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innehållsförteckning

2007 i sammandrag

Sverige har klättrat från plats 27 till plats 20 bland världens  
länder vad gäller inkomst från turism. Därmed passerade  
Sverige turistlandet Portugal. (källa: UNWTO, gäller 2006)

Värdet av utländska besökares konsumtion i Sverige är  
75,4 miljarder kronor. Det är en ökning med 165 procent  
från 1995. (källa: Nutek, gäller 2006)

Sverige registrerade 11,2 miljoner övernattningar från utländska 
besökare under 2007, en ökning med 2,3 procent.  
(källa: Nutek/SCB)

Norrmän hade flest övernattningar i Sverige, 2,8 miljoner under 
2007. (källa: Nutek/SCB)

Sedan år 2000 har utländska övernattningar i Sverige ökat med 
nästan 30 procent. (källa: Nutek/SCB)

Sverige är marknadsledande i Norden räknat i övernattningar  
på hotell, stugbyar, vandrarhem och camping och står för  
33,6 procent av inkommande gästnätter. (källa: Nutek och  
de nordiska turistrådens statistikmyndigheter)

VisitSweden genomförde cirka 200 marknadsaktiviteter  
under 2007. 

VisitSwedens intäkter från besöksnäringen har ökat från  
27 miljoner till 56 miljoner kronor på fyra år. 

VisitSwedens sajt visitsweden.com har ökat från 260 000  
till 2,4 miljoner unika besök på tre år. 

VisitSweden medverkade till ett medievärde på artiklar, tv- och 
radioinslag till ett värde av 587 miljoner kronor under 2007. 
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”besöksnäringens ökande förtroende för VisitSweden  
ger utrymme för större internationella satsningar  
på marknadsföring av sverige”

Thomas Brühl, vd VisitSweden

VisitSweden inledde ett genomgripande förändringsarbete 2005. 
Vi slog fast mål och inriktning i en affärsplan för åren 2005 till 
och med 2007. Nu när vi summerar och skapar en uppdaterad 
affärsplan för de kommande tre åren, vet vi att VisitSweden har 
nått upp till de satta målen i förtid. 

Här är några exempel på resultat som uppnåtts under 2007: 
 
- Intäkterna från besöksnäringen har ökat med över 100 pro-
cent på fyra år, från 27 miljoner kronor till 56 miljoner kronor. 
Det betyder att vi kan göra större och fler marknadsaktiviteter. 
Det visar även att vi har skapat ett stort förtroende hos svensk 
besöksnäring. Vi siktar på fortsatt tillväxt, men en ökning i 
samma takt som tidigare är inte rimlig att förvänta sig. 

- Antalet utländska gästnätter har de senaste tre åren ökat mellan 
2 och 9 procent per år. Nettoexportvärdet har de senaste tre  
åren ökat med mellan 7 och 20 procent per år. Ökningen har 
främst skett på grund av tre orsaker: Ökat antal internationellt 

konkurrenskraftiga destinationer och upplevelser inom Sverige. 
Fler direktflyg till rimlig kostnad till Sverige. Samt effektivare 
internationell marknadsföring. 
 
- Utfallet på webbmålen har nära nog fördubblats varje år.  
Från 260 000 unika besök under 2004 till 2,4 miljoner under 
2007. Detta beror på en konsekvent satsning på nytt interaktivt 
och användargenererat innehåll, ny teknik och införandet av 
genomtänkta digitala kampanjer.
 
- Medievärdet som VisitSweden har genererat har ökat från 
350 miljoner kronor under 2004 till 587 miljoner kronor under 
2007. Detta har åstadkommits genom VisitSwedens riktade 
PR-aktiviteter samt våra PR Managers rollförändring mot pro-
aktiv bearbetning och deras innovativa PR-koncept, bland annat 
”nyhetsbyrå på plats”. 
 
- VisitSwedens ansvariga för Corporate Meetings-segmentet  
har under året genomfört drygt 1 000 försäljningsmöten och  
visningsresor med agenter och incentivehus runt om i världen, 
och därmed skapar det också intäkter till svensk mötes industri. 

hur hamnade vi där vi är idag?
Vi har identifierat och utvecklat fem strategiska områden, som 
grund för att fortsätta utvecklas till ett modernt kommunikat-
ionsbolag och för att kunna leverera resultat som når de högt 
uppsatta målen. Fyra av områdena har vi satt i verket. Och vi  
har redan börjat förverkliga det femte. 
 
1) VisitSwedens marknadsföring ska drivas utifrån ett konsekvent 
målgruppsfokus. Vi har byggt upp en analysavdelning och en 
omfattande kunskapsbas med information om målgruppens 
beteende. Alla marknadsföringsbeslut bygger på tre grundfrågor 

intäkter från besöksnäringen (miljoner kronor)

Thomas Brühl, vd för VisitSweden sedan 2005
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och svaren finns hos målgruppen: Vad vill mål gruppen uppleva  
i Sverige? Vilket budskap lyssnar målgruppen på? Hur når vi  
målgruppen?

2) När vi kommunicerar med målgruppen sker det med  
hjälp av en utvecklad varumärkesplattform för Sverige. Den 
grundar sig på fyra kärnvärden: omtänksam, äkta, öppen och 
nytänkande, som tillsammans bygger positionen ”progress iv”. 
Varumärkesplattformen har tagits fram gemensamt av 
VisitSweden, Svenska institutet, Utrikesdepartementet, 
Exportrådet och Invest in Sweden Agency. Den är ett praktiskt 
arbetsredskap för VisitSweden när vi arbetar med urval, budskap, 
storytelling, tonalitet och bildspråk i de olika kommunikations-
kanalerna. 

3) VisitSweden samlar besöksnäringen i långsiktiga partnerskap. 
De kan kretsa kring ett geografiskt upptagningsområde eller 
innefatta aktörer med ett gemensamt tema, till exempel stor-
stad, utförsåkning eller matupplevelser. Eller hänga ihop med 
ett visst transportsätt. Kombinationen av de olika aktörerna 
i partnerskapet gör erbjudandet eller produkten starkare och 
intressantare på den utländska marknaden. Till exempel LFV, som 
ansvarar för att attrahera fler direktflyglinjer till destinationen. 
Utvalda regionala nyckelföretag, som mobiliserar internationellt 
konkurrenskraftiga upplevelser. Den regionala turistorganisat-
ionen eller destinationsbolagen, som svarar för försäljnings-
paketering och bokning av upplevelserna. VisitSwedens roll är  
att ansvara för analys och internationell marknadsföring. 

VisitSweden har påbörjat sex centrala partnerskap fördelade 
över landet: Swedish Lapland, Swedish Åre Östersund, Swedish 
Cities, Swedish Gotland, Swedish Skåne och ett match making-
projekt för marknaderna Tyskland, Nederländerna och Ryssland.

Intresset är stort för att ingå i partnerskap och VisitSweden 
startar gärna fler, men då kommer det att krävas mer resurser 
från staten till VisitSweden. 
 
4) Vägen in i målgruppens medvetande ligger i kunskapen om 
vilken kombination av marknadsföringskanaler och budskap som 
bäst når den person vi vill attrahera. Men det räcker inte, utan vi 
måste förädla och utveckla marknadskanalerna och kombinera 
dem till mer innovativa och spetsiga marknadsföringskoncept. 
Under 2007 har vi exempelvis lanserat Community OfSweden.com, 
en helt användargenererad sajt med resetips från hela Sverige. 
Vinterkampanjen i Danmark tillämpar integrerad marknadsföring 
genom att kombinera till exempel ett lifestylemagasin inklusive 
bred distribution med en viral digitalkampanj och ett stort skid-
event mitt i Köpenhamn. Swedish Cities är ett unikt samarbete, 
där de svenska storstäderna marknadsförs i gemensamma kamp-
anjer. Samarbetet startade med digitala julkampanjer, som  
även inkluderade PR-aktiviteter, i Berlin, Barcelona och London. 
Läs gärna mer om kampanjerna längre fram i års redovisningen. 

5) Det just nu påbörjade strategiska området är att forma teman 
med övergripande budskap och löfte till resenären. Runt de 
teman som ska marknadsföras utomlands kommer relevanta 
aktörer och mycket resurser att samlas. Detta gör vi för att mobil-
isera besöksnäringen och skapa resurser kring några få teman,  
i stället för att marknadsföra ”allt”. Det krävs tydlighet för att  
nå fram i informationsbruset på en hårt konkurrensutsatt  
global marknad. 

visitsweden är en neutral aktör
Ibland har företag svårt att själva gå samman kring internationell 
marknadsföring med sina konkurrenter. Då kan en nationell 
neutr al aktörs medverkan underlätta för att samla företag, 
exempelvis hotell, rederier eller skidanläggningar, i gemen-
samma internationella kampanjer. Dessutom ger det mindre 
företag möjlighet att synas på internationella marknader. Genom 
VisitSwedens gemensamma kampanjer kan det enskilda före-
taget växla upp sin marknadsföringsinvestering till det tiodubbla. 

vi väntar en konjunkturavmattning
Med en förväntad konjunkturavmattning kan vi räkna med ett 
minskat internationellt resande. Utmaningen för svensk besöks-
näring blir då att behålla eller till och med öka marknadsandelen 
jämfört med konkurrerande länder, även om antalet gästnätter 
skulle minska i Sverige. VisitSweden bör fortsätta att arbeta med 
uthållig och konsekvent marknadsbearbetning enligt lagd plan. 
Det är under svagare konjunktur, som marknadsandelar kan ökas 
kostnadseffektivt.

hållbar turism blir avgörande
All turism påverkar miljön. Även om vi i Sverige inte är bäst i  
världen på allt miljöarbete, har många företag i svensk besöks-
näring kommit långt med att anpassa sitt produkterbjudande för 
att bli mindre miljöbelastande. Det kan bli en konkurrensfördel 
för Sverige om vi i besöksnäringen lyckas paketera, marknadsföra 
och sälja upplevelser, boende och transport som vilar på hållbar 
turism i hela värdekedjan. På så sätt har Sverige möjlighet att  
ta en tydlig internationell position som hållbar destination och  
samtidigt göra fler affärer. 

Vi lanserade VisitSwedens första affärsplan under hösten 2005. 
Den har hjälpt oss att lägga om verksamheten och har gjort oss 
uthålliga, stabila och konkurrenskraftiga. Vi har blivit spetsigare i 
marknadsföringen, vilket ger effekt. För VisitSweden är det avgör-
ande att kampanjer och andra marknadsaktiviteter ger konkreta 
resultat. Huvuddragen ligger fast när vi nu drar upp fortsatta 
riktlinjer i affärsplanen för åren 2008, 2009 och 2010. 
 

Thomas Brühl
vd, VisitSweden
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ägarnas förväntningar på VisitSweden

VisitSweden ägs till hälften av svenska staten genom Närings-
departementet och till hälften av Svensk Turism AB, som ägs  
av den svenska besöksnäringen.

VisitSwedens uppdrag formuleras i ett regleringsbrev  
från staten, där ett antal övergripande mål har presenterats.  
160 intervjuer med vd:ar i besöksnäringen har klarlagt  
förväntningarna från näringen, vilka rimmar väl med statens 
uppfattning.

Anslagen från staten finansierar basverksamheten och  
imagemarknadsföringen, det vill säga uppdraget att marknads-
föra varumärket Sverige. Besöksnäringen finansierar marknads-
föringskostnaderna för sina egna produkter. 

övergripande mål enligt regleringsbrevet
”VisitSweden ska bidra till att Sverige har en hög attraktionskraft 
som turistland och har en långsiktigt konkurrenskraftig turist-
näring, som bidrar till hållbar tillväxt och ökad sysselsättning  
i alla delar av landet.”

”VisitSweden ska bidra till att Sverige har en hög attraktionskraft 
som turistland…”
En hög attraktionskraft bygger på ett samspel mellan utbud av 
attraktiva upplevelser och efterfrågan hos utländska resenärer. 
VisitSweden har analyserat den internationella efterfrågan och 
identifierat en målgrupp med stor potential att resa till Sverige. 
VisitSweden kallar målgruppen för Den globala resenären. 

VisitSwedens uppdrag är att öka efterfrågan av svenska upp-
levelser. Utbudet av svenska turistupplevelser, boende och trans-
porter har VisitSweden kartlagt tillsammans med turistnäringen. 
Genom att VisitSweden för kunskap vidare om vad målgruppen 
efterfrågar kan turistnäringen anpassa utbudet och lyfta fram det 
som lämpar sig för internationell marknadsföring. 

”…en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring…”
De senaste tre åren har VisitSweden arbetat hårt med att lägga 
grunden till och inleda långsiktiga samarbeten med besöks-
företag, destinationer och transportörer i Sverige. De långsiktiga 
samarbetena kallar VisitSweden för partnerskap och de ska löpa 
under minst tre år. 

”…hållbar tillväxt…”
För att bidra till hållbar tillväxt ska VisitSweden genom sin inter-
nationella utblick vara en katalysator för de företag som levererar 
en del i besökarens vistelse. Samt agera för att Sverige ska ta en 
position som hållbar destination i hela värdekedjan. 

”…ökad sysselsättning…”
Det ekonomiska värde som utländska turister skapar är mätbart. 
Fler utländska turister ger fler övernattningar, större konsumtion 
och ökad sysselsättning, vilket därmed bidrar till högre export-
värde för Sverige. 

”…i alla delar av landet.”
Anledningen till besök i Sverige varierar kraftigt. Storstäder och 
natur är viktiga för olika typer av besökare. Naturliga förutsätt-
ningar och mänsklig skaparkraft har fördelat besöksmålen över 
Sverige. Platser med goda förbindelser och unikt aktivitetsutbud 
för utländska besökare har lättare att nå framgång. 

VisitSwedens uppdrag är internationell marknadsföring, med två fokus. Det ena är 
imagemarknadsföring av varumärket Sverige. Det andra är produktmarknads föring 
av upplevelser, transport och boende. Uppdraget uppfylls genom VisitSwedens  
200 marknadsaktiviteter på de 13 prioriterade marknaderna runt om i världen. 

utländska gästnätter (miljoner) exportvärde (miljoner kronor)

Resultatet av VisitSwedens verksamhet 
mäts genom att följa utvecklingen av ett 
flertal parametrar. En av de viktigaste är 
antalet utländska gästnätter.

I Sverige ökade de utländska gäst-
nätterna på kommersiella anläggningar 
för tredje året i rad, under 2007 med  
2,3 procent.

Exportvärdet av turism i Sverige har  
ökat med 165 procent från 1995 till 2006.  
Under 2006 låg exportvärdet, med andra 
ord värdet av utländska besökares kon-
sumtion i Sverige, på drygt 75 miljarder.

Värdet av turismexporten för 2007  
presenteras i juni 2008.

Sverige behåller ledningen i marknads-
andelar i Norden, räknat i övernattningar 
på hotell, stugbyar, vandrarhem och 
camping. Sverige har 33,6 procent av 
övernattningarna, jämfört med Danmarks 
28,1 procent. Norge har 22,3 procent över-
nattningar och Finland 16 procent. Finland 
har procentuellt ökat sina övernattningar 
mest, medan Danmark backar.

VisitSweden uppfyller målen väl i konkurrens med andra länder 
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med hållbar turism blir sverige ännu bättre

All turism påverkar miljön och den största påverkansfaktorn är koldioxidutsläpp. Men sett till 
resan som helhet har resenären möjlighet att balansera en större miljöbelastning med miljö-
vänligare alternativ för transporter, boende och upplevelser. Det förutsätter att resenären har 
ett tillräckligt attraktivt utbud att välja på och att resenären själv har intresse för alternativen.  

Sverige förknippas med vacker natur och starkt miljömedvetande.

Under 2007 har miljöanpassningar av resor och resmål ökat i 
omfattning. Dessa har fortfarande en minoritetsandel, men  
trenden har blivit allt tydligare under året.

VisitSweden stödjer denna utveckling. Och propagerar för ett 
strukturerat arbetssätt kring alla miljöaspekter i besökarens resa. 
Men mycket återstår ännu att göra. 

Sverige har möjlighet att ta en position internationellt som 
en hållbar destination. Många företag i svensk turistnäring har 
kommit långt i att utveckla sitt produkterbjudande för att belasta 
miljön mindre. I utlandet förknippas ofta Sverige med ett starkt 
miljömedvetande. Och i målgruppen Den globala resenären associ-
eras Sverige med vacker natur, naturaktiviteter och att svensk-
arna bryr sig om naturen. Naturen är också en viktig beståndsdel 
i många reseerbjudanden till Sverige, till exempel för spjutspets-
produkter som Naturens Bästa-upplevelser. Besöksnäringen har 
alltså all anledning att jobba hårt på att anpassa erbjudandet till 
resenären så att det bidrar till en hållbar utveckling.

besöksnäringen har inlett arbetet
Sverige ligger i utkanten av Europa och för att ta sig hit krävs  
ofta en flygresa. En utveckling pågår i flygbranschen för att 
komma med konkreta åtgärder som ska minimera flygets miljö-
påverkan. Exempelvis har organisationen Svenskt Flyg, där bland 
annat LFV och SAS ingår, formulerat sin inställning i tio punkter. 
Den går ut på att vara öppen och arbeta för möjligheter till breda 
lösningar. 

I Sverige finns Svanenmärkta hotell, kvalitetsmärkta ekoturism-
upplevelser, goda tågförbindelser, hyrbilar med miljövänligare 
bränsle, restauranger med ekologisk eller närodlad mat på 
menyn, chartertåg för grupper, och hela städer med en ansvars-
full helhetssyn på miljöarbete. SAS är först i världen med gröna 
inflygningar, som varje gång sparar stora mängder flygbränsle 

och minskar koldioxidutsläppen. En samordning mellan trans-
portsätt underlättar för resenären att åka med kollektiva färd-
medel under hela resan. 

vad kan VisitSweden göra? 
VisitSweden ser signaler på att det börjar växa fram en efter-
frågan på hållbar turism, vilket kan konstateras i en målgrupps-
analys. VisitSweden äger inte reseupplevelserna, transporterna 
eller boendet, men kan ha överblicken och peka på gemensamma 
principer för paketering av en hållbar resa i hela värdekedjan. 
VisitSweden kan agera så att Sverige får bättre förutsättningar 
att ta positionen som ett hållbart resmål, bland annat genom att 
lyfta fram miljövänliga destinationer och upplevelser i Sverige.

Kraven på hållbar utveckling kan innebära fördelar för destin-
ationen och varumärket Sverige. Genom att vara ett föredöme 
kan Sverige ta en stark position och påverka omvärlden. Genom 
att erbjuda bra och hållbara upplevelser och spjutspetsprodukter 
kan besöksnäringen i Sverige bädda för att göra bra affärer. 

Allt bygger på att skapa hållbara reseerbjudanden som efter-
frågas av större utländska besöksvolymer. Människor väljer resor 
utifrån lust, nyfikenhet och aktivt deltagande. Inte utifrån pek-
pinnar som visar på hållbarhet. 
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Produktmarknadsföring innebär att VisitSweden tillsammans 
med svensk besöksnäring marknadsför destinationer, upplev-
elser, transport och boende. Ett tydligt fokus är att generera fler 
övernattningar, vilket leder till större intäkter hos svensk besöks-
näring. Men för att resenären ska ha ett intresse för resan, krävs 
också en positiv uppfattning om Sverige. Därför ingår alltid en 
övergripande Sverigebild i marknadsföringen från VisitSweden, 
så kallad imagemarknads föring. Sverigebilden har sin grund i den 
gemensamma varumärkesplattform för Sverige, som Nämnden 
för Sverigefrämjande i Utlandet, NSU, har enats om.

På omogna marknader, där kännedomen är särskilt låg om 
Sverige, genomför VisitSweden i högre grad aktiviteter som  
syftar till att ge ökad kännedom och en positiv Sverigebild.  
Då kan andra företeelser än resande vara i fokus, såsom design, 
mat, mode, miljö eller säkerhet. PR och events kan vara effektiva  
kommunikationskanaler för detta. 

Marknaderna Ryssland och Kina är exempel på länder, där 
imagemarknadsföring är viktigt. Detta utesluter dock inte produkt-
marknadsföring. Närmarknader som Danmark, Finland, Norge och 
delar av Tyskland har högre kännedom om Sverige, vilket medför 
att nästan allt fokus läggs på produktmarknadsföring. 

Integrerad marknadsföring maximerar effekten
En nyckelfråga för VisitSweden är att allt arbete ska ge effekt. 

I kampanjer tillsammans med olika svenska destinationer och 
företag planeras marknadsföringen så att alla kanaler samverkar. 
På så sätt nås målgruppen av samma budskap genom flera kanaler 
samtidigt, till exempel genom att kombinera digital bearbetning 
på utvalda sajter, bloggar och communities med artiklar i tidningar 
som målgruppen läser. 

Alla aktiviteter VisitSweden genomför ska nå det valda seg-
mentet direkt eller indirekt. VisitSweden väljer marknadskanaler 

inom relationsmarknadsföring, analog marknadsföring, digital 
marknadsföring och PR. 

Relationsmarknadsföring går ut på att via personliga kontakt er 
skapa försäljning, kännedom och förtroende för Sverige och 
VisitSweden. Ofta bearbetar VisitSweden researrangörer och 
resebyråer med hjälp av personliga affärsmöten, till exempel då 
VisitSweden skapar mötesplatser mellan produktägare och rese-
arrangörer, så kallade workshops. Deltagande på mässor eller i 
publika arrangemang, exempelvis skidevent, är andra exempel. 

Analog och digital marknadsföring riktas ofta direkt till den 
potentiella resenären, men även till journalister, researrangörer 
och resebyråer. Inom digital marknadsföring är den officiella sajten 
för destinationen Sverige, www.visitsweden.com, ett centralt 
kommunikationsverktyg. VisitSweden använder också viral mark-
nadsföring, bannerannonsering, digitala nyhetsbrev och peer-to-
peer marketing. 

 Detta kan kombineras med analoga marknadsaktiviteter,  
som annonsering i tryckta medier, magasin, direct marketing, 
broschyrer, effektiv trycksaksdistribution eller reklamfilm. 

PR är starkt imageskapande för Sverige och VisitSweden 
genererar stora kontaktytor. Över 900 miljoner kontakter med 
människor skapades med VisitSwedens hjälp under 2007, 
räknat i upplagor, tittare och lyssnare. VisitSweden påverkar 
Sverigebilden genom starka och kreativa nyhetsvinklar och lång-
siktiga relationer med utländska journalister och opinionsbildare. 
Men också genom förmågan att finna rätt sammanhang att 
synas i, liksom själva hantverket att genomföra lyckade press-
resor och skriva inspirerande nyhetstexter. 

VisitSweden kommunicerar effektivt med målgruppen, 
genom att kombinera rätt marknadskanaler och dessutom alltid 
addera Sverigebilden till budskapet. 

produkt- och imagemarknadsföring samverkar

Alla aktiviteter som VisitSweden genomför bidrar till att forma en Sverigebild hos målgruppen. 
Det gäller oavsett om det handlar om marknadsföring av enskilda företags upplevelser eller att 
berätta om Sverige som designland.  Turism bidrar starkt till varumärket Sverige, genom  
så kallad Nation Branding. 

Design och mode kan starkt bidra till att sätta Sverige på kartan.
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sverige har högt anseende i världen
Flera internationella undersökningar och artiklar i medier bekräft ar 
och uppmärksammar att Sverige är ett nytänkande, öppet och 
utvecklingsinriktat land. Bland annat World Values Survey visar 
att Sveriges värderingar är unika i ett internationellt perspektiv. 

Speciellt en internationell mätning av länders varumärken, 
Anholt Nation Brands Index, brukar fungera som referenspunkt 
för hur Sverige uppfattas i världen. Det är 25 000 invånare i 
samm anlagt 35 länder som får ranka sin uppfattning om länders 
export, kultur och kulturarv, turism, styrelseskick, immigration 
och investeringsklimat. Vid den senaste mätningen, den för 
andra kvartalet 2007, låg Sverige på sjätte plats av 38 länder  
om man ser till alla ovanstående aspekter. 

VisitSwedens målgruppsfokus ger effekt
Målgruppsfokusering genomsyrar alla marknadsföringsbeslut 
och är centralt för VisitSweden. Målgruppen Den globala resen-
ären består av resvana, globalt medvetna och internetmogna 
människor som reser mycket, både privat och i tjänsten. Det är 
denna grupp av resenärer som har potential att öka sitt resande 
till Sverige. 

Genom att konsekvent hålla fast vid att kommunicera med 
samma målgrupp, bygger VisitSweden kännedom om Sverige 
och en relation med resenärerna som gynnar Sverige på lång sikt. 

Inom målgruppen har VisitSweden identifierat fyra segment 
av resenärer med liknande krav och resemönster. De är DINKs, 
WHOPs, Active Family och Corporate Meetings. 

 VisitSweden driver internationell produkt
marknadsföring
VisitSwedens marknadsföring av upplevelser, boende eller trans-
port på en internationell marknad har alltid ett tydligt mål: att 
resultera i fler bokningar eller övernattningar och därmed intäkt er 
för besöksnäringen. Marknadsföringen är alltid ett samarbete 
mellan VisitSweden och de som äger eller representerar produkt en 
eller destinationen i Sverige. 

I marknadsföringskampanjer leder VisitSweden ofta ett sam-
arbete mellan till exempel hotell, aktivitetsföretag, transportörer 
och en regional turistorganisation. VisitSweden säkerställer att 
konkurrerande företag kan ingå i gemensamma kampanjer.

Det är bara VisitSweden, som nationell oberoende aktör,  
som kan ta en neutral sammankopplande roll utan att framhålla 
någon aktör framför en annan. Vilka produkter som lyfts fram 
styrs av målgruppens efterfrågan. Och VisitSweden har god  
kunskap om målgruppens behov. 

Partnerskapen stärker alla deltagare
Sverige är ett litet land och för att öka konkurrenskraften och 
resurserna är samverkan en grundförutsättning. En viktig nyckel 
till framgång är att skapa långsiktiga samarbeten med både 
turistföretag och icke-turistiska företag. Syftet är att stärka 
Sverigebilden och öka antalet besökare till Sverige. 

Partnerskap är långsiktiga samarbeten om minst tre år, 
som utgår från svenska destinationer eller teman. Två exempel 
är samarbeten mellan svenska storstäder inom partnerskapet 
Swedish Cities och kring temat mat i Skåne. Aktörerna i partner-
skapet representerar allt från transporter och boende till  
varu märken, upplevelser, säljbolag och destinationsbolag.  
De har som uppgift att förbättra tillgängligheten, till exempel 
genom nya flyglinjer, lyfta fram specifika upplevelser och utveckla 
marknadskommunika tionen. VisitSwedens roll är att ansvara för 
analys och internationell marknadsföring och att driva samarbetet. 

Aktörerna i partnerskapet följer en gemensam arbetsmetod, 
affärsmodell och affärsplan, som utgår från vilken potential 
destinationen har på en internationell marknad. 

imagemarknadsföring ger den övergripande  
sverigebilden
Omvärldens kunskap om Sverige kan bli större, och Sverigebilden 
är ofta otydlig och föråldrad. Därför finns det ett stort behov av 
att kommunicera en samlad och entydig Sverigebild, som under-
lättar för resenären att också relatera till budskap om Sverige 
som destination. Av det skälet är Sverigebilden grundläggande  
i all VisitSwedens kommunikation med omvärlden, även när  
det handlar om att marknadsföra kommersiella upplevelser 
tillsamm ans med svensk turistnäring. 

Imagemarknadsföring kan ta sig olika former. Exempelvis 
läggs under 2007 grunden för en stor utställning om Sverige 
som destin ation på Sveriges ambassad i Washington, House of 
Sweden. Utställningen pågår mellan april och juni 2008. 

Uppdaterad Sverigebild är praktiskt arbetsredskap
VisitSweden ingår sedan ett tiotal år i NSU, Nämnden för 
Sverigefrämjande i Utlandet. Det är Exportrådet, Invest in 
Sweden Agency, Svenska institutet, Utrikesdepartementet och 
VisitSweden som ingår i NSU. Organisationerna arbetar tillsamm-
ans med att kommunicera en tydlig och gemensam Sverigebild. 
Sverigebilden ska reflektera ett modernt Sverige, men samtidigt 
inte ta avstånd från ursprunget.  

Därför har organisationerna utvecklat en gemensam varu-
märkesplattform, som lanserades i september 2007. Att stärka 
Sverigebilden har som främsta syfte att skapa en tydlig position 
för Sverige internationellt.  

Varumärkesplattformen bygger på en övergripande position 
för Sverige: progressivitet. Ett progressivt land eftersträvar 
utveckling i balans. Inga revolutionära förändringar, utan snarare 
en utveckling steg för steg. Balans och spänst mellan nyfikenhet 
och rötter i historien är viktigt, precis som att det mänskliga och 
mjuka balanseras med det banbrytande och innovativa. Spänsten 
däremellan utgör det unika i positionen ”progressiv” och något 
som VisitSweden betonar i all kommunikation. 

Positionen progressiv kan bäst beskrivas med fyra karakt ärs-
 drag, eller kärnvärden, för Sverige: Nytänkande, öppenhet, 
omtänksamhet och äkthet. 

Nytänkande är att se saker ur ett nytt perspektiv. Se möjligheter 
och lösningar och tro på en bättre framtid. Sverige har teknolo-
gisk innovationsförmåga, världsledande forskning och trendkänsl-
ighet. Men också banbrytande design, mode och populärkultur.

Öppenhet är att bejaka den fria tanken och olikheter mellan  
människor, kulturer och livsstilar. Utrymme för individers idéer 
och åsikter betraktas som viktigt. Liksom fysiskt utrymme att röra 
sig fritt utan hinder i exempelvis naturen. Svenskar är ett öppen-
sinnat och berest folk. 

Omtänksamhet är att värna om varje individ. Säkerhet och trygg-
het samt att respektera och inkludera alla människor är centralt. 
Jämlikhetssträvanden och medbestämmande såväl som engage-
mang i miljöfrågor är exempel på detta.

Äkthet är att vara naturlig och okonstlad. Den uttrycker sig i 
pålitlighet, ärlighet och att vara informell. I Sverige finns en nära 
relation till natur och årstider.  Vi är pålitliga och lediga i vår stil 
och har en stark kvalitetstradition. 

Tre frågor är grunden för VisitSwedens marknadsföring
För att kunna kommunicera effektivt med målgruppen Den  
globala resenären krävs tillräcklig kunskap om deras resemönster 
och resvanor, vad de känner till om Sverige och vilka medier  
de konsumerar. 

VisitSweden har byggt upp en arbetsmetod utifrån tre  
grund läggande frågor. Svaren finns hos målgruppen.

- Vilka upplevelser attraherar våra besökare?
- Vilka budskap lyssnar de på?
- Genom vilka marknadskanaler når vi dem bäst?

Dessa frågor genomsyrar VisitSwedens arbetsmetod,  
vilken illustreras i modellen nedan.

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

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

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

Corporate Meetings. Mötes- 
och incentiveresenärer 
värde sätter bra infrastruktur, 
säkerhet, boende, mat och 
kringaktiviteter.
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community of sweden
I november lanserade VisitSweden en online community, 
en av de första i sitt slag som marknadsför ett helt land. 
CommunityOfSweden.com ger utländska besökare och svenskar 
möjlighet att utbyta reseupplevelser, tips och bilder från sina 
svenska smultronställen. För många resenärer är kännedomen 
om Sverige relativt begränsad och därför spelar denna typ av 
kommunikation en betydande roll för att visa den stora spänn-
vidd av upplevelser som Sverige erbjuder. 

Mötesplatsen är helt öppen och inger en hög trovärdighet  
då användarna själva kan berätta om sin uppfattning om Sverige. 

Tre månader efter lanseringen hade CommunityOfSweden.com 
redan 2 000 medlemmar, och antalet växer för varje vecka. Över 
60 000 besök hade uppmätts och över 2 000 bilder hade laddats 
upp. Flest besök registrerades från USA, Sverige, Tyskland, 
Storbritannien och Nederländerna. 

pr vid internationella evenemang: nyhetsbyrå  
på plats
Vid stora internationella evenemang i Sverige riktas världens ögon 
mot landet. VisitSweden utvecklade ett koncept för medierelat-
ioner vid stora evenemang och genomförde det första ”nyhets-
byrå på plats” vid alpina VM i Åre i februari. Genom ett nära 
samarbete med aktörer i regionen erbjöds sportjournalisterna 
att bredda sin rapportering till att även omfatta Åre, Jämtland 
och Sverige. Journalisterna fick hjälp med starka Sverigebudskap 
och många deltog i medieaktiviteter, som guidade turer i pisten, 
hundspannsturer och skoterturer. VisitSwedens PR Managers från 
utlands kontoren fanns också hela tiden på plats i mediecentret. 

Konceptet gick ut på att skapa relationer och ge nya vinklar 
till närvarande journalister. PR blir ett allt viktigare element för 
att få uppmärksamhet bland potentiella besökare, och konceptet 

”nyhetsbyrå på plats” ledde till att VisitSweden kunde bygga  
bestående relationer med många internationella journalister. 

Initiativet uppskattades av journalisterna som rapporterade  
från Åre. Resultatet blev ett tjugotal artiklar och tv-inslag om 
destinationen. 

I september genomförde VisitSweden tillsammans med LFV 
och Stockholm Visitors Board en ”nyhetsbyrå på plats” under den 
internationella nätverksmässan för flygindustrin, World Route 
Development Forum. Likaså under det japanska kejsarparets  
officiella besök i Uppsala i maj. 

carl von linné f irades och stärkte sverigebilden
2007 var det 300 år sedan naturvetenskapsmannen Carl 
von Linné föddes, vilket uppmärksammades i flera länder. 
VisitSweden var en del av den nationella Linnédelegationen,  
som hade ansvar för nationella officiella arrangemang. 

I Sverige fick Linné stor uppmärksamhet, men även inter-
nationellt rönte den kände vetenskapsmannen stort intresse. 
VisitSweden utnyttjade dragkraften i intresset för Linné och 
främst i Storbritannien, Nederländerna och Japan användes PR 
och events för att höja kännedomen om svenska destinationer 
knutna till Linné. VisitSweden medverkade till att artiklar och tv-
inslag till ett värde av 17 miljoner kronor publicerades i Danmark, 
Finland, Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, Norge, Tyskland, 
Spanien, Storbritannien och USA. 

Speciellt via nederländska medier bidrog VisitSweden till 
intresset för Linné och Sverige. 400 av totalt 500 internationella 
artiklar publicerades i Nederländerna, vilket delvis berodde på att 
Linné där redan är ett känt namn. Utmaningen för VisitSweden 
bestod snarare i att fokusera på att Linné faktiskt var svensk och 
inte holländare. 

året som gått

VisitSweden genomför årligen cirka 200 marknadsaktiviteter. Här beskrivs ett axplock av dem.

De svenska storstäderna är de största inkörsportarna för besök till Sverige.
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Under den välkända trädgårdsutställningen Chelsea Flower  
Show i London tilldelades det svenska Linnéinspirerade 
bidraget en guldmedalj. Detta, och det samtidiga besöket av 
Ostindienfararen Götheborg, bidrog till stor uppmärksamhet  
för Sverige i London, vilket VisitSweden drog nytta av genom  
ett lyckat pressarrangemang. 

I maj besökte det japanska kejsarparet Uppsala för ett  
officiellt besök. I mediecentret för de tillresande japanska 
 journalisterna bjöd VisitSweden och dess representant i  
Asien, Scandinavian Tourist Board, på inspiration och fakta.  

tyska barnfamiljer lockades till sydsverige
VisitSwedens analyser visar att det finns en stor potential i seg-
mentet Active Family, som reser med bil på sin semester. På den 
tyska marknaden genomförde VisitSweden därför en kampanj 
med inspiration, förslag till resrutter och bokningsmöjligheter för 
resor till Sverige under sommaren. 

Kampanjen pågick mellan april och augusti och huvudfokus 
låg på en kampanjsajt som byggde på att målgruppen interag-
erade med en karta över södra Sverige. Tips på resrutter som 
utgick från färjeförbindelser från Tyskland till Sverige ledde besök-
aren till ett vykort för varje deltagande partner. Vykortet visade 
fler bilder, information och länk till den egna bokningsfunktionen. 

En banner, som drev trafik till kampanjen, var uppbyggd som 
en liten film, där vuxna och barn såg det förbisvepande land-
skapet på olika sätt. Med budskapet ”vad dina barn kan uppleva 
i Sverige” klickade man in sig på kampanjsajten. Bannern fanns 
på olika tyska familje- och resesajter och trafik till kampanjsajten 
leddes bland annat också från VisitSwedens konsumentnyhets-
brev, Google och kampanjdeltagarnas egna sajter. 

Målet var att förbättra Sveriges image som familjevänlig 
destination och öka antalet bokningar hos deltagande partners. 

Det var stugförmedlaren Novasol, Scandic Hotels, Scandlines, 
Stena Line, TT-Line och Astrid Lindgrens Värld som deltog i kamp-
anjen. Resultatet blev en CTR, click through rate, på 1,7 procent,  
där genomsnittet vid en motsvarande kampanj brukar vara  
0,15 procent. Kampanjen exponerades 4,8 miljoner gånger och  
84 500 klick mättes till kampanjsajten. 

vintersverige tog nya grepp i danmark 
Många danskar är intresserade av en vintersemester i Sverige, 
men det är också ganska många av dem som inte vet vad  
Sverige har att erbjuda. Under 2007 utvecklade VisitSweden  
den vinterkampanj som man i flera år drivit tillsammans  
med flera skiddestinationer i Sverige. Huvudnyheter i  
kampanjen var ett redaktionellt magasin och en interaktiv  
kampanjsajt. 

Magasinet var ett nytt sätt att hjälpa danskarna att hitta 
till vinter-Sverige. Med sina 74 sidor och 400 000 exemplar var 
det Danmarks största magasin under året. Oberoende danska 
och svenska journalister, som själva har stor erfarenhet av de 
svenska pisterna, stod för artiklarna. Med magasinet vände sig 
VisitSweden främst till danska barnfamiljer inom segmentet 
Active Family med förhoppning att de skulle öka sin kunskap om 
Sverige och möjligheterna för vintersemester.

På kampanjens webbplats på visitsweden.com kunde besökarna 
följa den danska barnfamiljen Jensen under sin vinter semester 
i Sverige i en digital sagobok. Via deras färd genom Sverige 
beskrevs deltagande partners destinationer och besökaren på  
sajten kunde direkt boka boende och resepaket. 

Vinterkampanjen omsatte cirka sex miljoner kronor och  
inne fattade också annonsering i tryckta medier och på internet,  
tv-reklam tillsammans med Stena Line, skidevent på Rådhus-
platsen mitt i Köpenhamn, broschyrdistribution och pressresor. 

kampanj för stockholm och köpenhamn  
till amerikaner
Två av tre amerikaner besöker minst två av de skandinaviska 
länderna under samma resa. Därför valde VisitSweden och 
VisitDenmark att slå ihop sina kampanjmedel och satsade på 
en gemensam Skandinavienkampanj om de två huvudstäderna. 
Syftet var att stärka Skandinaviens och framför allt Stockholms 
och Köpenhamns position i USA. En gemensam kampanjbudget 
gav möjlighet att tillsammans köpa mer exponering och säker-
ställde att de två länderna inte konkurrerar om samma utrymme 
med liknande budskap. 

Kampanjen riktade sig främst mot segmentet WHOPs, 
Whealthy, Healthy Older People, och innehöll aktiviteter riktade 
både direkt till potentiella besökare och till researrangörer och 
resebyråer. På en gemensam kampanjsida kunde kunden boka 
flyg och hotell och få inspiration om Stockholm och Köpenhamn. 
För resebyråerna marknadsfördes Stockholm och Köpenhamn i 
samband med kryssningsanlöp. Kombinationsresor till de båda 
huvudstäderna marknadsfördes mot researrangörer på United 
States Tour Operators Associations årliga workshop, via säljbesök 
och med gemensamma visningsresor till städerna. 

VisitSweden och VisitDenmark genomförde kampanjen till-
sammans med SAS, Stockholm Visitors Board och Wonderful 
Copenhagen samt företag från Stockholm och Köpenhamn. 
Kampanjbudgeten låg på 340 000 dollar. 

ryska researrangörer hittade f ler svenska  
upplevelser
Efter fyra år av lyckosam match making i Tyskland, utvidgade 
VisitSweden arbetet med att sammankoppla svenska destinat-
ioner och de reseupplevelser de representerar med utländska 
researrangörer. Samarbetet går ut på att förmedla marknadens 

behov av produktutveckling, koppla samman köpare och säljare 
och tillsammans med researrangörer marknadsföra svenska  
reseprodukter på en utländsk marknad. VisitSweden tog under 
året erfarenheterna från arbetet i Tyskland vidare till två nya 
marknader, Ryssland och Nederländerna. 
    I Ryssland startade ett tvåårigt match making-projekt, där 
sex svenska destinationer och företag deltog tillsammans 
med VisitSweden och sex ryska researrangörer. Syftet var att 
öka antal et svenska reseprodukter i researrangörernas utbud. 
Svenska deltagare var Östergötlands turistråd, Dalarnas turistråd, 
Stockholm Visitors Board, Åre, SAS och TallinkSilja. 

För Sverige är Ryssland en omogen marknad, där marknads-
föringens fokus är att höja kännedomen om Sverige som destin-
ation. Det gjorde VisitSweden bland annat genom att försöka få 
så stor uppmärksamhet som möjligt om Sverige i ryska tidningar 
och tv-kanaler. Bland annat skrev två stora lifestyle tidningar om 
design i Stockholm med hjälp av VisitSweden. En rysk nationell 
tv-kanal med cirka 15 miljoner tittare sände tre program om 
Stockholm, Gotland och Dalarna i juni. 

Match making-projektet omsätter totalt 3,36 miljoner kronor 
på två år. Efter projektets första år hade resekataloger nas 
sidor med resor till Sverige ökat i antal från 136 till 214. 
Researrangörernas  försäljning under slutet av året till de  
deltagande svenska destinationerna ökade med 51 procent.

Motsvarande match making-projekt i Tyskland har på fyra år 
lett till 110 000 gästnätter och en intäkt på 166 miljoner kronor 
för svensk besöksnäring.

rekorddeltagande för sverige på corporate  
meetingmässa 
På en av årets största mässor för mötesindustrin, EIBTM i 
Barcelona, mötte köpare av företagsevenemang, incentiveresor, 
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kongresser och konferenser representanter från 85 länder.  
I VisitSwedens Sverigemonter överträffade man målet för  
antal kvalificerade kundmöten eller offertförfrågningar, så  
kallade leads, med över 30 procent. 

Mässan hade med 6 900 kvalificerade besökare ökat med 20 
procent jämfört med året innan. I Sverigemontern registrerades 
rekordantalet 420 ”leads” hos Congress Stockholm/Stockholm 
Visitors Board, Göteborg Convention Bureau/Göteborg & Co, 
Malmö Turism/Position Skåne, Swedish Lapland eller något av de 
andra 26 deltagande svenska företagen. De svenska deltagarna 
fick i förväg tillgång till en online-guide över samtliga registrer-
ade köpare och alla mässbesökare hade möjlighet att förboka 
möten med utställarna. Flest köpare i den svenska montern  
kom från Tyskland, följt av Storbritannien och Frankrike. 

Köparna var specialinbjudna enligt hårda kriterier och kom 
från incentivehus, agenter, föreningar och företag. Detta säker-
ställde en hög kvalitet på besökarna. Som ett enskilt exempel 
konfirmerades redan veckan efter mässan en bokning av en 
grupp incentiveresenärer på 200 personer i tre dagar hos ett av 
de deltagande företagen. 

unga pekingpar lockades till stockholm
Kina är en växande marknad. Resandet från Kina till Europa ökar, 
men Sverige och Stockholm är fortfarande en relativt okänd 
destination i Kina. 

För att stödja en nyetablerad direktflyglinje med SAS mellan 
Peking och Stockholm lades under året grunden för en kampanj  
i Pekingområdet för Stockholm som design- och lifestylestad.  
Det var VisitSweden, Stockholm Visitors Board, SAS och Stockholm 
Arlanda flygplats som samarbetade för att bland annat öka  
antal et gästnätter från Kina och öka antalet passagerare på  
rutten Stockholm – Peking. 

Kampanjen fokuserade på att via fyra utvalda researrangörer 
nå segmentet DINKs, Double Income, No Kids, i Pekingområdet. 
Med hjälp av bland annat utbildning, seminarier, säljmaterial, 
nyhetsbrev, annonsering i produktkataloger och annonsering  
i kinesiska medier tillsammans med researangörerna stöttade  
kampanjen en ökad försäljning av en sexdagarsresa till 
Stockholm. 

För att skapa kännedom om och nyfikenhet på Stockholm 
hos resenärerna i målgruppen lade kampanjen också vikt vid 
PR-aktiviteter. Ett PR-koncept om livsstil i Stockholm togs fram 
och bland annat en presskonferens, press kits och events under-
stödde budskapet. Likaså byggde daglig medverkan i ett populärt 
radioprogram, med både radioreklam och talk show, Stockholms 
image och inspirerade till en resa. Den valda radiokanalen har 
den högsta lyssnarfrekvensen hos målgruppen i Peking. Kamp-
anjen innefattade även annonsering i modemagasinet Style,  
som riktar sig till unga urbana kvinnor. 

Vilken effekt kampanjen har haft kan inte utläsas förrän vid  
kampanjslutet i maj 2008.

swedish cities, det största storstadssamarbetet  
någonsin
Under hösten samlades de svenska storstadsregionerna 
Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans med VisitSweden 
och LFV till den största satsningen för inkommande citybreak-
resande som någonsin gjorts i Sverige. Samarbetet ska löpa över 
minst tre år och omsätta tio miljoner årligen. 

Syftet är att attrahera fler besökare genom att öka annons-  
och repetitionsfrekvensen, och på så sätt öka igenkänningsgraden.

De svenska storstäderna erbjuder storstadspuls med mat, 
shopping och kultur ett stenkast från vatten och naturupplevelser, 
en ”urban nature”. Dessa säljargument är utmärkande för  
svenska storstäder och är det centrala budskapet i gemensamma 
kampanjer. Tillsammans ger det en tydlig reseanledning till 
Sverige och resenärerna ska ledas till direktbokning på städernas, 
hotellens och transportörernas bokningsfunktioner. Ökade 
gemensamma resurser ger städerna större exponering och en 
större möjlighet att synas i det internationella mediebruset. 

Den första gemensamma marknadsföringskampanjen   
genom fördes inför julsäsongen och hade fokus på resor till 
Stockholm och Göteborg. Mottagare var segmentet DINKs i 
Barcelona, Berlin och London. Kampanjen baserades på en sajt  
med ett romantiskt tema, som samtidigt gjorde det enkelt  
att boka en resa. 

Pressmottagningar, pressresor och pressmeddelanden  
kompletterade spridning av budskapet till utvalda medier. 

Julkampanjen, med banners på köpt medieplats och på  
visitsweden.com, viral marknadsföring i form av en önskelista 
som skickades vidare till en vän samt PR-aktiviteter nådde drygt  
fyra miljoner potentiella resenärer i Barcelona, Berlin och London. 
106 000 klick mättes till kampanjsajten. 

I Barcelona fick kampanjen en CTR, click through rate, på  
0,99 procent och i Berlin en CTR på 0,56 procent. Det överträffade 
med god marginal kampanjens mål på 0,2 procent och genom-
snittet i liknande kampanjer på 0,15 procent. Kampanjen nådde 
cirka 5 miljoner personer inom segmentet DINKs.
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värdet av svensk turismexport växer 
Exportvärdet, det vill säga utländska privat- och affärsresenärers 
konsumtion i Sverige hade under 2006 ett värde av 75,4 miljard-
er kronor. Det är en ökning med nästan 20 procent sedan året 
innan. Värdet av den utländska konsumtionen ökade med  
165 procent mellan 1995 och 2006. Totalt omsatte svensk turism, 
det vill säga både utländska och inhemska resenärers konsumt-
ion i Sverige, 215 miljarder kronor under 2006. Värdet av turism-
exporten för 2007 presenteras i juni 2008. 

Under 2006 var exportvärdet av turism i Sverige för andra året 
större än nettoexportvärdet av personbilar samt järn och stål. 

sverige har högre inkomst från turism än portugal
Sverige har klättrat från plats 27 till plats 20 bland världens 
länder vad gäller inkomst från turism, visar en internationell 
jämförelse från UNWTO. Sverige är det land i Norden med högst 
inkomst från turism. Under 2006 passerade Sverige också turist-
landet Portugal på listan. besöksutveckling 2007

nyckeltal 2007

Övernattningarna från utlandet ökade med 2,3 procent under 
2007 jämfört med året innan. Enbart sett till hotell, stugbyar och 
vandrarhem ligger ökningen på 5,3 procent, medan camping-
platserna har haft en tyngre säsong. Campingövernattningarna 
minskade med 2,8 procent. Sedan år 2000 har de utländska över-
nattningarna i Sverige ökat med nästan 30 procent, samtidigt 
som de inhemska har ökat med drygt 20 procent. 

sverige i europeisk jämförelse
Tillväxten av utländsk turism i Sverige har varit betydligt bättre än 
för det inkommande resandet i Europa som helhet sedan 1991. Enligt 
UNWTO har den utländska turismen i Sverige ökat med nästan  
100 procent, medan turismen i Europa ökat med drygt 80 procent. 

Vad gäller tillväxt av internationella ankomster i Europa,  
ligger Sverige, med sin ökning med 2,3 procent, i paritet med 
utvecklingen i norra Europa, där internationella ankomster ökade 
med 2 procent. Enbart sett till övernattningar på hotell, stugbyar 
och vandrarhem (+5,3 procent) håller Sverige jämna steg med 
utvecklingen i Europa som helhet. 

Motsvarande tillväxtökning för hela världen är 6 procent. 

norrmännen är f lest 
Det är resande från länder utanför Europa som ökar mest,  
med 6,4 procent. Men som tidigare år toppar norrmännen  
listan över antal gästnätter med drygt 2,8 miljoner gästnätter, 
vilket är en ökning med 4,2 procent. Tyskland (-0,7 procent) och 
Danmark (-8,2 procent) följer därefter på andra och tredje plats. 
Nederländerna har också backat något, men behåller sin position 
före Storbritannien. Den starkast växande marknaden mätt  
i volym är Norge, som ökat med över 113 000 gästnätter. En 
annan starkt växande marknad är Polen.

utländska gästnätter fördelade per marknad 2007 
Avser övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem och  
camping. Preliminära siffror för 2007. 

 marknad gästnätter 2007
 Norge 2 823 155
 Tyskland 2 109 493
 Danmark 953 065
 Nederländerna 697 478
 Storbritannien 636 395
 USA 440 550
 Finland 413 975
 Italien 261 447
 Frankrike 259 033
 Ryssland 187 038
 Spanien 182 319
 Kina 113 882
 Japan 102 339 
 Övriga utländska marknader* 2 802 999 

 summa utländska gästnätter 11 199 236

* Ingår ej i VisitSwedens prioriterade marknader 
Källa: NUTEK, SCB och SCR

För tredje året i rad noterades rekordmånga övernattningar från utlandet på  
kommersiella anläggningar. Under 2007 registrerades nästan 11,2 miljoner  
övernattningar av privat- och affärsresenärer på hotell, stugbyar, vandrarhem och  
campingplatser. De utländska besökarna står för 23 procent av alla övernattningar  
i Sverige. 

nettoexportvärde 2006 för 
olika branscher (miljarder kronor) 

intäkter från turism 2006* (miljoner dollar)  
 

* Avser utländska besökares konsumtion i Sverige, exklusive transport
Källa: UNWTO

Som hälftendelägare svarade staten år 2007 för knappt  
40 procent av intäkterna i bolagets aktiviteter. Resterande  
drygt 60 procent svarade näringslivet för. VisitSweden har 
genom medverkan och påverkan ökat kunders, partners och 
intressenters egna marknadsförings insatser på utlandsmark-
naden, utan att detta lett till direkta intäkter i bolaget.

Några exempel på dessa insatser utgörs av kostnader hos  
svenska och utländska partners, andelar av skandinaviskt sam arb-
ete utom lands, samverkansprojekt som finansieras hos respektive 

partner, subventioner och rabatteringar hos svensk och utländsk 
turistnäring etc. Uppgiften visar hur den statliga finansieringen 
totalt motsvaras av direkta och indirekta intäkter från andra. 

Staten ska, enligt avtal mellan ägarna, finansiera baskost-
naden och den övergripande imagemarknadsföringen, det vill 
säga varumärket Sverige, liksom andelar i riktade projekt efter 
särskilda regeringsbeslut.

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

1 USA 85,7
2 Spanien 51,1
3 Frankrike 46,3
4 Italien 38,1
5 Kina 33,9
6 Storbritannien 33,5
7 Tyskland  32,8
8 Australien 17,8
9 Turkiet 16,9
10 Österrike 16,7
11 Kanada 14,5
12 Grekland 14,3
13 Thailand 12,4
14 Mexiko 12,2

15 Schweiz 11,8
16 Hong Kong (Kina)  11,6
17 Belgien 11,5
18 Nederländerna 11,5
19 Malaysia 9,6
20 Sverige  9,1
21 Indien 8,9
22 Japan 8,5
23 Portugal 8,3
24 Macao (Kina) -
25 Kroatien 7,9
34 Danmark 5,3
44 Norge 3,8
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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 2007.

bolaget  
Ägare till bolaget är svenska staten genom Näringsdepartementet 
till 50 % och Svensk Turism AB till 50 %. Vardera ägare nominerar fyra 
ledamöter till styrelsen.

Staten utser styrelseordförande. Svensk Turism AB utser även två 
suppleanter.

affärsidé och inriktning  
Ledningen har tillsammans med ägare och intressenter formulerat 
inriktningen för verksamheten.

Vision
År 2010 är Sverige ett attraktivt val för resenärer som söker en unik 
och berikande upplevelse i ett mångsidigt och välkomnande land. 
Vistelsen i Sverige ger besökaren inspiration genom nya erfarenheter 
och nya perspektiv. 

Position
VisitSweden är ett kommunikationsbolag för svenska destinationer 
och varumärket Sverige.

Affärsidé
Bolaget ska ha en djupgående kunskap om internationella privat- och 
företagsresenärer. Vi når dem på ett effektivt sätt genom våra kom-
munikationskanaler och budskap. Därigenom skapar vi affärsförutsätt-
ningar för besöksnäringen, vilket ökar antalet besökare och intäkter 
och skapar tillväxt för Sverige. 

Uppdrag
VisitSweden har ett uppdrag, internationell marknadsföring, inom två 
områden:
- produktmarknadsföring av destinationer
- imagemarknadsföring av varumärket Sverige

Övergripande strategi
VisitSweden har fokuserat på fem strategiska områden, nödvändiga 
för en utveckling mot ett modernt kommunikationsbolag. 

VisitSwedens verksamhet ska drivas utifrån ett modernt mål-• 
gruppsfokus. 
 All kommunikation med målgruppen sker med grund i en varu-• 
märkesplattform för Sverige, gemensam för NSU. 
VisitSweden samlar besöksnäringen i 3-5-åriga partnerskap.• 
Rätt kombination av marknadskanaler och budskap når mål-• 
gruppen effektivt. 
Klokt utvalda teman med övergripande tydliga budskap ger • 
större möjlighet att nå igenom det internationella informations-
bruset. 

aktiviteter under året
Uppdraget att marknadsföra Sverige internationellt på image- och 
produktnivå har infriats genom målgruppsinriktad marknadsföring  
på 13 marknader. Målgruppen nås genom en kombination av marknads-
föringskanaler, såsom relationsmarknadsföring, PR och digital och 
analog marknadsföring. Digitala kampanjer kombineras exempelvis 
med strategisk PR och events. Mässor, workshops, visningsresor, online 
community, pressresor och virala webbaktiviteter är andra kombinat-
ionsmöjligheter. Den egna webbplatsen www.visitsweden.com är en 
av huvudkanalerna för marknadsaktiviteterna. 

Bolaget har bearbetat följande prioriterade marknader:
Danmark, Finland, Frankrike, Italien, Japan, Kina, Nederländerna, Norge, 
Ryssland, Spanien, Storbritannien, Tyskland och USA. I Japan och Kina 
sker marknadsbearbetningen genom ett gemensamt skandinaviskt 
kontor, Scandinavian Tourist Board. 

intäkter
Intäkterna för verksamhetsåret redovisas till 155,4 MSEK (132,6), varav 
123 MSEK (110,6) i moderbolaget. Årets resultat redovisas till 3,9 MSEK 
(-0,1) varav i moderbolaget 3,7 MSEK (-0,1). Intäkternas fördelning är 
följande:

Intäkternas fördelning Staten Övriga Total % 
(TSEK)   

Basverksamheten 61 588 989 62 577 40,3
Aktiviteter   34 250 54 737 88 987 57,3
Årets resultat 3 852  3 852 2,4
Total intäkt 99 690 55 726 155 416 100,0
    
Finansieringsandel 
aktiviteter i procent  38,5 61,5 100,0 

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

En omfattande samverkan och partnerskap med turistnäringen 
har förekommit inom en rad områden, i aktiviteter och projekt som 
ekonomiskt inte återspeglas i redovisningen ovan. På annan plats i 
årsredovisningen framgår uppgifter om denna samverkan och den 
indirekta medfinansiering som är en följd av detta samarbete. 
 
Bland de större aktiviteterna under 2007 märks:

Vinterkampanj i Danmark 6,8 MSEK varav statlig finansiering (0,6)• 
Sverigekatalog 5,3 MSEK (0,0 MSEK) • 
Sydsverigekampanj i Danmark 4,1 MSEK (0,6)• 
B2B, Business to Business-aktivitet i Tyskland, 4,0 MSEK (0,8)• 
IMEX/EIBTM fackmässor 3,0 MSEK (0,5)• 
Citybreak i Finland 2,7 MSEK ( 1,0)• 
Vår/höst kampanj i Norge 1,9 MSEK (0,4)• 
Active family kampanj i Danmark 1,9 MSEK (0,2) • 
ITB Berlin 1,7 MSEK (0,2)• 

f inansiering
Bolagets verksamhet finansieras genom internt genererade medel 
samt genom anslag från staten. VisitSweden fakturerar näringen för 
de tjänster som utförs, vanligen tjänster som utformas i nära sam-
verkan med partners. I avtalet mellan ägarna står att staten ska  
finansiera bolagets basverksamhet och övergripande imagemarknads-
föring. Näringen ska finansiera produktmarknadsföring på minst 
samma nivå som imagemarknadsföringen men med inriktning att 
den bör ökas till motsvarande belopp som statens aktieägartillskott.

Det statliga anslaget för år 2007 uppgick till 99,7 MSEK (89,6). 
Anslaget har inte förbrukats i sin helhet, varför ett mindre överskott 
redovisas. Detta överskott avser främst ett antal större aktivteter som 
förskjutits i tid och kommer att genomföras i början av år 2008.

besöksvolym  
2007 blev ännu ett år med rekordsiffror för antalet utländska kom-
mersiella gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem samt camping i 
Sverige, även om tillväxttakten mattades av en del. De utländska gäst-
nätterna uppgick till nästan 11,2 miljoner (10,9) motsvarande en ökning 
på 2,3 % mot föregående år och de utgjorde 23 % (22,9) av antalet 
totalt registrerade övernattningar i Sverige. Utländska campinggäst-
nätter minskade med 2,8 % och övriga boendeformer för utländska 
gästnätter ökade med 5,3 %. Övriga boendeformer svarar för 64,5 % av 
totala antalet gästnätter. Enligt World Tourism Organization (UNWTO) 
ökade resandet i hela Europa med 4 % under år 2007 medan norra 
Europa hade en något lägre ökning, 2 %. 

De inhemska gästnätterna, dvs. svenskarnas övernattningar i Sverige,  
ökade med 2 %, där campinggästnätter visar 3,1 % minskning och övriga 
boendeformer redovisar en ökning med 4,9 % jämfört med 2006.  

Trots en något lägre tillväxtstakt visade 2007 ännu ett år med 
de högsta gästnattsvolymerna någonsin och uppnådde nästan 48,7 
miljoner övernattningar. Det är utom-Europa som står för de högsta 
procentuella ökningarna, +6,4 % till 1,6 miljoner övernattningar.  
Europa exklusive Norden ökade med 1 % till 5,4 miljoner övernattningar. 

Nästan alla regioner hade volymökningar under 2007 och i 
samtliga regioner (utom en som hade en marginell minskning) ökade 
antalet övernattningar på hotellen. Störst nominell ökning av antalet 
gäst nätter hade Stockholms län +384 875, Västra Götalands län +169 
199 samt Norrbottens län +101 801. Störst procentuell ökning hade  
Södermanlands län +12,3 %, Norrbottens län +12,1% och Gotlands län +11%. 

Ytterligare information med tabeller och diagram kan hämtas 
från NUTEKs hemsida, www.nutek.se, som även utgjort källa för ovan 
angivna besöksvolym.

väsentliga händelser under året samt tiden därefter
Verksamheten har under året bland annat fokuserat på:

Etablering av sex partnerskap med svensk besöksnäring• 
Utveckling och testning av Länkat Bokningsfönster• 
Fullständig implementering av ny arbetsmetodik• 
Inventering och start av strategiarbete kring Hållbar turism• 
Etablering av större marknadsövergripande kampanjer i utlandet• 

VisitSweden är i färd med att öppna ett nytt marknadskontor på  
marknad Spanien med placering i Barcelona. 

Staten har genom Näringsdepartementet beviljat VisitSweden 
99,8 MSEK (99,7) i anslag för år 2008. 

resultat och ställning

Översikt 5 år  (TSEK) 2007 2006 2005 2004 2003
     
Nettoomsättning 155 416 132 604 129 932  129 099 136 413
Resultat efter
finansiella poster  4 042 73 2 834 -2 969 2 891
Eget kapital 21 313 17 407 17 562 14 654 17 738
Balansomslutning 57 575 45 590 36 908 44 276 43 788
Soliditet % 37,0 38,2 47,6 33,1 40,5
Medeltal anställda 55 54 50 52 54

förslag till resultatdisposition   
Styrelsen föreslår att årets vinst i moderbolaget på 3 673 761  balans-
eras i ny räkning. Det balanserade resultatet i moderbolaget uppgår 
därefter till SEK 9 546 165 och i koncernen till SEK 10 220 787. Någon 
avsättning till bundna reserver föreslås inte ske i dotterbolagen. 
Resultat och ställning för de två senaste räkenskapsåren framgår av 
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande boksluts-
kommentarer och noter. Samtliga belopp är angivna i TSEK om inte 
annat angivits. För övrigt hänvisas till bilagda redovisningsprinciper 
och noter i denna årsredovisning.
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 moderbolag         koncern

 Not 2007 2006 2007 2006

rörelsens intäkter:
Nettoomsättning   1 122 987 110 639 155 416 132 604
Aktiverat arbete för egen räkning  1 588  - 1 588  -
  124 575 110 639 157 004 132 604

rörelsens kostnader:      

Marknadsföring   -79 997  -72 284 -90 277 -73 83
Personalkostnader       2, 3 -24 364  -24 579 -40 394 -39 234
Övriga externa kostnader  -16 365 -13 208  -21 885 -18 364
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar         -873 -900  -1 173 -1 250
  -121 599 -110 971 -153 730 -132 679
      
rörelseresultat  2 976   -332 3 274 -75
      
resultat från f inansiella investeringar:      
Finansiella intäkter                          4 804 390 884 431
Finansiella kostnader                        4 -106 -184 -116 -283
Summa     698 206 768 148
      

resultat efter f inansiella poster  3 674  -126 4 042 73
      
Skatt på årets resultat     5 - - -190 -155
      
årets resultat  3 674 -126 3 852 -82

      

      

 

resultaträkning balansräkning

 moderbolag         koncern

 Not 2007 2006 2007 2006

tillgångar     

immateriella anläggn. tillgångar     
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 1 588  - 1 588  -
  1 588  - 1 588  -

materiella anläggningstillgångar     
Inventarier 6 2 109 2 457 2 689 3 192
  2 109 2 457 2 689 3 192
f inansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 7 886  886 0 0
Andelar i intressebolag 7 662 427 662 427 
Depositioner 8 144 141 195 194
  1 692 1 454 857 621
     
summa anläggningstillgångar  5 389 3 911 5 134 3 813
     
omsättningstillgångar
     
Varulager      
Pågående projekt 9 - 541  -  -
  - 541  -  -
Kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  6 261 1 827 12 177 5 290
Fordringar hos koncernföretag  909 2 302 0 0 
Övriga fordringar  2 559 2 219 6 062 3 572  
Förutbet kostnader, upplupna intäkter 10 1 215 1 396 1 481 1 477
   10 944 7 744 19 720 10 339
     
kassa och bank  29 333 22 981 31 472 28 907
     
summa omsättningstillgångar  40 277 31 266 51 192 39 246

summa tillgångar  45 666 35 177 56 326 43 059
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 moderbolag         koncern

 Not 2007 2006 2007 2006

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   5 873 5 999 6 369 6 397
Årets resultat  3 674  -126 3 852  -82
  9 547 5 873 10 221  6 315
     
summa eget kapital  20 639 16 965 21 313 17 407

skulder

kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  13 943 8 526 23 222 13 349
Skatteskulder  0 0 114 110
Övriga skulder  415 497 771 993
Koncernskulder  1 312 420 0 0
Upplupna kostnader, förutbet intäkter 12 9 357 8 769 10 906 11 200
  25 027 18 212 35 013 25 652
     
summa eget kapital och skulder  45 666 35 177 56 326 43 059
     

poster inom linjen
     
Ställda säkerheter  Inga Inga Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga

 

balansräkning forts kassaf lödesanalys

 moderbolag         koncern

 Not 2007 2006 2007 2006

den löpande verksamheten     
Rörelseresultat  2 896  -332 3 194  -75
Avskrivningar  873 900 1 173 1 250
  3 769 568 4 367 1 175
Finansnetto  778 206 848 149
Inkomstskatt  0 0 -190 -155
kassaf löde från den löpande verksamheten   4 547 774 5 025 1 169
före förändringar av rörelsekapital
     
förändringar av rörelsekapital     
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar  -2 235  -300 -8 099  -1 514
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder  6 391 4950 8 079 8 837
kassaf löde från den löpande verksamheten  8 703 5 424 5 005  8 492
     
investeringsverksamheten     
Nettoinvesteringar i aktier och andelar  -235 96 -235 0 
Nettoinvesteringar i maskiner/inventarier  -525  -350 - 615  -843
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar  -1 588 - -1 588 -
Depositioner  -3 -98 -1 -96
kassaf löde från investeringsverksamheten  -2 351  -352 -2 439  -939

årets kassaf löde  6 352 5 072 2 566 7 553
likvida medel vid årets början  22 981 17 909 28 907 21 332
omräkningsdifferens  0 0 -1 22
     
likvida medel vid årets slut  29 333 22 981 31 472 28 907
     
tilläggsupplysning     
Kassa och bank  29 333 22 981 31 472 28 907
   29 333 22 981 31 472 28 907

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 balans-
dagens kurs. 

Pågående projekt har redovisats till direkt nedlagda kostnader med 
avdrag för eventuella förskottsinbetalningar. Intäkter som inte motsvaras  
av nedlagda kostnader redovisas som upplupen kostnad. Samtliga pågå-
ende projekt kommer att avslutas under 2008. 

Intäkter består av statliga anslag 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 under året 
lagts på egna tillgångar, länkat bokningsfönster. Immateriella tillgångar 

kommer att  skrivas av enligt en femårig plan med start när pilot studien är 
klar i början av 2008.

Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets 
rekommendation RR 1:00 med undantag av att intressebolagsredovisning 
inte skett med hänsyn till att företagen har ringa betydelse med avseende  
på kravet om rättvisande bild.

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indirekt metod.
Samtliga dotterbolag är självständiga juridiska enheter varför  

V.S. VisitSweden AB tillämpar dagskursmetoden för omräkning av de  
utländska dotterbolagens årsredovisningar. Detta innebär att dotter  -
bolagens tillgångar och skulder omräknats till balansdagens kurs.  
Samtliga poster i resultaträkningen har omräknats till årets genom- 
snittskurs.



28     VisitSweden – årsredovisning 2007 VisitSweden – årsredovisning 2007     29

Not 1     Omsättning från staten och övriga (MSEK) moderbolag         koncern
  2007 2006 2007 2006

Intäkter från staten  99,7 89,6 99,7 89,6
Intäkter från övriga  23,3 21,0 55,7 43,0
summa  123,0 110,6 155,4 132,6

omsättning per marknad nettoomsättning  varav statlig
 koncern f inansiering
  2007 2006 2007 2006

Norge/Danmark  26,8 20,0 10,5 8,8
Finland  9,1 7,2 5,4 4,7
Tyskland  18,0 11,3 8,1 6,7
Nederländerna  4,9 3,5 2,8 2,2
Storbritannien  17,0 13,5 9,9 9,1
Frankrike  4,5 4,6 3,7 3,8
Italien  3,2 3,4 2,9 2,5
Spanien  1,1 0,9 0,9 0,6
Ryssland/Östra Europa  3,3 1,8 1,9 1,0
USA  5,9 5,2 4,2 4,0
Asien  4,6 4,2 4,6 4,1
Övergripande marknadsföring  33,0 30,9 20,8 16,0
Finansiering gem. baskostnader  24,0 26,1 24,0 26,1
Summa  155,4 132,6 99,7 89,6

omsättning med delf inansiering från anslag
  2007 2006 kommentar

Grundanslag inkl. medfinansiering  155,4 132,6  
summa  155,4 132,6 

upplysning om inköp och försäljning mellan koncernbolag
Rörelsen i fyra (fyra) av bolagets utlandskontor drivs i helägda dotterbolag. En del av finansieringen sker från moderbolaget, övrig del  
genom fakturering till kunder för utförda tjänster. Moderbolaget har under året köpt tjänster från dotterbolagen för 36 883 TSEK (30 160). 

Not 2     Medelantal anställda

Anställda och personalkostnader
Upplysningar om anställda och personalkostnader har upprättats enligt 
Bokföringsnämndens rekommendation R4.
 2007 2006
  antal anställda varav kvinnor antal anställda varav kvinnor

moderbolag         
- Sverige  20 14 20 15
- Frankrike  3 2 3 2
- USA  2 1 2 1
- Italien  3 2 2 1
- Holland  4 4 3 3
summa  32 23 30 22

dotterbolag     
- Danmark  7 4 6 4
- Tyskland  6 5 8 6
- Finland  5 3 4 2
- Storbritannien  5 3 6 5
summa  23 15 24 17
koncern totalt  55 38 54 39

Not 3     Personalkostnader, sjukfrånvaro m m
 2007         2006
 löner och  sociala pensions- löner och   sociala  pensions- 
 andra ersättningar kostnader kostnader andra ersättningar kostnader kostnader

moderbolag       
Styrelse 450 145 0 450 145 0
VD 1 006 325 188 856 266 178
Övriga 15 917 5 346 987 15 681 5 785 1 218
Summa  17 373 5 816 1 175  16 987 6 196 1 396
dotterbolag 13 747 1 247 1 036 12 527       1 006 1 122
koncern totalt 31 120 7 063 2 211  29 514 7 202 2 518

I sammanställning ovan ingår ersättning till tidigare ledande befattningshavare motsvarande 6 månadslöner.
VD har ett avtal som vid uppsägning från bolaget innebär lön i 12 månader. För företagsledningen uppgår uppsägnings-
löner till mellan 6 och 12 månader. Pensionsersättningar för företagsledningen motsvarar i stort ITP-planen.

sjukfrånvaro (sverige) 2007 2006

Sjukfrånvaro för kvinnor 1,2 % 1,8 %
Sjukfrånvaro för män *  *
   
Total sjukfrånvaro 2,1 % 1,4 %
Varav långtidssjukfrånvaro  50,9% 67,8 %
 
*   Redovisas ej pga undantagsregeln i lagstiftningen som säger att uppgiften inte ska lämnas om antalet anställda i gruppen är högst tio eller om  
uppgiften kan hänföras till enskild individ. 
 
Total sjukfrånvaro redovisas i procent av de anställdas sammanlagda ordinarie arbetstid. Långtidssjukfrånvaro är den andel av sjukfrånvaron som avser 
frånvaro under en sammanhängande tid av 60 dagar eller mer. Den ordinarie arbetstiden har definierats som arbetstid enligt avtal med den anställde. 
Uppgifterna gäller enbart anställda i Sverige. 

könsfördelning i styrelse och företagsledning 2007 2006

Styrelse:                    Kvinnor 3  3 
 Män        5  5
Företagsledning:      Kvinnor 5  5
 Män 4  4

Not 4     Finansiella intäkter och kostnader

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

 moderbolag         koncern
f inansiella intäkter:  2007 2006 2007 2006

Räntor  802 390 861 414
Finansiella intäkter  2 0 23 17
summa  804 390 884 431

 moderbolag         koncern
f inansiella kostnader:   2007 2006 2007 2006

Räntor  -14 -9 -21 -102
Finansiella kostnader  -92 -175 -95 -181
summa  -106 -184 -116 -283

noter
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Not 5    Skatter 
Bolaget har fastställda outnyttjade underskott om 114 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 6    Materiella och immateriella anläggningstillgångar
 moderbolag         koncern
balanserade utgifter för utv.arbeten  2007 2006 2007 2006

Nedlagda kostnader under året  1 588 - 1 588 -
  1 588 - 1 588 -

 moderbolag         koncern
inventarier  2007 2006 2007 2006

Ingående anskaffningsvärde  4 246 3 896 7 083 6 240
Inköp  525 350 615 887
Kursjusteringar och justering av IB  - - 56 -30
Försäljningar/utrangeringar  -36 - -36 -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  4 735 4 246 7 718 7 083
     
Ingående avskrivningar  -1 789 -889 -3 891 -2 641
Försäljningar/utrangeringar  36 - 36 -
Årets avskrivningar inkl kursjusteringar  -873 -900 -1 174 -1 250
Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 626 -1 789 -5 029 -3 891
Utgående planenligt restvärde  2 109 2 457 2 689 3 192

Not 7     Andelar i koncernföretag
 kapitalandel  nominellt värde bokfört värde kr
 
summa andelar i dotterbolag
VisitSweden ApS  100 % DKK 200 000 239 100
Sveriges Reise- og Turistråd AS  100 % NOK 100 000 109 130
VisitSweden GmbH  100 % EUR 50 000 300 000
V.S. Visit Sweden Ab Oy  100 % EUR 8 000 76 320
VisitSweden Ltd  100 % GBP 100 50 000
Sveriges Rese- och Turistråd AB  100 % SEK 200 000 111 523
     886 073
Summa andelar i intressebolag     
Scandinavian Tourism Inc      USD 48 000 327 360
Scandinavian Tourism Inc  20 % USD 200 1 576
Scandinavian Tourist Board ApS (STB)  33 % DKK 62 096 332 798
     661 734

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:   organisationsnr säte
 
VisitSweden ApS   16 92 93 44 Danmark
Sveriges Reise- og Turistråd AS   966 996 013 Norge
VisitSweden GmbH                                           153.045.517 Tyskland
V.S. Visit Sweden Ab Oy   1999469–0 Finland
VisitSweden Ltd   2793563 Storbritannien
Sveriges Rese- och Turistråd AB   556 318-2574 Sverige

Not 8    Depositioner
Avser i huvudsak lämnade hyresdepositioner.

Not 9     Pågående projekt
Avser nedlagda kostnader på aktiviteter som avslutas 2007. Intäkter som inte motsvaras 
av en kostnad redovisas under upplupna kostnader, förutbetalda intäkter
 moderbolag         koncern
  2007 2006 2007 2006

summa   - 541  -  -

Not 10      Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 moderbolag         koncern
  2007 2006 2007 2006

Förutbetalda hyror  649 619 721 645
Försäkringar (företags- och pension)               196 220 231 245
Förskottsdebiterade underhållsavg.  169 1845 169 184
Övriga poster  201 373 360 403
summa  1 215 1 396 1 481 1 477

    
Not 11      Förändring av eget kapital i moderbolag och koncern

moderbolag aktiekapital reservfond balanserat fritt eget kapital
   resultat 

Belopp vid årets ingång 10 000 1 092 5 999 -126
Vinstdisposition   -126  126
Årets resultat    3 674
belopp vid årets utgång 10 000 1 092 5 873 3 674

koncern aktiekapital reservfond balanserat fritt eget kapital
   resultat 

Belopp vid årets ingång 10 000 1 092 6 397 -82
Omräkningsdifferens   54 
Vinstdisposition   -82 82
Årets resultat    3 852
belopp vid årets utgång 10 000 1 092 6 369 3 852

Not 12     Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter moderbolag         koncern
  2007 2006 2007 2006

Semesterlöneskuld  846 858 1 458 1 491
Upplupna löner  2 048 2 201 2 055 2 282
Löneskatt  279 1 143 279 1 143
Arbetsgivaravgifter  350 308 454 404
Övriga poster  3 490 4 259 4 023 4 839
Pågående arbete:  2 344  2 637 1 041
varav nedlagda kostnader  -886 - -1 249 -776
varav fakturerade belopp  3 230  - 3 886 1 817
summa   9 357 8 769 10 906 11 200

Not 13  Leasingavtal 
Leasingkostnader för hyresavtal avser telefonväxlar, kopiatorer och datautrustning .
 moderbolag         koncern
  2007 2006 2007 2006

summa  236 304        383 498
 

Upplysning om revisorernas arvoden och kostnadsersättningar

 moderbolag         koncern
  2007 2006 2007 2006

Ernst & Young     
   - Revisionsuppdrag  176 167 176 167
   - Andra uppdrag  64 155 64 155
Andra revisionsbolag inkl andra uppdrag    301 296
  240 322 541 618
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företagsledningen

styrelsen

Stockholm den 20 februari 2007

utsedda av ägaren staten
1. Elizabeth Nyström, ordförande (invald 2004) 
2. Peter Clason (2007)
3. Karin Mattsson (2002)
Olle Wästberg (2005) Ej med på bild.

utsedda av ägaren svensk turism ab
5. Nils Carlsson (1998)
6. Elisabeth Haglund (2004)
7. Jan Kårström (2005)
Anders Blomqvist (2005) Ej med på bild.
 
 
Thomas Brühl
Verkställande direktör (2005)

Revisionsberättelsen har avgivits den 21 februari 2008
Ernst & Young AB
Alexander Hagberg 
Auktoriserad revisor      

Thomas Brühl 
Verkställande direktör

Fredrik Barthold 
Regionchef Europe West/
USA

Jane Carlgren
Administrativ direktör

Helene Berg 
Regionchef Europe Central

Helena Nahon 
Regionchef Europe South

Thora Stambej 
Regionchef Europe East

Bo Söderström 
Informationsdirektör

Maria Ziv
Marknads-
kommunikations  direktör

Patric Lindström 
Regionchef Europe North

6.

5.

9.

10.

2.

3. 7.

1.

Suppleanter:
9. Tom Beyer
10. Gunilla Mitchell

Styrelsen för VisitSweden 2007. 
Anders Blomqvist och Olle Wästberg ej med på bilden.
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region europe north

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

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

region europe east

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

RYSSLAND
VisitSweden
c/o SAS
Russia, Moscow
1-Tverskaya-Yamskaya str. 5
info@visitsweden.com

region europe central

TYSKLAND
VisitSweden
Michaelisstraße 22
DE-20459 Hamburg
Tyskland
germany@visitsweden.com

NEDERLÄNDERNA
VisitSweden
Flevolaan 4
NL-1382 JZ Weesp
Nederländerna
holland@visitsweden.com

region europe west/usa

STORBRITANNIEN
VisitSweden
5 Upper Montagu Street
London W1H 2AG
Storbritannien
uk@visitsweden.com

USA
VisitSweden
PO Box 4649
Grand Central Station
New York NY 10163-4649
USA
usa@visitsweden.com

region europe south

FRANKRIKE
VisitSweden
11, rue Payenne
FR-75003 Paris
Frankrike
france@visitsweden.com

SPANIEN
VisitSweden
Marola, 5
Son Vida
ES-07013 Palma de Mallorca
Spanien
spain@visitsweden.com

ITALIEN
VisitSweden
Via Gonzaga 7
IT-20123 Milano
Italien
italy@visitsweden.com

region asia

JAPAN
VisitSweden/Scandinavian Tourist 
Board
Izumikan Gobancho Building 4F
12-11 Gobancho
Chiyoda-ku, Tokyo
JP-102-0076 Japan
stb@stb-asia.com

KINA
VisitSweden/Scandinavian Tourist 
Board
Jian Wai SOHO,
Building 10, Room no. 802
CN-100022 Beijing
Kina
china@stb-asia.com.cn




