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januari
VisitSwedens första partnerskap för mötesindustrin, 
med fokus på den tyska marknaden, startar. 

Google valde visitsweden.com som officiell lanserings-
partner när Google Street View lanserades i Sverige.

VisitSweden flyger in ett tiotal högintressanta mode-
journalister till modeveckan Fashion Week by Berns i 
Stockholm. Exempelvis representeras Vogue Italia, Elle 
från Spanien, Finland och Tyskland, Cosmopolitan från 
Finland och Ryssland och V Magazine från USA samt 
flera erkända modebloggare. 

november 
Ett nytt kommunikationsgrepp, ett 
så kallat ”pop up”-event tillsammans 
med liveflöden i sociala medier, hålls 
i Milano och därefter London, som 
en del av VisitSwedens satsning på 
citybreakresande till Stockholm och 
Göteborg. Milano- och Londonborna 
tog med en valfri svensk pryl och 
deltagarna bjöds på livemusik, design-
inspiration och reseerbjudanden. 

En webbplats för utländsk mötes- och 
incentiveindustri lanseras på visit-
sweden.com. Sajten ska förenkla för 
utländska agenter som arbetar med 
möten och incentiveresor för företag 
att hitta attraktiva erbjudanden från 
Sverige och samtidigt höja kunskapen 
om svenska mötesupplevelser. 

juni
VisitSwedens PR Managers 
hjälper utländska journa-
lister inför bröllopet mellan 
kronprinsessan Victoria och 
prins Daniel. Händelsen 
gav publicitet för Sverige 
värt mer än två och en 
halv miljarder kronor. Nära 
hälften av värdet stod 
medier i Tyskland för, enligt 
medieanalysföretaget 
MediaPilot.

juli 
Under politikerveckan i 
Almedalen presenterades  
turistnäringens nya 
strategi för besöksnä-
ringen av Svensk Turism, 
i samarbete med bl a 
VisitSweden. Arbetet har 
utmynnat i en konkret 
modell för utveckling av 
svenska destinationer, 
kopplad till VisitSwedens  
marknadsföring av 
Sverige för internationella 
besökare. 

augusti
VisitSweden öppnar kontor i Oslo 
med syfte att öka antalet kampanjer 
på den viktiga norska marknaden.

Resandet från utlandet ökar under 
sommaren 2010 med 5,7 procent. 
Övernattningarna från Europa 
utom Norden och utom-europeiska 
marknader ökade mest, medan 
grannländernas resande låg kvar på 
samma nivå som 2009.  

oktober 
VisitSweden öppnar eget kontor i 
Moskva, för att utnyttja möjligheten 
att öka resandet från den ryska 
tillväxtmarknaden. 

VisitSwedens strategi för att kom-
municera hållbar turism presenteras 
för svensk besöksnäring. Kommuni-
kationsstrategin med huvudbudska-
pet Vi vågar tro på en bättre värld 
ska underlätta marknadsföringen av 
Sverige som en hållbar destination. 

I den svenska paviljongen på 
världsutställningen Expo Shanghai 
arrangerar VisitSweden seminarier 
och presentationer för kinesiska 
researrangörer och journalister. 

december 
Tysklands tredje största researrangör 
offentliggör att de storsatsar på Sverige 
under 2011, då 600 toppsäljare och jour-
nalister kommer till Kiruna och Göteborg 
på visningsresa. Detta blir den största 
satsningen på den tyska marknaden 
någonsin. 

Året som gått

februari
VisitSweden får uppdraget att driva ett femårigt  
kommunikationsprojekt för Sverige – det nya matlandet. Det 
ska skapa en starkare position för Sverige som ett land med 
spännande måltidsupplevelser och fantastiska råvaror. 

Första charterplanet mellan Amsterdam och Östersund 
landar, ett resultat av intensiv bearbetning av bland annat 
VisitSwedens nederländska kontor. 

Webbtjänsten exportmognad.se, som är ett test för företag 
i besöksnäringen, lanseras. Tjänsten ska bl a öka kunskapen 
om export via researrangörer. VisitSweden, Tillväxtverket och 
Region Dalarna står bakom. 

mars
Ett historiskt samarbete mellan privat 
och offentlig besöksnäring i södra Sve-
rige utnyttjade danskarnas valutafördel. 
Danskarnas utlägg i Sverige ökade med 
15 procent under 2009. 

VisitSweden presenterar en bloggosfär-
undersökning om Sverigebilden som den 
framstår på europeiska, amerikanska och 
kinesiska bloggar, där Sverige förknip-
pas med funktion, design, musik och 
forskning. 

ma j
Rekordmånga utländska 
journalister reser till  
Värmland med VisitSweden  
för att utforska svenska 
naturupplevelser på en  
visningsresa. Årets Outdoor  
Academy of Sweden  
genomförs tillsamans med  
Scandinavian Outdoor Group 
och Region Värmland.
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september
Journalister och researrangörer deltog 
i en kulinarisk akademi i Lappland, då 
man kombinerade naturupplevelser 
med äkta lappländska läckerheter.

VisitSweden startar en webbkampanj 
för att stödja det nya direktflyget 
 mellan London och Luleå. 

VisitSweden på 
några minuter:

Nyckeltal 
2010

Indirekta intäkter, näringslivet
Direkta intäkter, näringslivet
Särskilda anslag, Matlandet
Direkta intäkter, staten

Aktiviteter
Baskostnader

VisitSwedens totala omsättning har ökat med nästan 100 miljoner kronor de senaste två 
åren till 322 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 2010 stod därmed näringslivet för  
51,3 procent av de totala intäkterna. 
 Det statliga anslaget på 150 miljoner kronor finansierar VisitSwedens baskostnader, 
det vill säga all personal, egna kontor och kostnader för representation utomlands samt 
imagemarknadsföring av varumärket Sverige. 
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*Avser övernattningar  
på hotell, stugbyar,  

vandrarhem, camping samt 
privata stugor  

och lägenheter.

Siffrorna avser 2009  
om inte annat anges. 

Källa: Tillväxtverket  
och Riksbanken. 

miljarder kronor i exportvärde  
(utländska besökares konsumtion i Sverige).

 procent av Sveriges BNP från utländsk turism.

sysselsatta i helårsverken.

miljoner övernattningar från utlandet 2010 (+4,1 procent)*.

miljarder kronor i momsintäkter 
från utländsk konsumtion i Sverige.

 VisitSweden har statens och svensk besöksnärings uppdrag att 
marknadsföra Sverige och svenska upplevelser internationellt. 

 VisitSweden finns representerade med utlandskontor på 13 priorite-
rade marknader; Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, 
England, Frankrike, Spanien, Italien, Ryssland, USA, Japan och Kina.

 VisitSweden prioriterar två utvalda målgrupper, Den globala  
resenären och Det globala företaget, i sin kommunikation om  
destinationen Sverige.

 Sverige ligger på 23:e plats i världen vad gäller omsättning från 
internationell turism, 11:e plats i Europa (UNWTO, World Tourism 
Barometer, 2011). 

 Sverige ligger på femte plats av 139 länder i World Economic Forums 
Travel & Tourism Competitiveness Report för 2011.  

 43 miljoner människor är intresserade av att resa till Sverige inom 
de närmaste tre åren, visar VisitSwedens analyser av potentialen  
för ökat semesterresande till Sverige. 

 VisitSweden 2010 
- genomförde cirka 250 kampanjer och projekt,  vilket resulterade i   
  cirka 1 500 marknadsaktiviteter  
- genomförde 600 mediebesök till Sverige  
- hade 4,4 miljoner besök på visitsweden.com 
- nådde 24 000 medlemmar och hade 420 000 besök på  
  CommunityOfSweden.com  
- har bidragit till 548 nya resepaket hos researrangörer 
- bidrog till att 38 nya researrangörer tog in Sverige i sitt utbud
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 Konsekvent målgruppsfokus

 Gemensam varumärkes plattform för Sverige

 Långsiktiga partnerskap

 Effektiva och integrerade 
   marknadsföringskanaler 

 Tydliga budskap genom  positionsteman 

 Hållbar turism

 Nation Branding

strategier för ökat resande

total omsättning visitsweden
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Fortsatt god  
tillväxt i Sveriges 

nya basnäring
Ett ännu vassare VisitSweden 
Mycket har gjorts, men mer går att göra. Svensk 
 besöksnäring växer och många aktörer har lagt 
ned ett stort arbete på att det ska bli verklighet. 
Under året har även bolaget VisitSweden vuxit. 2010 
omsätter vi 264 miljoner kronor, att jämföra med 129 
miljoner kronor för bara sex år sedan. VisitSweden 
har genomgått en stor förändring genom åren och 
under 2010 blev vi också fler medarbetare. Mina 
kollegor är totalt 80 extremt dedikerade, unika 
talanger, med spetskompetens inom bland annat 
marknadskommunikation. Jag har inte upplevt ett 
sådant fokus tidigare och vi kan alla vara stolta över 
2010. Vi står väl rustade för att fortsätta utveckla 
bolaget och besöksnäringen, Sveriges nya basnäring. 
 Utlandskontoren har också blivit fler, när vi under 
2010 har slagit upp dörrarna i Oslo och Moskva. 
Ännu längre österut kommer vi att koncentrera oss 
på Kinamarknaden och dra ner i övriga Asien. 

Sveriges nya basnäring kräver en 
nationell strategi
En viktig milstolpe för utvecklingen av svensk 
besöksnäring är den nya nationella strategi som 
presenterades i juli 2010, med fokus på samordning, 
offensiv marknadsföring och utveckling av svenska 
destinationer. Det övergripande syftet med den 
nationella strategin är att visa på strategiska vägval 
samt mål för Sverige och besöksnäringens aktörer. 
Detta för att under den kommande tioårsperioden 
skapa tillväxt, lönsamhet och nya jobb. Omsättning-
en ska fördubblas fram till 2020 och budskapet är 
tydligt: för att lyckas med det måste Sverige utveckla 
fler exportmogna destinationer och produkter samt 
fortsätta att öka tillgängligheten och marknads-
föringen. Sverige är hett, och fler och fler väljer att 
resa hit. Det resulterar i att det börjar bli ”tomt 
på hyllorna”. Då måste vi utveckla produkter och 
 destinationer för att möta en ökad efterfrågan. 

VD Thomas Brühl sammanfattar 2010 och visar vägen mot framtiden.

Det går bra för svensk besöksnäring. 2010 kan vi åter, för sjunde året i rad, glädjas åt en stark 
tillväxt. I siffror innebär det att utländska gästnätter ökade med 4 procent under 2010 och 

exportvärdet med 13 procent mellan 2008 och 2009.  Vi noterar en stark återhämtning i USA,  Ryssland 
och Kina. Storbritannien, som är en viktig marknad för Sverige, har stabiliserats efter  lågkonjunkturen. 

I Danmark och Italien gjorde vi stora marknadsinsatser 2009 som gav stark tillväxt och nu ser vi att 
dessa marknader planar ut, men från en hög nivå.  

VisitSweden tar en aktiv roll för att nå de ut pekade 
målen i den nationella strategin. Därför är vi till-
sammans med Swedavia och Svensk Turism delägare 
i ett nytt bolag som ska stötta destinationer att 
 utvecklas för att bli internationellt konkurrens-
kraftiga. Utgångspunkten i destinationsutveck-
lingsbolaget är en arbetsmodell som fungerar för 
hemmamarknaden såväl som för exportmarknaden. 
Med bolagets utvecklingsverktyg kartläggs konkur-
rensfördelar och vilka framgångskriterier som krävs. 
Bolaget processar därefter fram en utvecklings-  
och affärsplan tillsammans med destinationens 
nyckelaktörer, som implementeras i nästa steg. 

Hållbar turism – en strategi i tiden
Det har blivit något av en tradition att VisitSweden 
lanserar en ny strategi varje år. 2010 lanserade vi 
en kommunikationsstrategi för Hållbar turism. 
Det finns en stor potential för Sverige inom hållbar >>

turism och vi har ett försprång som vi skall förvalta 
på ett strategiskt smart sätt. VisitSweden ser fram 
emot att kommunicera fler hållbara, exportmogna 
produkter till de prioriterade målgrupperna till-
sammans med svensk besöksnäring. 
 Svensk mat är också en utmärkt budskapsbärare 
för hållbarhet och svensk livsstil. Under 2010 fick  
VisitSweden uppdraget att tillsammans med 
 Exportrådet och Jordbruksverket ta fram en 
 kommunikationsstrategi för Sverige – det nya mat-
landet, vilket vi nu har gjort. Nu inleds arbetet med 
att sätta mat-Sverige på kartan. 

VisitSwedens tjänster – marknadsföring  
mot utvalda målgrupper 
VisitSwedens utgångspunkt att rikta all marknads-
föring till utvalda målgrupper är central för hela 
bolaget. Genom kontinuerliga analyser utvecklar vi 
kunskapen om målgruppen och deras drivkrafter för 



12,8
miljoner övernattningar från  
utlandet 2010 (+4,1 procent)  

som VisitSweden genomfört de senaste åren. 
Nu intensifierar vi satsningen på företagsmöten och 
incentiveresor och under 2010 lanserade vi en ny 
webbplats och digital plattform på visitsweden.com. 
Där presenterar vi det svenska möteserbjudandet och 
inspiration om anläggningar och upplevelser i Sverige 
till agentledet. 

Full fart framåt
Det återstår mycket att göra, men vi är på rätt väg. 
Inom den närmaste tiden kan vi vänta oss ökad 
konkurrens från våra grannländer, där Danmark och 
Norge mycket väl kan komma starkt. Vi rustar för att 
möta utmaningarna, och här är den nya nationella 
strategin och destinationsutvecklingsbolaget viktiga 
nycklar. Det kommer att leda till nya, exportmogna  
destinationer, upplevelser och produkter att 
 marknadsföra. Nation Branding-strategin kommer 
också att bidra med en konkurrenskraftig, tydlig 
position för Sverige och i förlängningen leda till fler 
utländska besökare.
 Jag hoppas att Sverige får fortsätta starkt framåt 
och se exporten växa. Det är arbetstillfällen och 
 tillväxt i landets nya basnäring, besöksnäringen, som 
ska skapa detta. Låt oss inte spela bort korten. 
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Sverige ökar för sjunde året,  
Europa återhämtar sig.

Värdet av  
utländsk turism  
ökar snabbare än  
Sveriges totala export 
Turismen i Sverige växer och ex-
portvärdet, det vill säga utländska 
privat- och affärsresenärers kon-
sumtion i Sverige, ökar snabbare 
än andra exportnäringar i genom-
snitt. Utländska besökare spen-
derade för 93,6 miljarder kronor 
under 2009, vilket var mer än det 
samlade exportvärdet för järn och 
stål och personbilar tillsammans 
(ca 64 miljarder kronor). Turism-
exporten har på tio år ökat med 
drygt 130 procent, medan Sveriges 
totala export av varor och tjänster 
samtidigt ökade med 43 procent i 
löpande priser. Det har lett till att 
turismens andel av den totala ex-
porten ökat från 3,9 till 6,2 procent 
under samma period. 

För sjunde året i rad ökade antalet övernattningar från utlandet i Sverige på hotell, stugbyar och vandrarhem med totalt  
4,1 procent. Samtidigt såg övriga europeiska destinationer en återhämtning från tidigare år och ökade med 3,2 procent*.  
Därmed utvecklades Sverige bättre än Europa som helhet ännu ett år.  
 VisitSweden prioriterade marknadsföringen till 13 länder i världen under 2010. Utvecklingen av antalet utländska över-
nattningar har ökat stadigt de senaste åren och nådde under förra året upp till 12,8 miljoner**, en ökning med 4,1 procent.  
 Utom-europeiska övernattningar ökade procentuellt sett mest med 15,4 procent, medan de viktiga nordiska marknaderna 
ökade med drygt 5 procent. Utvecklingen från övriga europeiska länder var i stort sett stabil jämfört med året före.  
 De utländska gästnätternas andel av det totala antalet övernattningar i Sverige var en knapp fjärdedel, eller 24,4 procent. 
Över åren har en allt större andel av turismen i Sverige kommit från internationella besökare och potentialen att öka  
antalet övernattningar ytterligare är stor. Det var norrmän som även 2010 stod för flest utländska övernattningar i Sverige, 
med drygt 3,2 miljoner övernattningar och en ökning med hela 10 procent. Tyskland kom på andra plats med 2,6 miljoner  
övernattningar. Den procentuellt sett starkaste ökningen bland VisitSwedens prioriterade marknader kom från USA  
(+14,1 procent) och Ryssland (+15,6 procent). 

* Källa: UN World Tourism Organization,  World Tourism Barometer, januari 2011.

**12 840 852 övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och privata stugor och lägenheter. Preliminära uppgifter. Källa: Tillväxtverket/SCB. 
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antal övernattningar  
på hotell , stugbyar, 
vandrarhem, camping 
samt privata stugor och 
lägenheter. 

Thomas Brühl, vd VisitSweden

>>

resande. Detta omvandlade vi till cirka 1 500 mark-
nadsaktiviteter i 250 kampanjer och projekt under 
2010. Till exempel ”pop up”-marknadsföring i Milano 
och London, vår webbkampanj Faces of Scandinavia 
i USA och en genomgående närvaro i sociala medier, 
vilket numera är en naturlig del av de flesta av våra 
marknadsföringskampanjer. Läs gärna mer på sidan 10. 
 Men ingen marknadsföring lyckas om vi inte har de 
viktigaste pusselbitarna på plats: tillgänglighet och 
konkurrenskraftiga destinationer. 

Sveriges rykte spelar roll
Jag kan avslöja att VisitSweden arbetar hårt med  
en sjunde strategi: en Nation Branding-strategi  
för Sverige. Den kommer att lanseras under 2011 
tillsammans med övriga inom Nämnden för Sverige-
främjande i utlandet: Exportrådet, Invest Sweden, 
Svenska Institutet, Näringsdepartementet och 
Utrikesdepartementet. Målet med Nation Branding-
strategin är en konkurrenskraftig position och rykte 
för Sverige internationellt. Med hjälp av starka profil-
områden som exempelvis mat, mode, film, musik och 
design, kan vi marknadsföra Sverige som ett modernt 
och progressivt land som i förlängningen bidrar till 
fler resenärer. I Nation Brands Index rankas Sverige 
högt, på tionde plats, trots att vi är ett litet land. Vi 
kan konstatera att Sverige har en positiv image, men 
nu måste vi samordna brett i många sektorer för att 
nå ut starkare och bli mer kända. Det är ett bidrag till 
landets fortsatta tillväxt i den hårda kampen på den 
globala arenan om besökare, talanger och investerare.

Lyft för möten 
Inom mötessegmentet har Sverige ytterligare potential. 
Det visar grundliga omvärlds- och målgruppsanalyser 

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

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 fram- 
gång och tillväxt i besöksnäringen.  
VisitSwedens partnerskap bygger  
på minst treåriga samarbeten  
mellan exempelvis besöksföretag,  
destinationer och transportörer.

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

”…ökad sysselsättning…”   
Fler övernattningar, med större  
konsumtion av både varor och  
tjänster ger ökad sysselsättning  
i besöksnäringen. Det skapar långsik-
tighet och bidrar till stabila företag.

”…i alla delar av landet.”   
Målgruppens drivkrafter varierar,  
vissa söker  storstad medan andra  
efterfrågar natur. Besöks målen i  
Sverige har vuxit fram i ett samspel  
mellan naturliga förutsättningar  
och entreprenörskap.

statens riktlinjer  
anger det  över gripande  
målet  för verksamheten:

övernattningar från utlandet  
Hotell, stugbyar och vandrarhem

20
09

20
10

20
03

20
06

20
04

20
07

20
05

20
08

Källa: Tillväxtverket/SCB

Miljoner övernattningar

8

7

6

5

4

3

2

1

0

93,6
miljarder kronor i exportvärde 2009

20
06

20
07

20
00

20
03

20
01

20
04

20
02

20
05

Källa: Tillväxtverket/SCB. ***Preliminära siffror. 

Miljarder kronor

100

80

60

40

20

0

export värde av svensk turism 2000 –2009

20
08

**
*

20
09

**
*

Sverige är störst på inkommande turism i  
Norden och har nästan 32 procent av utländska 
övernattningar på hotell, vandrarhem, stugbyar 
och camping, jämfört med Danmarks och  
Norges drygt 24 procent. Sedan 2004 är  
Sverige det enda land som ökat sin andel,  
då de andra länderna backat eller stått stilla. 

m a rk n a d s a nd el a r n o rd en 
( av ser ö v ern at t nin g a r på h o t el l ,  s t u gb ya r ,  va nd r a rhem o ch c a mpin g 20 1 0 ) 

Siffrorna för 2010 gäller för januari–november. Ny beräkningsmetod fr o m 2008, vilket innebär att uppgifterna inte är jämförbara med uppgifter för 2007 och bakåt. 
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Under 2010 samarbetade Visit-
Sweden med svensk besöksnäring 
i 13 partnerskap. Totalt omsatte 
partnerskapen 50 miljoner kronor.   

partnerskap 2010

Swedish Cities
 

Danmark i Kubik

Swedish Kalmar/Öland

Swedish Gotland
 

Swedish Lapland

Affärssamarbete B2B
 
Affärssamarbete B2B

Affärssamarbete B2B

Swedish Åre Östersund
 
Swedish Skåne
 

Swedish Südschweden
 
Swedish Meetings 
& Incentives Germany

Stockholm Access

Partnerskap Marknad

Storbritannien
Tyskland
Italien

Danmark

Tyskland

Tyskland
Finland

Storbritannien

Tyskland

Nederländerna

Ryssland

Nederländerna

Storbritannien
Tyskland

Tyskland

Tyskland

Italien
Kina
Storbritannien 

Läs mer om partnerskap på  
www.visitsweden.com/partner

Läs mer om VisitSwedens  
prioriterade målgrupper  
och strategier på  
www.visit sweden.com/partner

Partnerskapets ansvarsområden
Exportmogna produkter. Till exempel hotellkedjor,  
anläggningar och destinationer/regioner. 

Tillgänglighet. Aktörer som verkar för ökad tillgänglighet,  
t ex Swedavia, rederier och flygbolag.

Sälj. Aktörer med kapacitet att hantera försäljning, 
exempelvis regionala turistråd och destinationsbolag.

Analys och marknadsföring. Aktörer med kunskap om 
kommunikation, t ex VisitSweden.

I VisitSwedens partnerskap bidrar  
alla aktörer med sin kompetens för 

bästa resultat på lång sikt.

Sälj

Analys 
och 

marknads-
föring

Exportmogna 
produkter

Upplevelsen 
och 

destinationen

Tillgäng-
lighet
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Analyser visar att det finns en stor potential för 
Sverige inom hållbar turism. Internationellt har 
 landet ett försprång som måste förvaltas på ett 
 strategiskt  genomtänkt sätt. I samband med Visit-
Swedens inspirationsdag i Stockholm i oktober 2010 
var budskapet till besöksnäringen tydligt: fortsätt 
arbeta hållbart och låt hållbarheten bli en naturlig 
del av kommunikationen. Det är dags nu att låta 
världen veta att vi lever som vi lär.  
 När det gäller hållbarhet är svensk mat en utmärkt 
budskapsbärare och Sveriges naturliga, högkvalitativa 
råvaror kan på allvar sätta matlandet Sverige på  
kartan. VisitSweden har tillsammans med Exportrådet  
och Jordbruksverket fått i uppdrag att utveckla 
en kommunikationsstrategi för Sverige – det nya 
 matlandet. 

Ensam är inte stark
Besöksnäringen befinner sig i en positiv utvecklingsfas 
och antalet utländska besökare växer för varje år. Ökad 
efterfrågan betyder behov av fler exportmogna pro-
dukter. Målet är att VisitSwedens strategiska verktyg 
ska användas brett för att utveckla marknadsföringen 
av Sverige och svara upp mot den hårda konkurrensen.

Allt utgår från målgruppen
VisitSwedens konsekventa målgruppsfokus är ut-
gångspunkten i alla marknadsaktiviteter som  genom- 
förs. Tack vare kontinuerliga analyser och genom att 
vara där målgruppen är, via våra  utlandskontor, lär vi 
känna de potentiella resenärerna, deras  drivkrafter och 
vet vad de efterfrågar. Och genom vilken kombination 
av marknadsföringskanaler vi når dem bäst. 

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 
besöks näring. 2010 drev VisitSweden tillsammans med 
partners i besöksnäringen 13 partnerskap som  omsatte 
totalt 50 miljoner kronor. 
 Partnerskapen består av både kommersiella och 
offentliga aktörer. Affärssamarbetena löper i regel över 
minst 3 år och samtliga partner investerar både pengar 
och tid i partnerskapet. 

Positionsteman ger tydlighet
När målgruppens efterfrågan på upplevelser i Sverige 
stämmer överens med vad Sverige kan erbjuda sätter vi 

fingret på vad vi ska erbjuda omvärlden. VisitSwedens 
positionsteman identifierar de budskap som särskiljer 
Sverige mest och som är mest värda att satsa på. 
Det betyder att vi fokuserar på färre  huvudbudskap  
om Sverige och blir mer konsekventa över tiden.  
Och kan ta en tydligare position på  marknaden.

Nation Branding-strategi är nästa steg
2011 utvecklar VisitSweden, tillsammans med övriga 
inom NSU, en gemensam Nation Branding-strategi 
som delas av många samhällssektorer. Målsättningen 
är en långsiktigt konkurrenskraftig position och rykte 
för Sverige internationellt.

Strategier utvecklar 
besöksnäringen
VisitSweden arbetar på en internationell arena där konkurrensen är stenhård. Våra medtävlare är 
ofta stora länder med budgetar långt större än Sveriges. Därför är ett strukturerat och målmedvetet 
arbete en förutsättning för att nå utpekade mål. Sedan 2005 har VisitSweden lanserat en ny strategi 
varje år. 2010 hade vi fokus inställt på hållbarhet och presenterade en kommunikationsstrategi för 
Sverige som hållbar destination.  

1 53 72 4Konsekvent 
målgruppsfokus
VisitSwedens marknads-
kommunikation utgår 
alltid från de utländska 
målgruppernas drivkrafter 
och efterfrågan.

Positionsteman ger tydliga budskap
VisitSwedens marknadsaktiviteter utgår från 
de  utvalda teman som positionerar  Sverige 
internationellt: Urban Nature, Natural 
Playground, Swedish Lifestyle och Vitalised 
Meetings. Positionsteman resulterar i tydliga 
budskap som  bygger på storytelling.

Långsiktiga partnerskap
Samarbete mellan offentliga och 
privata aktörer från lokal, regio-
nal, nationell och internationell 
nivå är vägen till framgång, för 
delad  affärsrisk och möjlighet att 
växla upp individuella insatser.

Nation Branding
Ett starkt varumärke för Sverige gynnar alla sam- 
hällsområden och näringsgrenar. Därför utvecklas 
nation branding-arbetet i de Sverigefrämjande 
organisationerna för att ta en tydlig position för 
Sverige. En strategisk, framtidsinriktad image- 
marknadsföring lyfter också destinationen Sverige. 

Övergripande Sverigebudskap
All kommunikation utgår från varumärkes platt-
formen för Sverige och utvalda kärnvärden. Sverige 
kommuniceras som ett progressivt land med en 
utveckling i balans. Kommunikationen eftersträvar 
spänsten mellan mänskliga, mjuka värden och det 
som är banbrytande och innovativt. 6Hållbar utveckling

VisitSweden verkar för 
 hållbar turism som 
 attraherar besökaren 
och motiverar besöks-
näringen att välja 
hållbara lösningar. 

Integrerade marknadsföringskanaler
VisitSweden har stor kunskap om mål-
grupperna och marknaderna och vet 
hur deras kommunikationsvanor ser ut. 
Vi väljer rätt marknadskanal för varje 
målgrupp och aktivitet för att kommu-
nika tionen ska få största möjliga effekt. 

Strategierna visar  
vägen för 

VisitSweden och 
svensk 

besöksnäring

dink 
(Double Income, 
No Kids) 

d det globala  
företaget  

factive family awhop 
(Wealthy Healty 
Older People)

w

prioriterad målgrupp 
med stor potential

Privat- och affärsresenärerna i 
målgrupperna Den globala  
resenären och Det globala  
företaget har störst potential  
att öka till resande till Sverige.  
 Målgrupperna kännetecknas 
av resenärer med stor resvana 
privat och i tjänsten och med 
höga krav på resmålet. De är 
globalt medvetna, socialt enga-
gerade och förespråkar hållbar 
utveckling samtidigt som de 
värdesätter hälsa, ärlighet och 
pålitlighet. De har hög disponi-
bel inkomst, är högutbildade och 
har hög internetmognad.  
 Genuina resmål och lärande 
upplevelser prioriteras, gärna i 
form av annorlunda aktiviteter 
i interaktion med naturen eller 
storstaden.  
 Målgrupperna består av 
mellan 10 och 30 procent av 
befolkningen på respektive 
marknad och delas in i segment 
för att marknadsföringen ska bli 
ännu spetsigare.
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Swedish Workshop    
Swedish Workshop är en återkommande mötesplats mellan Sveriges besöks-
näring och utländska researrangörer för att utveckla nya kontaktytor och 
skapa affärer. 1 600 möten mellan utländska köpare och svenska säljare av 
upplevelser i Sverige genomfördes under två intensiva dagar i Stockholm i maj. 
VisitSweden arrangerar Swedish Workshop vartannat år och 2010 var intresset 
stort med 111 researrangörer från 95 företag i Europa, Ryssland, Kina, Japan 
och USA. De möttes av 116 personer från 80 destinationer, incomingföretag, 
boendeanläggningar och upplevelseföretag från hela Sverige. Både före och 
efter programmet arrangerades visningsresor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, 
Sigtuna och Höga Kusten. 

marknad. Finland, Ryssland, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike, 
Storbritannien, Spanien, Italien, Kina, Japan och USA. 
kanaler. Event och relationsmarknadsföring. 
partners. Stockholm Visitors Board.
resultat. 86 procent angav att workshopen ledde till konkreta affärer och  
ca 200 nya affärsuppgörelser knöts mellan köpare och säljare. 

Integrerad marknadsföring ger effekt
För VisitSweden står tre enkla frågor i fokus: vilka upplevelser attraherar målgruppen, vilket budskap lyssnar de på och  
genom vilka marknadskanaler når vi dem bäst. Genom kontinuerliga analyser utvecklas kunskapen om målgruppen och  
deras resebehov och detta omvandlades till cirka 1 500 framgångsrika marknadsaktiviteter i 250 kampanjer och projekt på de  
13 prioriterade utlandsmarknaderna under 2010. Läs mer om VisitSwedens marknadsföring på www.visitsweden.com/partner.

dink active family det  globala företaget  whop

Äkta upplevelser i södra  
och västra Sverige 
Södra och mellersta Sverige har en unik blandning av kultur, historia, natur, 
bad, design, mat, shopping och sport, som tilltalar tyska besökare. Allt uppfat-
tas som autentiskt och trovärdigt med hög kvalitet. VisitSweden har tillsam-
mans med Skåne/Malmö, Västsverige/Göteborg och Deutsche Bahn utvecklat 
en integrerad marknadsföringskampanj, 100%ECHT, som bygger på en äkta 
känsla och lockande upplevelser. Kampanjen har genomförts i flera kanaler, till 
exempel digitala medier (t ex banners, artikel på visitsweden.com), marknads-
föringssamarbeten med näringslivet inom ”non-tourism” samt PR-aktiviteter  
(t ex radio). I stället för att förstärka kända klichéer om Sverige satsar kampan-
jen på att lyfta fram överraskande upplevelser. 

marknad. Tyskland.
kanaler. Webb och PR.
partners. Skåne/Malmö, Västsverige/Göteborg och Deutsche Bahn.
resultat. 14 000 besökare och 42 000 sidvisningar på kampanjsajten  
per månad i genomsnitt, vilket visar ett stort intresse hos besökaren. 
www.100prozentecht.de

Spakampanj del av dansk storsatsning    
En satsning på spa-upplevelser i södra Sverige var under 2010 en del av den 
storsatsning, Danmark i Kubik, som VisitSweden gör tillsammans med fyra 
transportörer, sju regioner och två storstäder i södra och västra Sverige under 
tre år. Satsningen ska göra Sverige till danskarnas andra hemmamarknad. Med 
hjälp av bland annat 10 reklamfilmer, som har sänts i danska TV2 (motsvarande 
TV4 i Sverige) och en tidningsbilaga om spaupplevelser i Alt Før Damerne och 
Fit Living, har kampanjen lockat fler spagäster över sundet. 
 I storsatsningen på den danska marknaden har VisitSweden också genomfört 
kampanjer för att marknadsföra bland annat golf-, shopping- och mötes-
upplevelser i södra och västra Sverige. En webbplats med hundratals guldkorn 
i Skåne, Blekinge, Småland, Öland, Halland, Västergötland, Bohuslän och 
Dalsland är central i satsningen.

Light in the dark – vinterstockholm 
lyfts i Milano 
En kampanj för Stockholm som vinterdestination kulminerade då Visit-
Sweden arrangerade ett ”pop up”-event i centrala Milano i november, med 
repris i London i december.  Milanobor ur målgruppen DINKs dök upp med 
valfritt svenskt objekt och blev fotograferade och kommenterade i sociala 
medier.  
De bjöds på livemusik, Stockholmsinspiration, julkänsla och svensk design. 
Målet var att öka kännedomen för Stockholm som vinterdestination, mark-
nadsföra kampanjens upplevelser med fokus på jul och shopping, involvera 
och aktivera människor. Facebook- och twitterinlägg, bilder och film visades 
i realtid på storbildsskärm. Aktiviteten var en del av en treårig satsning för 
Stockholm och Göteborg i Italien, Tyskland och Storbritannien. 

marknad. Italien, Storbritannien och Tyskland. 
kanaler. Event, sociala medier, webb och pressbearbetning.
partners. Stockholm Visitors Board, Swedavia, British Airways,  
Göteborg & Co och Västsvenska Turistrådet.
resultat. Antal followers på Twitter i Italien ökade med 134 procent. 
www.visitsweden.com/citybreak

marknad. Danmark.
kanaler. Sociala medier (Facebook), print, pressbearbetning, tv 
och webb. 
partners. Tourism in Skåne, Malmö Turism, Region Halland, Göteborg & Co, 
Västsvenska Turistrådet, Region Blekinge, Regionförbundet Kalmar län, 
Södra Smålands Turistråd och Smålands Turism AB samt tranportörerna 
Stena Line, Scandlines, DSBFirst och Öresundsbron.
resultat. 26 procent av danskarna i målgruppen har ett större eller 
mycket större intresse att resa till Sydsverige efter SPA-kampanjen.  
Antalet över nattningar från Danmark i södra Sverige har ökat med 
40 procent sedan 2008.
www.meresverige.dk



Direktflyg stöttas av kampanj  
för Luleå     
Tillsammans med aktörer i Lappland och Luleå ingår VisitSweden i ett affärs-
samarbete med målet att öka tillgängligheten till Luleå med direktflyg ifrån 
Europa. Under hösten 2010 landade det första direktflyget från London på 
Luleå flygplats. Genom att bygga vidare på britternas starka association till 
Sverige som vinterdestination ska man stärka varumärket Sverige och öka 
antalet resenärer med hjälp av utvalda researrangörer. Swedish Lapland har 
en vacker natur att likna vid Europas sista vildmark och en stark mediedragare 
i kampanjen har varit Tree Hotel utanför Boden. VisitSweden har arbetat med 
flera integrerade marknadsföringskanaler, som webbartiklar, bannerannonse-
ring, sökord på Google, strategisk PR och roadshow hos researrangörer. 

marknad. Storbritannien. 
kanaler. Sociala medier, webb, PR och relationsmarknadsföring. 
partners. Swedish Lapland, VisitLuleå, Swedavia, SAS och researrangören Wexas.
resultat. Antalet researrangörer med Luleå i sina program har ökat  
från 1 till 9 mellan 2009 och 2010. 
www.visitsweden.com/superlotto

VisitSweden drev tillsammans med den viktigaste franska internetresebyrån 
Opodo en säljdrivande kampanj under våren och sommaren för att ytterligare 
öka resandet till Stockholm. Kännedomen om Stockholm är god, men bara 8 
procent har besökt Stockholm under de senaste 5 åren. Kampanjen genomför-
des via en microsajt på www.opodo.fr. Via sajten fick de svenska produktägarna 
direkt tillgång till en bokningsvan och bokningsbenägen publik med tydlig 
DINKs-profil. Målet var att marknadsföra Stockholm som ett attraktivt resmål 
– en huvudstad med unik kombination av stadsliv och natur. Stockholm har en 
tydlig position i Frankrike som en av de ledande designstäderna i Europa, men 
kombinationen med naturupplevelser är däremot inte lika etablerad.

marknad. Frankrike.
kanaler. Webb och PR.
partners. Stockholm Visitors Board, SAS, Stockholmskortet, Sheraton, 
Hellsten och Hilton.
resultat. 8 procent ökning av antal flygpassagerare mellan Paris och 
 Stockholm mellan januari och juni 2010 jämfört med 2009. Antalet över-
nattningar från Frankrike i Stockholm ökade med 7 procent mellan januari 
och oktober 2010 jämfört med 2009. 

Stockholm ökar med hjälp av 
fransk researrangör 

Holländare nyfikna  
på Åre/Östersund   
Holländska resenärer åker gärna till Alperna, men kännedomen om svenska 
vintersportorter är låg. I en satsning mellan åren 2007 och 2010 marknads-
förde därför VisitSweden Åre och Östersund som ett spännande alternativ  
mot DINKs- och WHOPs-resenärer. Satsningen har resulterat i en ny charter-
linje på sträckan Amsterdam – Östersund. Det första flygplanet togs emot med 
ett event på flygplatsen och med på planet fanns också holländska journalister. 
Kampanjen ska stärka varumärket Sverige som vinterdestination och Åre och 
Östersund som de givna valen i norra Europa för vinterupplevelser för priorite-
rade målgrupper. Det centrala budskapet i kampanjsatsningen är att Åre och 
Östersund är vinterdestinationer av världsklass under kampanjtemat  
”Åre and Östersund, fit for the Winter Games since 1986”.

marknad. Nederländerna.
kanaler. Sociala medier (Twitter och Facebook), PR, online-annonsering och 
relationsmarknadsföring.
partners. Skistar Åre, Hotellgruppen Östersund, Östersunds Turist- och 
Kongressbyrå, Jämtland Härjedalen Turism, Swedavia och Scandjet. 
resultat. Ny flyglinje Amsterdam – Östersund. 
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Äkta jul på Expo Shanghai    
I oktober, i samband med Stockholm stads VIP-dagar i den svenska paviljongen 
på världsutställningen i Shanghai, arrangerade VisitSweden tillsammans 
med Stockholm, Göteborg och Swedavia seminarier och presentationer för 
kinesiska researrangörer, journalister och utvalda flygbolag. I samarbete med 
Visit-Denmark arrangerades också ett äkta julfirande för researrangörer och 
journalister.  

marknad. Kina.
kanaler. Relationsmarknadsföring. 
partners. Stockholm Visitors Board, Göteborg & Co och Swedavia.  
resultat. Ökad kännedom om Sverige hos cirka 50 researrangörer. 

I kampanjen Faces of Scandinavia bjöd bland andra ishockeymålvakten Henrik 
Lundqvist och kocken Marcus Samuelsson, samt svenska musiker, modeller och 
författare på sin personliga bild av Sverige. I VisitSwedens, VisitDenmarks och 
Innovation Norways gemensamma onlinesatsning är målet var att inspirera 
amerikanska resenärer att besöka de skandinaviska länderna. Webbplatsen var 
central för att inspirera om resmål i de tre länderna och VisitSweden bearbe-
tade aktivt inflytelserika bloggare som skriver om resor och livsstil. 

marknad. USA.
kanaler. Sociala medier (Facebook, Twitter), webb och pressaktiviteter.
partners. Stockholm Visitors Board, VisitDenmark, Innovation Norway och 
Icelandair. 
resultat. Totalt nåddes 2,9 miljoner människor av kampanjbudskapet i 
sociala medier. 84 bloggare skrev om kampanjen. 
www.facesofscandinavia.com

Svenska profiler avslöjar sina  
favoritställen för amerikaner 

Kraftsamling kring Sverige som 
mötesdestination 
VisitSweden satsar större på mötesindustrin och startade i januari 2010 ett 
partnerskapssamarbete med fokus på marknad Tyskland, som är världens 
tredje största marknad för mötes- och incentiveresor. Partnerskapet pågår från 
2010 till 2012 och har som fokus att påverka 70 tyska agentföretag, som syr 
ihop mötesresor för sina företagskunder. Agentföretagen söker hela tiden nya 
exotiska platser och därför är första fokus för VisitSweden och samarbetspart-
ners i Sverige att öka kännedomen och nyfikenheten om svenska mötesupp-
levelser. Satsningen utgår från det intresse som finns om Sverige som en väl 
fungerande mötesplats med exotiska upplevelser inom mat, natur och aktuella 
ämnen som svensk litteratur. Under 2010 genomfördes flera presentations- 
och försäljningsmöten med agentföretag i Tyskland samt visningsresor till 
Sverige, vid sidan av stödjande PR-arbete. 
 
marknad. Tyskland. VisitSwedens övriga prioriterade marknader för mötes-
resande är Danmark, Norge, Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och USA. 
kanaler. Relationsmarknadsföring, PR, webb och sociala medier.
partners. Swedish Lapland, Stockholm Visitors Board, Göteborg & Co,  
Västsvenska Turistrådet, Malmö Turism och Tourism in Skåne.
resultat. VisitSweden genomförde på de prioriterade marknaderna  
216 personliga möten med utvalda agentföretag och 59 utvalda agenter åkte 
på visningsresa till Sverige.
www.meetings.visitsweden.com

Sverige syns i digitala  
ambassader    
På VisitSweden är sociala medier en integrerad del av kommunikation i PR,  
på webbsajter och i kampanjer. Med sociala medier vill VisitSweden skapa 
långsiktiga relationer med målgrupperna genom att kommunicera på ett 
givande och respektfullt sätt. Därför sprider exempelvis varje prioriterad  
marknad Sverigebilden via en egen sida på Facebook och på Twitter på res-
pektive språk. VisitSweden driver också en kanal på Youtube, där bra Sverige-
relaterat material samlas. På CommunityOfSweden.com samlas svenskar och 
Sverigefans över hela världen för att dela med sig av berättelse och bilder från 
Sverige. Detta trovärdiga och äkta material sprids också via widgets till andra 
webbplatser, till exempel VisitSwedens egen www.visitsweden.com. På webb-
platsen visitsweden.com har en skid- och en golfportal utvecklats under 2010.  

marknad. Alla.
kanaler. Webb, sociala medier (Facebook, Twitter, Youtube,  
CommunityOfSweden.com) och widgets. 

Academy of Sweden 
– Culinary    
Under fem intensiva dagar i september upplevde 16 utvalda journalister och 
researrangörer från Frankrike, Tyskland och Storbritannien äkta kulinariska 
höjdare i Lappland. Akademien är en avancerad form av visningsresa, där jour-
nalister och researrangörer får uppleva Sverige med fokus på matupplevelser. 
Lärande är ett centralt inslag och målet är att deltagaren blir en ”ambassadör” 
för Sverige som matland. Akademiens budskap spreds i realtid med hjälp av 
sociala medier. Resan genomfördes bland andra tillsammans med Fredrik 
Eriksson, en av Sveriges internationellt mest kända kockar, som gav sin bild 
av svensk mat. Academy of Sweden – Culinary arrangeras med målet att 
påverka miljön så lite som möjligt och klassificerades som ett klimatneutralt 
arrangemang. 

marknad. Danmark, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Norge, Ryssland, 
Spanien och Storbritannien.
kanaler. Webb, sociala medier (Facebook, Twitter, Flickr, Youtube) och PR.
partners. Swedish Lapland. 
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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 2010.

Bolaget
VisitSweden ägs av den 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 ägare nominerar 
fyra ledamöter till styrelsen. Staten utser styrelse-
ordförande. Svensk Turism utser även två suppleanter. 
VisitSweden prioriterade marknadsföringen till  
13 länder i världen under 2010. 

Aktiviteter under året
Staten har genom Näringsdepartementet beviljat 
 VisitSweden 150,0 miljoner kronor i anslag under 
 perioden 2010–2012. Detta har medfört att VisitSweden 
 expanderat i omsättning och aktivitetsvolym. 
 Ett nytt kontor har etablerats i Oslo för att skapa 
marknadsaktiviteter på den norska marknaden som 
idag omsätter omkring 9–10 miljarder NOK. Nytt 
 kontor har också etablerats i Moskva, då den ryska 
marknaden står inför stark tillväxt. Närvaron i Ryss-
land skapar större kunskap om den ryska marknaden, 
vilket leder till ökad aktivitet och kännedom om 
Sverige. Hållbarhet har presenterats som en sjätte 
strategi för VisitSweden. Ambitionen är att sporra 
 internationella besökare, svensk besöksnäring och 

 andra samarbetspartners att bidra till en mer lång-
siktigt hållbar utveckling av Sverige som destination, 
sam tidigt som VisitSweden strävar efter att minska 
egen klimatpåverkan. En Hållbarhetsredovisning för 
2010 kommer att presenteras i april 2011 på  
www.visitsweden.com/partner. Där redovisas både  
VisitSwedens strategi för hållbar turism samt det 
egna avtrycket på klimatet räknat i koldioxidbelastning. 
VisitSweden klimatkompenserade sina tjänsteresor, 
elförbrukning och uppvärmning under 2010. 
 Sverige – det nya matlandet är en vision om att 
skapa fler jobb och tillväxt genom satsningar på  
framför allt mat- och livsmedelsproduktion i kombina-
tion med  turism. VisitSweden har tillsammans med 
Exportrådet och Jordbruksverket utvecklat en kommu-
nikationsstrategi för Sverige – det nya matlandet, som 
bygger på positionen ”nyskapande livskvalitet”.
 Ett arbete kring VisitSwedens sjunde strategi 
 Nation Branding har inletts under året. VisitSweden 
vill stärka varumärket Sverige och vänder sig till en 
framtidsorienterad, värderingsdriven målgrupp. 
Sverigebilden ska tilltala morgondagens människor. 
Ett starkt varumärke för ett land ökar antalet investe-
ringar och exportsamarbeten samt attraherar företag, 
besökare och talanger. 

VisitSweden ska hitta de nya, 
innovativa och oväntade kom-
munikationslösningarna som 
förvånar sin omvärld, når fram 
till målgruppen och lockar till 
att resa till Sverige. VisitSweden 
är en progressiv nätverksbyg-
gare och klustermakare i svensk 
besöksnäring och skapar fram-
gångsrika affärer tillsammans 
med destinationer och andra 
offentliga och privata partners. 
Detta leder till ökade intäkter 
för svensk besöksnäring. 

v i s i t sweden

Vision

v i s i t sweden

Mission
VisitSweden har ett uppdrag, 
internationell marknadsföring, 
med två fokus, produktmark-
nadsföring av destinationer 
och imagemarknadsföring av 
varumärket Sverige.

v i s i t sweden

Affärsidé
VisitSweden marknadsför 
varumärket Sverige och svenska 
destinationer och upplevelser 
genom effektiv och innovativ 
kommunikation i utlandet 
tillsammans med samarbets-
partners i Sverige och utlandet. 
Därigenom attraheras målgrup-
perna Den globala resenären och 
Det globala företaget att resa till 
Sverige och skapar affärsmöjlig-
heter för svensk besöksnäring. 

Största aktiviteterna under 2010
Aktivitet MSEK

Danmark i kubik 21,3

Vinterkampanj Danmark         7,6

Sverigemagasin på nio marknader 6,0

Affärssamarbete B2B i Tyskland 5,9

Swedish Cities, kampanjer  
Italien, Tyskland, Storbritannien 5,0

Travel trade hälsoinriktad Tyskland 3,4

Scandinavia Roundtrips I USA 2,7

Travel trade i samarbete med tysk bank  2,4

Swedish Skåne Storbritannien 2,2

Winter Camp (Åre) för Storbritannien 2,2

Besöksvolym
För sjunde året i rad ökade antalet övernattningar  
från utlandet i Sverige på hotell, stugbyar, vand-
rarhem, campingplatser samt privata stugor och 
lägenheter med 4 procent. VisitSweden prioriterade 
marknadsföringen till 13 länder i världen under 2010. 
Utomeuropeiska övernattningar ökade med  
15 procent, medan de viktiga nordiska marknaderna 
ökade med 5 procent. Utvecklingen från övriga 
europeiska länder var i stort sett stabil. De utländska 
gästnätternas andel av övernattningar i Sverige var  
24 procent.  En allt större andel av turismen i Sverige 
har kommit från internationella besökare. Norska 
besökare stod för flest utländska övernattningar i  
Sverige 2010, med 3,2 miljoner övernattningar, en 

 ökning med 10 procent. Tyskland kom på andra  
plats med 2,6 miljoner övernattningar. De största 
procentuella ökningarna kom från USA (+14 procent) 
och Ryssland (+16 procent). 
 Turismen i Sverige växer och exportvärdet ökar 
snabbare än andra exportnäringar. Utländska  
besökare spenderade för 93,6 miljarder kronor under 
2009 (senast tillgängliga statistik), vilket var mer än 
det samlade exportvärdet för järn, stål och personbilar 
tillsammans (ca 64 miljarder kronor). Turismexporten  
har på tio år ökat med drygt 130 procent, medan 
Sveriges totala export av varor och tjänster samtidigt 
ökade med 43 procent. Det har lett till att turismens 
andel av den totala exporten under de senaste tio 
åren ökat från 3,9 till 6,2 procent. 
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Väsentliga händelser efter balansdagen
VisitSweden, Svensk Turism och Swedavia har i 
 februari 2011 bildat ett gemensamt bolag för utveckling 
av destinationer i Sverige, på direkt efterfrågan från 
svensk besöksnäring. Målet är 20 nya exportmogna 
destinationer år 2020. Arbetet börjar direkt med några 
pilotdestinationer, däribland Destination Bohuslän 
inom ramen för Västsvenska Turistrådets verksamhet. 
 VisitSweden ökar sitt engagemang i Kina och  
avvecklar sin närvaro i Japan. VisitSweden har anställt 
ny landschef för Kina. Den ökade närvaron i Kina 
innebär att investeringarna kommer att öka. Ägandet 
i Scandinavian Tourist Board i Kina/Japan kommer  
att avvecklas. VisitSweden kommer att fortsätta  
samarbetet med VisitNorway och VisitDenmark,  
men nu i projektform. 
 Bo Söderström, informationsdirektör, avled den  
25 februari 2011 efter en tids sjukdom.

Risker och osäkerhetsfaktorer – valuta
Valutaexponering inom VisitSweden finns i den  
utländska representationen, både representations-
kontor och dotterbolag, och består av lokala bas-
kostnader och de delar av marknadsaktiviteterna 
som genomförts i lokal valuta. Under 2010 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.

Intäkter
Intäkterna för 2010 redovisas till 264,1 (196,7) miljoner 
kronor, varav 196,9 (146,0) i moderbolaget. Resultatet  
redovisas till 17,9 (1,8) miljoner kronor, varav i  moder -
bolaget 17,3 (1,5) miljoner kronor. Se intäkternas för-
delning i nedanstående tabell. 

Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras genom intäkter 
från partners genom samarbetsprojekt samt genom 
anslag från staten. VisitSweden fakturerar besöks-
näringen för de tjänster som utförs, dvs intäkter från 
marknadsaktiviteter och gemensamma marknads-
föringskampanjer. Dessa intäkter från besöksnäringen 
uppgick 2010 till 107,1 miljoner kronor, vilket är en om-
sättningsökning med 26 procent jämfört med 2009.  
I avtalet mellan ägarna står att ”Staten ska finansiera 
bolagets basverksamhet och övergripande mark-
nadsföring, 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 2010, då staten investerade 48,0 miljoner kronor 
i imagemarknadsföring och besöksnäringen 107,1 
miljoner kronor i produktmarknadsföring. 
 Det statliga anslaget för år 2010 uppgick till 150,0 
(110,1) miljoner kronor.  Anslaget har inte förbrukats i 
sin helhet varför ett relativt stort överskott redovisas. 
Detta överskott kommer att finansiera ett antal större 
aktiviteter som förskjutits till 2011.

Förslag till disposition beträffande  
bolagets vinstmedel
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinst-
medel, kronor 27 844 582 disponeras enligt följande: 
Balanseras i ny räkning kronor 27 844 582. 
Resultat och ställning för de två senaste räkenskaps-
åren framgår av efterföljande resultat- och balans-
räkningar med tillhörande bokslutskommentarer  
och noter. Samtliga belopp är angivna i TSEK om inte  
annat angivits. För övrigt hänvisas till bilagda  redo- 
visningsprinciper och noter i denna årsredo visning.

(tsek)	 staten	 övriga	 total	 %

Basverksamheten 84 324  84 324 32,0
Aktiviteter 48 004 107 141 155 146 58,7
Årets resultat 17 707 0 17 707 6,7
Totalt 150 035 107 141 257 176
Matlandet , särskilt anslag 6 931 0 6 931 2,6
Total intäkt 156 966 107 141 264 107 100
Finansieringsandel i procent* 57% 43% 100%

Intäkternas användning

Med basverksamhet avses kostnader för all personal, egna kontor och 
kostnader för köpt representation utomlands.
*Vid uträkning av finansieringsandel i procent är intäkterna rensade från  
årets resultat då dessa pengar kommer att redovisas i framtida projekt.

Nyckeltal
(tsek) 2010 2009 2008 2007 2006

Nettoomsättning 264 107   196 701  175 228 155 416 132 604 

Resultat efter  
finansiella poster 17 927 2 036  -332 4 042 73

Eget kapital 40 256 22 769 20 994 21 313 17 407

Balansomslutning 98 838 63 768 62 897 57 575 45 590

Soliditet % 
(eg kap/balansomsl.) 40,7 35,7 33,4 37,0 38,2

Medeltal anställda 71 66 60 55 54

201017  –  årsredovisning 2010

Resultaträkning

 moderbolag koncern
TSEK Not 2010 2009 2010 2009

rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 196 895 145 969 264 107 196 701

  196 895 145 969 264 107 196 701

rörelsens kostnader

Marknadsföring  -122 832  -95 828 -160 502  -119 732

Personalkostnader 4 -32 760  -29 446 -52 548 -48 227

Övriga externa kostnader 2,3 -22 790 -17 894 -31 615 -25 234

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 7 -1 178 -1 202 -1 500 -1 468

  -179 560 -144 370 -246 165 -194 661

rörelseresultat  17 335  1 599 17 942 2 040

resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 5 239 104 304  209

Finansiella kostnader 5 -271 -185 -319 -213

Summa     -32 -81 -15 -4

resultat efter finansiella poster  17 303  1 518 17 927 2 036

Skatt på årets resultat     6 - - -220 -222

årets resultat  17 303  1 518 17 707 1 814

Svenska smaker #1
skogens skafferi . Allemansrätten är  
en svensk självklarhet. Här strövar vi fritt i skog och mark 
och fyller förråden med svamp och bär.
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Balansräkning per 31 december

 moderbolag koncern
TSEK Not 2010 2009 2010 2009

tillgångar

immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 803 1 176 803 1 176

  803 1 176 803 1 176

materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 1 464 1 202 2 502     1 615

  1 464   1 202 2 502 1 615

finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 8 1 019     919  0 0

Andelar i intressebolag 8 22 94 22 94

Andra långfristiga fordringar 8 376 376 376 376

Depositioner 9 218 218 363 218

  1 635 1 607 761 688

     

summa anläggningstillgångar  3 902 3 985 4 066 3 479

omsättningstillgångar

kortfristiga fordringar

Kundfordringar  7 591 7 799 28 212 15 690

Fordringar hos koncernföretag  6 528 2 111 - -

Övriga fordringar  3 983   2 016 7 635 5 293

Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter 10 6 189 5 321 6 776 5 689

   24 291 17 247 42 623 26 672

kassa och bank           43 739 25 616 52 149 33 617

     

summa omsättningstillgångar  68 030 42 863 94 772 60 289

summa tillgångar  71 932 46 848 98 838 63 768

Svenska smaker #2
blåbär. Rena hälsokuren, fulladdat med 
antioxidanter och dokumenterat bra för mage, syn och minne.  
Bäst av allt: hela skogen är full av dem. Bara ut och plocka och njut!

 moderbolag koncern
TSEK Not 2010 2009 2010 2009

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   10 542 9 023 11 457 9 863

Årets resultat  17 303 1 518 17 707 1 814

  27 845 10 541         29 164 11 677

summa eget kapital  38 937 21 633 40 256 22 769

skulder

kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  15 490 11 671 31 940 21 756

Skatteskulder  0 0 71 103

Övriga skulder  557 429 1 348 1 045

Skulder till koncernföretag  1 252 253 0 0

Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 12 15 696 12 862 25 223 18 095

  32 995 25 215 58 582 40 999

summa eget kapital och skulder  71 932 46 848 98 838 63 768

poster inom linjen

Ställda säkerheter, hyresdepositioner  306 353 450 353

Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga

Svenska smaker #3
primörer. Naturliga råvaror är helt naturligt i Sverige, 

med olika smaker från norr till söder. Varje svensk har ett 
personligt förhållande till de lokala primörerna. Det ska vi 

bjuda våra gäster från när och fjärran.
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Kassaflödesanalys

 moderbolag koncern
TSEK  2010 2009 2010 2009

den löpande verksamheten

Rörelseresultat efter finansnetto  17 303 1 518 17 927 2 036

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Nedskrivning intressebolag  72 126 72 126

Avskrivningar  1 178 1 202 1 500 1 468

Betald skatt  0 0 -252 -222

kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändringar av rörelsekapital  18 553 2 846 19 247 3 408

förändringar av rörelsekapital

Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar  -7 044 9 715 -15 952 6 689

Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder  7 780 -5 223 17 616 -903

kassaflöde från den löpande verksamheten  19 289 7 338 20 911 9 194

investeringsverksamheten

Nettoinvesteringar i aktier och andelar  -100 -33 0 0

Nettoinvesteringar i maskiner/inventarier  -1 066 -448 -2 076 -560

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar  0 0  0  0

Depositioner  0 -43 -144 -43

kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 166 -524 -2 221 -603

årets kassaflöde  18 123 6 814 18 690 8 591

likvida medel vid årets början  25 616 18 802 33 617 25 046

omräkningsdifferens  0 0 -158 -20

likvida medel vid årets slut  43 739 25 616 52 149 33 617

tilläggsupplysning

Kassa och bank  43 739 25 616 52 149 33 617

summa  43 739 25 616 52 149 33 617

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen (ÅRL) och följer Bokföringsnämndens all-
männa 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. In-
täkter  för projekten som inte motsvaras av nedlagda 
kostnader redovisas som en förutbetald intäkt. Kost-
nader som inte motsvaras av en intäkt har redovisats 
som en förutbetald kostnad. 
 Intäkter består av statliga anslag, finansiering av 

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

 undantag av att intressebolagsredovisning inte har 
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 dags-
kursmetoden för omräkning av de utländska dot-
terbolagens årsredovisningar. Detta innebär att 
dotterbolagens tillgångar och skulder omräknats till 
balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkning-
en har omräknats till årets genomsnittskurs.
 Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 
om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga 
leasingavtal redovisas som operationella och kost-
nadsförs över löptiden i enlighet med dessa regler. 

Noter

Not 1 Omsättning från staten och övriga (MSEK) moderbolag	 koncern
	 2010	 2009	 2010	 2009

Intäkter från staten 150,0 110,1 150,0 110,1
Matlandet, särskilt anslag 6,9 2,0 6,9 2,0
Intäkter från övriga 39,9 33,9 107,2 84,6
summa 196,8 146,0 264,1 196,7

	 nettoomsättning	 	varav	statlig
	 koncern	 finansiering
omsättning per marknad	 2010	 2009	 2010	 2009

Danmark 40,5 39,2 12,8 11,8
Norge 7,3 3,7 3,6 0,8
Finland 11,3 11,2 6,2 6,2
Tyskland 31,9 23,4 12,7 11,1
Nederländerna 7,9 8,2 4,0 4,3
Storbritannien 25,2 14,3 10,3 7,9
Frankrike 5,2 4,3 3,5 3,5
Italien 7,0 8,1 3,7 4,3
Spanien 6,4 4,2 3,9 3,3
Ryssland 5,7 4,2 3,3 2,3
USA 11,9 7,6 6,9 5,4
Asien 5,8 5,6 5,8 5,2
Övergripande marknadsföring 36,3 26,3 22,4 13,4
Matlandet, särskilt anslag 6,9 2,0 6,9 2,0
Finansiering gemensamma baskostnader Stockholm 37,1 32,6 33,2 28,8
årets result, projekt som förskjutits i tid 17,7 1,8 * *
summa 264,1 196,7 139,2 110,3

* Redovisas ingen statlig finansiering då dessa belopp kommer att redovisas i framtida statlig finansiering.

upplysning om inköp och försäljning mellan koncernbolag
Rörelsen i sex (fem) 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 48 770 TSEK (42 384) vilket uppgår till  
27,3 % av inköpen (29,6 %). Internvinster på transaktioner inom koncernen uppgår till 517 TSEK (465). Av koncernens totala inköp och försäljning avser 
20,4% (21,9 %) inköp inom den företagsgrupp som koncernen tillhör. 

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 moderbolag	 koncern
	 2010	 2009	 2010	 2009

KPMG 
 Revisionsuppdrag 202 212 248 263
Andra revisionsbolag 
 Revisionsuppdrag - - 88 99
summa 202 212 336 362

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga upp-
gifter 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 .
	 moderbolag	 koncern
	 2010	 2009	 2010	 2009

summa 62 79 229 273
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Not 4 Anställda och personalkostnader
 
personalkostnader, sjukfrånvaro mm 

Upplysningar om anställda och personalkostnader har upprättats enligt Bokföringsnämndens rekommendation R4.

	 2010	 	 	2009
 Antal  Varav Antal  Varav 
moderbolag anställda kvinnor anställda  kvinnor 

Sverige 29 20 26 19
Frankrike 3 2 3 2
USA 3 2 3 2
 Italien 3 2 3 2
Ryssland 1 1 2 2
Nederländerna 3 3 3 2
summa 42 30 40 29
	 	
	 	 2010	 	2009

 Antal  Varav Antal  Varav 
dotterbolag anställda kvinnor anställda  kvinnor 

Danmark 9 5 9 5
Tyskland 7 5 6 5
Finland 4 3 4 3
Spanien 3 1 2 0
Storbritannien 6 3 5 4
Norge 1 0 0 0
summa 29 17 26 17
koncern totalt 71 47 66 46

	 	 2010	 	 	 2009

 Löner och andra Sociala Pensions- Löner och andra Sociala Pensions-
 ersättningar kostnader kostnader ersättningar kostnader kostnader
moderbolag  
Styrelse 446 120 0 508 130 0
VD 1 091 620 223 1 050 586 206
Övriga 20 828 9 656 2 714 18 863 8 309 1 576
summa  22 365 10 396 2 937  20 421 9 025 1 782

dotterbolag 16 718 2 619 1 026 16 266 2 515 1 186
koncern totalt 39 083 13 015 3 963 36 687 11 540 2 968

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

sjukfrånvaro (sverige)	 	 	 2010	 2009

Sjukfrånvaro för kvinnor   1,1 % 1,5 %
Sjukfrånvaro för män   0,4 % *

total sjukfrånvaro   0,9 % 2,3 %
Varav långtidssjukfrånvaro    0,0 % 56,5 %

* 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	 	 	 2010	 2009

Styrelse   Kvinnor 4 5
  Män 4 3
Företagsledning  Kvinnor 4 5
  Män 6 5

Not 5 Finansiella intäkter och kostnader

Kursdifferenser som är rörelserelaterade redovisas under rörelsens intäkter och rörelsens kostnader. Nedskrivning av andel i det minoritetsägda bolaget 
STB redovisas som en finansiell kostnad, och uppgår till 72 TSEK. 

finansiella intäkter
	 moderbolag	 koncern
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	 2010	 2009	 2010	 2009

Räntor 239 103 266 116
Finansiella intäkter 0 1 38 93
summa 239 104 304 209

finansiella kostnader 
	 moderbolag	 koncern
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	 2010	 2009	 2010	 2009

Räntor -68 -58 -80 -86
Finansiella kostnader -203 -127 -239 -127
summa -271 -185 -319 -213

Not 6 Skatter 
Bolaget har fastställda outnyttjade underskott om 107 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

	 	moderbolag	 koncern
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	 2010	 2009	 2010	 2009

Ingående anskaffningsvärde 1 867 1 867 1 867 1 867
Nedlagda kostnader under året 0 0 0  0 
Ingående avskrivningar -691 -317 -691 -317
Årets avskrivningar -373 -374 -373 -374
 803 1 176 803 1 176

	
	 moderbolag	 koncern
inventarier	 2010	 2009	 2010	 2009

Ingående anskaffningsvärde 5 454 5 017 8 276 7 881
Inköp 1 066 452 2 076 565
Kursjusteringar och justering av IB - - -62 -70

Försäljningar/utrangeringar - -15 -456 -100
utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 520 5 454 9 834 8 276

Ingående avskrivningar -4 252 -3 435 -6 661 -5 711
Försäljningar/utrangeringar - 11 456 96
Årets avskrivningar inkl kursjusteringar -804 -828 -1 127  -1 046
utgående ackumulerade avskrivningar -5 056 -4 252 -7 332  - 6 661
utgående planenligt restvärde 1 464 1 202 2 502 1 615
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Not 8 Andelar i koncernföretag	 kapital-	 	 nominellt	 bokfört
	 andel	 	 värde	 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
VisitSweden S.L 100 % EUR 3 006 32 972
Sveriges Rese- och Turistråd AB 100 % SEK 200 000 211 523
    1 019 045
summa andelar i intressebolag

Scandinavian Tourism Inc 20 % USD 200 1 568
Scandinavian Tourist Board ApS (STB) 33 % DKK 62 096 20 197
    21 765

andra långfristiga fordringar

Scandinavian Tourism Inc  USD 48 000 376 320
    376 320

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:

 Organisationsnummer 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
VisitSweden S.L  B64958549 Spanien
Sveriges Rese- och Turistråd AB  556 318-2574 Sverige

Not 9 Depositioner
Avser i huvudsak lämnade hyresdepositioner.

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
	 moderbolag	 koncern
	 2010	 2009	 2010	 2009

Förutbetalda hyror 724 649 946 761
Försäkringar (företags- och pension) 315 364 342 364
Förskottsdebiterade underhållsavg. 275 0 275 0
Förutbetalt arvode STB 2 005 1 940 2 005 1 940
Mässkoncept, teknik  275  275
Förutbetalda kostnader pågående arbete 2 148 1 749 2 156 1 837
Övriga poster 722 344 1 052 512
summa 6 189 5 321 6 776 5 689

Not 11 Förändring av eget kapital i moderbolag och koncern

	 aktiekapital	 reservfond	 balanserat	 årets	vinst	
moderbolag	 	 	 resultat

Belopp vid årets ingång 10 000 1 092 9 023 1 518
Vinstdisposition   1 518 -1 518
Årets resultat    17 303
belopp vid årets utgång 10 000 1 092 10 541 17 303

	 aktiekapital	 reservfond	 balanserat	 årets	vinst	
koncern	 	 	 resultat

Belopp vid årets ingång 10 000 1 092 9 863 1 814
Omräkningsdifferens   -220 
Vinstdisposition   1 814 -1 814
Årets resultat    17 707
belopp vid årets utgång 10 000 1 092 11 457 17 707

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
	 moderbolag	 koncern
	 2010	 2009	 2010	 2009

Semesterlöneskuld 1 363 1 118 2 127 1 950
Upplupna löner 568 736 800 815
Löneskatt 559 422 559 422
Arbetsgivaravgifter 557 424 618 572
Konsulttid 2 725  4 533
Pågående arbete förskottsfakturering 1 998 7 945 6 100 11 565
Övriga poster 7 926 2 217 10 486 2 771
summa 15 696 12 862 25 223 18 095

  Elizabeth Nyström 
	 	 styrelseordförande	

 Karin Mattsson Weijber Elisabeth Haglund  Jan Kårström    

 Peter Clason Magnus Nilsson Gunilla Mitchell

 Mats Svensson  Marcus Hellqvist Patric Sjöberg  

  Thomas Brühl 
	 	 verkställande	direktör

Stockholm den 1 mars 2011
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Företagsledning

Styrelse

 1
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• 1 Elizabeth Nyström, egen företagare, ledamot  
  Sjöfartsverket, ordförande (invald 2004)

• 2 Magnus Nilsson, styrelseordförande Svensk  
  Turism AB, vd Kolmårdens Djurpark (2009) 

• 3 Karin Mattsson Weijber, ordförande Riksidrotts- 
  förbundet (2002) 

• 4 Gunilla Mitchell, vd Västsvenska Turistrådet (2009) 

• 5 Marcus Hellqvist , departementssekreterare  
  Näringsdepartementet (2010)  

• 6 Patric Sjöberg, vd Stockholmsmässan (2010) 

• 7 Peter Clason, vd American Express i Norden (2007) 

• 8 Jan Kårström, vd Viking Line Skandinavien (2005)

• 9 Mats Svensson, konsult Management Support in  
  Åre AB, suppleant (2009)

• 10 Elisabeth Haglund, vd Hotel Tylösand (2004)
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• 1 Bo Söderström, Informationsdirektör

• 2 Jane Carlgren, Administrativ  direktör 

• 3 Niels Mouritzen, Regionchef Europe North

• 4 Ulrika Hallesius, Försäljningsdirektör 

• 5 Michael Persson, Vik Marknadskommunikationsdirektör

• 6 Helene Berg, Regionchef Europe Central

• 7 Semmy Rülf, Regionchef Europe West/USA, 

• 8 Maria Ziv, Marknadskommunikationsdirektör

• 9 Thomas Brühl, Verkställande direktör

• 10 Thora Stambej, Regionchef Europe East

• 11 Patric Lindström, Regionchef Europe South
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