två största utlandsmarknader, Norge och Tyskland, visade båda på en positiv
tillväxt på 1,1 respektive 2 procent. Räknat i volymer
är den blygsamma ökningen mer betydande: 36 000
fler övernattningar från Norge och 51 000 fler från
Tyskland. Norge och Tyskland står tillsammans för 46
procent av de utländska gästnätterna i Sverige. Den
tredje största marknaden, Danmark, minskade med
16,9 procent, motsvarande 260 000 övernattningar.
Utländska gästnätter utgör en knapp fjärdedel av
det totala antalet övernattningar i Sverige, under 2011
mer exakt 24,4 procent. Även om andelen internationella besökare i stort sett varit oförändrad de senaste
åren, har en allt större andel av intäkterna från turismen i Sverige kommit från utlandet.
VisitSweden ser en stor potential att öka antalet
övernattningar ytterligare.
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Väsentliga händelser efter balansdagen
VisitSweden har i januari 2012 inlett implementering
av ett nytt affärssystem i syfte att förenkla och effektivisera projektstyrning och ekonomisk uppföljning. Systemet beräknas vara driftsatt under andra
kvartalet 2012.
Som ett led i VisitSwedens kontinuerliga strävan
efter effektivisering och fortsatt ökad marknadsföringseffekt av varje investerad krona indelas
VisitSwedens 12 utlandskontor från och med 1 mars
2012 i en ny regionsstruktur: Direktmarknader (Danmark, Norge, Finland), Potentialmarknader (Tyskland,
Nederländerna, Storbritannien och Ryssland) och Utvecklings- och tillväxtmarknader (Kina, USA, Italien,
Frankrike och Spanien). Den nya regionindelningen
skapar synergieffekter och ger nya möjligheter till
marknadsövergripande kampanjer.
Risker och osäkerhetsfaktorer – valuta
Valutaexponering inom VisitSweden finns i den
utländska representationen, både representationskontor och dotterbolag, och består av lokala baskostnader och de delar av marknadsaktiviteterna som
genomförts i lokal valuta. Under 2011 har den svenska
kronan stärkts vilket haft en positiv effekt vad gäller
kostnader för de aktiviteter som VisitSweden genomfört. Samtidigt finns det en risk att resandet till
Sverige kan påverkas negativt av kronförstärkningen.
I september 2012 får bolaget preliminärt besked
om storleken på det statliga anslaget för kommande
år. En sänkning av anslaget får väsentliga konsekvenser för verksamheten och för besökssverige.

Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras genom intäkter
från partners genom samarbetsprojekt samt genom
anslag från staten. VisitSweden fakturerar besöksnäringen för de tjänster som utförs, d v s intäkter från
marknadsaktiviteter och gemensamma marknadsföringskampanjer. Dessa intäkter från besöksnäringen
uppgick 2011 till 131,9 miljoner kronor, vilket är en
omsättningsökning med 23 procent jämfört med
2010. I avtalet mellan ägarna står att ”Staten ska
finansiera bolagets basverksamhet och övergripande
marknadsföring, dvs. varumärket Sverige.
Besöksnäringen ska finansiera produktmarknadsföring på minst samma nivå som imagemarknadsföringen men med inriktning att den bör ökas till
motsvarande belopp som statens aktieägartillskott”.
Detta har överträffats under 2011, då staten investerade 53,4 miljoner kronor i imagemarknadsföring
och besöksnäringen 131,9 miljoner kronor i produktmarknadsföring.
Det statliga anslaget för år 2011 uppgick till 140,0
miljoner kronor (150,0). Anslaget har förbrukats i
sin helhet varför ett underskott redovisas. Styrelsen
valde att budgetera med ett underskott på cirka
8 miljoner kronor och därigenom finansiera årets
aktiviteter mot bakgrund av 2010 års överskott.

Intäkter
Intäkterna för verksamhetsåret 2011 redovisas till
281,9 MSEK (264,1) varav 200,2 MSEK (196,9) i moderbolaget. Årets resultat redovisas till -7,9 MSEK (17,7)
varav i moderbolaget MSEK -8,5 (17,3) miljoner kronor.
Se intäkternas användning i nedanstående tabell.

Förslag till disposition beträffande
bolagets vinstmedel
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 19 358 767 disponeras enligt följande:
Balanseras i ny räkning kronor 19 358 767.
Resultat och ställning för de två senaste räkenskapsåren framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer och noter. Samtliga belopp är angivna i
TSEK om inte annat angivits. För övrigt hänvisas
till bilagda redovisningsprinciper och noter i
denna årsredovisning.

Intäkternas användning

Nyckeltal

(tsek)

Basverksamheten
Aktiviteter
Årets resultat
Totalt
Matlandet , särskilt anslag
Total intäkt
Finansieringsandel i procent*

staten

övriga

total

%

94 632		
53 390
131 932
-7 987
0
140 035
131 932
10 000
0
150 035
131 932
53%
47%

94 632
185 322
-7 987
271 967
10 000
281 967
100%

33,6
65,7
-2,8

Med basverksamhet avses kostnader för all personal, egna kontor och
kostnader för köpt representation utomlands.

3,5
100

(tsek)

Nettoomsättning

2011

2010

2009

2008

2007

281 967

264 107

196 701

175 228

155 416
4 042

Resultat efter
finansiella poster

-7 743

17 927

2 036

-332

Eget kapital

32 275

40 256

22 769

20 994

21 313

94 396

98 838

63 768

62 897

57 575

34,2

40,7

35,7

33,4

37,0

81

71

66

60

55

Balansomslutning
Soliditet %
(eg kap/balansomsl.)
Medeltal anställda

2011
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Resultaträkning
TSEK

Not

moderbolag
2011
2010

2011

koncern

2010

rörelsens intäkter
Nettoomsättning

1

200 204

196 895

281 967

264 107

		

200 204

196 895

281 967

264 107

rörelsens kostnader
Marknadsföring		

-148 014

-122 832

-195 091

-160 502

4

-34 816

-32 760

-57 488

-52 548

2,3

-25 079

-22 790

-35 989

-31 615

7

-1 350

-1 178

-1 782

-1 500

		

-209 259

-179 560

-290 350

-246 165

rörelseresultat		

-9 055

17 335

-8 383

17 942

Personalkostnader
Övriga externa kostnader
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

resultat från finansiella poster
Finansiella intäkter

5

709

239

773

304

Finansiella kostnader

5

-140

-271

-133

-319

Summa 		

569

-32

640

-15

resultat efter finansiella poster		

-8 486

17 303

-7 743

17 927

Skatt på årets resultat

6

årets resultat		

-8 486

17 303

-224
-7 987

-220
17 707

2011

årsre dovisn i ng 2011 – 24

Balansräkning per 31 december
TSEK

Not

moderbolag
2011
2010

2011

koncern

2010

tillgångar
immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

7

-

803

-

803

		

-

803

-

803

Materiella anläggningstillgångar					
Inventarier

7

1 122

1 464

2 057

2 502

		

1 122

1 464

2 057

2 502

Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i koncernföretag

8

807

1 019

-

Andelar i intressebolag

8

Andra långfristiga fordringar

8

Depositioner

9

218

		

2 983

-

1 580

22

1 580

22

378

376

378

376

218

381

363

1 635

2 339

761

					
Summa anläggningstillgångar		

4 105

3 902

4 396

4 066

					
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		

5 073

7 591

Fordringar hos koncernföretag		

15 469

6 528

-

-

Övriga fordringar		

3 925

3 983

8 777

7 635

Förutbet kostnader, upplupna intäkter

31 424

28 212

10

6 518

6 189

11 670

6776

		

30 985

24 291

51 871

42 623

					
Kassa och bank		

22 007

43 739

38 129

52 149

					
Summa omsättningstillgångar		

52 992

68 030

90 000

94 772

Summa tillgångar		

57 097

71 932

94 396

98 838
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TSEK

Not

moderbolag
2011
2010

2011

koncern

2010

eget kapital och skulder
eget kapital

11				

Bundet eget kapital					
Aktiekapital (1 000 000 aktier)		

10 000

10 000

10 000

10 000

Reservfond/bundna reserver		

1 092

1 092

1 092

1 092

		

11 092

11 092

11 092

11 092

Fritt eget kapital					
Balanserad vinst 		

27 845

10 542

29 170

11 457

Årets resultat		

-8 486

17 303

-7 987

17 707

		

19 359

27 845

21 183

29 164

					
summa eget kapital		

30 451

38 937

32 275

40 256

skulder
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder		

13 980

15 490

39 664

31 940

Skatteskulder		

-

-

96

71

Övriga skulder		

671

557

1 969

1 348

Skulder till koncernföretag		

-

1 252

0

0

12

11 995

15 696

20 392

25 223

		

26 646

32 995

62 121

58 582

Upplupna kostnader, förutbet intäkter

					
summa eget kapital och skulder		

57 097

71 932

94 396

98 838

					
poster inom linjen
					
Ställda säkerheter, hyresdepositioner		

393

306

556

450

Ansvarsförbindelser		

Inga

Inga

Inga

Inga

2011
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Kassaflödesanalys
TSEK		

moderbolag
2011
2010

2011

koncern

2010

den löpande verksamheten					
Rörelseresultat efter finansnetto		

-8 486

17 303

-7 743

17 927

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet					
Nedskrivning intressebolag		

-

72

-

72

Avskrivningar		

1 350

1 178

1 782

1 500

Betald skatt		

0

0

-199

-252

-7 136

18 553

-6 160

19 247

kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital		

					
förändringar av rörelsekapital					
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar		

-6 694

-7 044

-9 248

-15 952

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder		

-6 349

7 780

3 514

17 616

kassaflöde från den löpande verksamheten		

-20 179

19 289

-11 894

20 911

					
investeringsverksamheten					
Nettoinvesteringar i aktier och andelar		

-1 349

-100

-1 580

0

Nettoinvesteringar i maskiner/inventarier		

-204

-1 066

-530

-2 076

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar		

0

0

0

0

Depositioner		

0

0

-18

-144

kassaflöde från investeringsverksamheten		

-1 553

-1 166

-2 128

-2 221

					
årets kassaflöde		

-21 732

18 123

-14 022

18 690

likvida medel vid årets början		

43 739

25 616

52 149

33 617

omräkningsdifferens		

0

0

2

-158

					
likvida medel vid årets slut		

22 007

43 739

38 129

52 149

					
tilläggsupplysning					
Kassa och bank		

22 007

43 739

38 129

52 149

summa		

22 007

43 739

38 129

52 149

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) och följer Bokföringsnämndens allmänna råd. Fordringar har tagits upp till det belopp
varmed de beräknas inflyta. Skulder har tagits upp
till nominellt värde. Fordringar och skulder i utländsk
valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Samtliga noter hänförliga till balansräkningen avser
ställning per 31 december.
Pågående projekt har redovisats till direkt nedlagda
kostnader med avdrag för förskottsinbetalningar. Intäkter för projekten som inte motsvaras av nedlagda
kostnader redovisas som en förutbetald intäkt. Kostnader som inte motsvaras av en intäkt har redovisats
som en förutbetald kostnad.
Intäkter består av statliga anslag, finansiering av

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

 ndantag av att intressebolagsredovisning inte har
u
skett med hänsyn till att företagen har ringa betydelse
med avseende på kravet om rättvisande bild.
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt
metod.
Samtliga dotterbolag är självständiga juridiska
enheter varför V.S. VisitSweden AB tillämpar dagskursmetoden för omräkning av de utländska dotterbolagens årsredovisningar. Detta innebär att
dotterbolagens tillgångar och skulder omräknats till
balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningen har omräknats till årets genomsnittskurs.
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4
om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga
leasingavtal redovisas som operationella och kostnadsförs över löptiden i enlighet med dessa regler.

2011
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Noter
Not 1 Omsättning från staten och övriga (MSEK)
Intäkter från staten
Matlandet särskilt anslag
Intäkter från övriga
summa

omsättning per marknad
Danmark
Norge
Finland
Tyskland
Nederländerna
Storbritannien
Frankrike
Italien
Spanien
Ryssland
USA
Asien
Övergripande marknadsföring
Matlandet särskilt anslag
Finansiering gem. baskostnader Stockholm
Årets result; projekt som förskjutits i tid
summa

moderbolag
2011
2010
140,0
10,0
50,2
200,2

150,0
6,9
39,9
196,8

nettoomsättning
koncern
2011
2010
36,6
21,5
11,3
40,7
7,5
33,1
6,5
9,4
8,1
8,3
14,3
6,0
36,1
10,0
32,5
*
281,9

40,5
7,3
11,3
31,9
7,9
25,2
5,2
7,0
6,4
5,7
11,9
5,8
36,3
6,9
37,1
17,7
264,1

2011

koncern

140,0
10,0
131,9
281,9

2010
150,0
6,9
107,2
264,1

varav statlig
finansiering
2011
2010
11,7
8,8
5,9
12,9
4,0
12,9
3,8
4,2
3,8
4,0
7,6
5,9
22,6
10,0
**39,9
*
158

12,8
3,6
6,2
12,7
4,0
10,3
3,5
3,7
3,9
3,3
6,9
5,8
22,4
6,9
33,2
*
139,2

* Redovisas ingen statlig finansiering då dessa belopp kommer att redovisas i framtida statlig finansiering.
**Den statliga finanseringen överstiger nettoomsättningen då finansiering tagits från balanserad vinst
upplysning om inköp och försäljning mellan koncernbolag
Rörelsen i sex (sex) av bolagets utlandskontor drivs i helägda dotterbolag. En del av finansieringen sker från moderbolaget, övrig del genom fakturering
till kunder för utförda tjänster. Moderbolaget har under året köpt tjänster från dotterbolagen för 56 386 TSEK (48 770) vilket uppgår till 27 % av inköpen
( 27,3 %). Internvinster på transaktioner inom koncernen uppgår till 616 TSEK (517). Av koncernens totala inköp och försäljning avser 20 % ( 20,4 %) inköp
inom den företagsgrupp som koncernen tillhör.

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer

moderbolag
2011
2010

2011

koncern

KPMG 				
Revisionsuppdrag
208
202
257
Andra revisionsbolag				
Revisionsuppdrag
91
summa
208
202
348

2010
248
88
336

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga uppgifter som det ankommer på företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Se FAR SRS RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag.

Not 3 Leasingavtal

Leasingkostnader för hyresavtal avser telefonväxlar, kopiatorer och datautrustning .

summa

moderbolag
2011
2010
76

62

2011
254

koncern

2010
229

2011
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Not 4 Anställda och personalkostnader
anställda och personalkostnader
Upplysningar om anställda och personalkostnader har upprättats enligt Bokföringsnämndens rekommendation R4.
2011

Varav
kvinnor

Antal
anställda

22
2
2
2
1
3
32

29
3
3
3
1
3
42

2010

moderbolag

Antal
anställda

Sverige
Frankrike
USA
Italien
Ryssland
Nederländerna
summa

32
3
3
3
2
3
46

dotterbolag

Antal
anställda

Varav
kvinnor

Antal
anställda

Varav
kvinnor

9
7
5
3
7
4
35
81

6
5
3
1
4
2
21
53

9
7
4
3
6
1
29
71

5
5
3
1
3
0
17
47

2011

Danmark
Tyskland
Finland
Spanien
Storbritannien
Norge
summa
koncern totalt

dotterbolag
koncern totalt

19 085
43 005

20
2
2
2
1
3
30
2010

2011
Löner och andra
ersättningar
moderbolag		
Styrelse
447
VD
1 184
Övriga
22 289
summa
23 920

Varav
kvinnor

2010

Sociala
kostnader

Pensionskostnader

Löner och andra
ersättningar

Sociala
kostnader

Pensionskostnader

109
704
10 083
10 896

267
2 769
3 036

446
1 091
20 828
22 365

120
620
9 656
10 396

223
2 714
2 937

3 281
14 177

1 257
4 293

16 718
39 083

2 619
13 015

1 026
3 963

VD har ett avtal som vid uppsägning från bolaget innebär lön i upp till 18 månader i avgångsvederlag. För företagsledningen uppgår uppsägningslöner
till mellan tre och sex månader. Pensionsersättningar för företagsledningen motsvarar i stort ITP-planen.
könsfördelning i styrelse och företagsledning
Styrelse:
		
		
Företagsledning: 		
		

Kvinnor
Män
Kvinnor
Män

2011

2010

5
3
5
4

4
4
4
6

2011
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Not 5 Finansiella intäkter och kostnader
Kursdifferenser som är rörelserelaterade redovisas under rörelsens intäkter och rörelsens kostnader.
finansiella intäkter

moderbolag
2011
2010

Räntor
Finansiella intäkter
summa

709
709

239
239

758
15
773

finansiella kostnader

moderbolag
2011
2010

2011

Räntor
Finansiella kostnader
summa

-128
-12
-140

-132
-1
-133

-68
-203
-271

2011

koncern

2010
266
38
304

koncern

2010
-80
-239
-319

Not 6 Skatter

Bolaget har fastställda outnyttjade underskott om 89 MSEK. Den uppskjutna skattefordran avseende detta underskott har för närvarande ej aktiverats
på grund av osäkerheten om huruvida avdragen kan tillgodogöras mot överskott vid framtida beskattning.

Not 7 Materiella och immateriella anläggningstillgångar
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

moderbolag
2011
2010

2011

koncern

Ingående anskaffningsvärde
1 867
1 867
1 867
Nedlagda kostnader under året
Försäljningar/utrangeringar
-1 867
-1 867
utgående ackumulerade anskaffningsvärden
1 867
				
Ingående avskrivingar
-1 064
-691
-1 064
Försäljningar/utrangeringar
1 867
1 867
Årets avskrivningar
-803
-373
-803
utgående ackumulerade avskrivningar
803
-

inventarier

moderbolag
2011
2010

2011

Ingående anskaffningsvärde
6 520
5 454
9 834
Inköp
204
1 066
530
Kursjusteringar och justering av IB
4
Försäljningar/utrangeringar
-9
utgående ackumulerade anskaffningsvärden
6 724
6 520
10 359
				
Ingående avskrivningar
-5 056
-4 252
-7 332
Försäljningar/utrangeringar
9
Årets avskrivningar inkl kursjusteringar
-546
-804
-979
utgående ackumulerade avskrivningar
-5 602
-5 056
-8 302
utgående planenligt restvärde
1 122
1 464
2 057

2010
1 867
1 867
-691
-373
803

koncern

2010
8 276
2 076
-62
-456
9 834
-6 661
456
-1 127
-7 332
2 502

2011
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Not 8 Andelar i koncernföretag

kapitalandel

nominellt
värde

bokfört
värde kr

summa andelar i dotterbolag
VisitSweden ApS
100 %
DKK
200 000
Sveriges Reise- og Turistråd AS
100 %
NOK
100 000
VisitSweden GmbH
100 %
EUR
50 000
V.S. Visit Sweden Ab Oy
100 %
EUR
8 000
VisitSweden Ltd
100 %
GBP
100
VisitSweden S.L
100%
EUR
3 006
				

239 100
109 130
300 000
76 320
50 000
32 972
807 522

summa andelar i intressebolag				
Scandinavian Tourism Inc
20 %
USD
200
Svensk Destinationsutveckling AB
40 %
SEK
80 000
				

1 568
1 580 000
1 581 568

andra långfristiga fordringar				
Scandinavian Tourism Inc 		
USD
48 000
				

376 320
376 320

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:

VisitSweden ApS
Sveriges Reise- og Turistråd AS
VisitSweden GmbH
V.S. Visit Sweden Ab Oy
VisitSweden Ltd
VisitSweden S.L

Organisationsnummer
16 92 93 44
966 996 013
153.045.517
1999469–0
2793563
B64958549

Säte
Danmark
Norge
Tyskland
Finland
Storbritannien
Spanien

Not 9 Depositioner

Avser i huvudsak lämnade hyresdepositioner.

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Försäkringar (företags- och pension)
Förskottsdebiterade underhållsavg.
Förutbetalt arvode STB
Mässkoncept, teknik
Förutbetalda kostnader pågående arbete
Övriga poster
summa

moderbolag
2011
2010
742
377
144
69
4 273
913
6 518

724
315
275
2 005
2 148
722
6 189

2011
933
377
144
69
4 484
5 663
11 670

koncern

2010
946
342
275
2 005
2 156
1 052
6 776

2011
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Not 11 Förändring av eget kapital i moderbolag och koncern
aktiekapital

balanserat
resultat

årets vinst

Belopp vid årets ingång
10 000
1 092
10 542
Vinstdisposition			
17 303
Årets resultat				
belopp vid årets utgång
10 000
1 092
27 845

17 303
-17 303
-8 486
-8 486

moderbolag

aktiekapital

reservfond

balanserat
resultat

årets vinst

Belopp vid årets ingång
10 000
1 092
11 457
Omräkningsdifferens			
6
Vinstdisposition			
17 707
Årets resultat				
belopp vid årets utgång
10 000
1 092
29 170

17 707

koncern

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

reservfond

moderbolag
2010
2009

Semesterlöneskuld
Upplupna löner
Löneskatt
Arbetsgivaravgifter
Konsulttid
Pågående arbete förskottsfakturering
Övriga poster
summa

1 483
587
564
490
516
1 205
7 149
11 994

1 363
568
559
557
2 725
1 998
7 926
15 696

Stockholm den 1 mars 2012

		

Elizabeth Nyström
styrelseordförande

Karin Mattsson Weijber

Elisabeth Haglund

Jan Kårström

Peter Clason

Magnus Nilsson

Gunilla Mitchell

Hans Gerremo

Patric Sjöberg

		

Thomas Brühl

verkställande direktör

Inga Thoresson-Hallgren

2010
2 540
588
564
807
516
3 026
12 351
20 392

-17 707
-7 987
-7 987

koncern

2009

2 127
800
559
618
4 533
6 100
10 486
25 223

2011
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Styrelse

5

3

1
2

6

7

8

4

9

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jan Kårström, vd Viking Line Skandinavien (2005)
Elisabeth Haglund, vd Hotel Tylösand (2004)
Hans Gerremo, vd SLAO, suppleant (2011)
Elizabeth Nyström, egen företagare, ledamot
Sjöfartsverket, ordförande (invald 2004)
Magnus Nilsson, styrelseordförande
Svensk Turism AB, vd Kolmårdens Djurpark (2009)
Gunilla Mitchell, vd Västsvenska Turistrådet (2009)
Patric Sjöberg, vd Stockholmsmässan,
suppleant (2010)
Karin Mattsson Weijber, ordförande
Riksidrottsförbundet (2002)
Peter Clason, vd American Express i Norden (2007)
Ej närvarande: Inga Thoresson-Hallgren,
departementsråd Näringsdepartementet (2011)

1

4

7

2

5

8

3

6

9

Företagsledning
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Thomas Brühl, CEO
Kristina Ösund, Director of Corporate Business Support
Maria Ziv, Director of Marketing
Ulrika Hallesius, Director of Corporate Public Affairs
Niels Mouritzen, Director of Sales
Patric Lindström, Director Region North
Helene Berg, Director Region Central
Semmy Rülf, Director Region West
Thora Stambej, Director Region East

2011
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