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    ”Sverige och  
VisitSweden tar ansvar 
för hållbar utveckling”

Sverige har en stark naturprofil och uppfattas av omvärlden som 
ett land med starka naturvärden och ett betydande engagemang 
för miljön. VisitSweden arbetar för att inspirera både resenärer och 
besöksnäringen i Sverige att tänka och kommunicera hållbarhet. Vi 
svenskar lever med en unik närhet till vår rika natur och med en stark 
tradition att uppskatta och värna den. Vår huvudstad utnämndes till 
den allra första miljöhuvudstaden i Europa och Sverige har högt upp-
ställda, nationella miljömål. Många människor både här hemma och 
ute i världen förväntar sig att Sverige ska vara bra på hållbarhet.
 Besöksnäringen har haft en obruten tillväxt i åtta år och anses nu 
vara en av Sveriges basnäringar. Besöksstatistiken för 2011 visade på 
en ökning, om än liten, av övernattningar från utlandet och det inne-
bär att 2011 är det bästa året hittills för svensk besöksnäring. Över-
nattningar från Norge, Tyskland, Kina och USA har ökat mest medan 
övernattningar från Danmark har minskat.
 Den Nationella strategin för svensk besöksnäring 2020 är viktig 
för VisitSwedens verksamhet. Målet är tydligt: besöksnäringen i Sve-
rige ska fördubbla omsättningen till 2020. Det krävs ett hårt arbete 
och en omfattande satsning för att infria de högt ställa målen och 
i strategin framhävs hållbar utveckling som en grundpelare. Visit-
Sweden är en del av den nätverksekonomi som verkar för en växande 
besöksnäring tillsammans med offentliga och privata aktörer. Svensk 
turism har idag stor betydelse för Sverige.

Ett ökat resande ställer krav
Resor är en självklar del av allt fler människors livsstil. Vi är många 
som tar för givet att koppla av, lära nytt och utveckla oss själva i sam-
band med en semesterresa, affärsresa eller konferensresa. En ökad 
globalisering och ett Sverige med en exportintensiv industri kommer 
att leda till ett fortsatt resande också i näringslivet. 
 Den ökade globaliseringen ställer stora krav på besöksnäringen att 
ta ansvar och erbjuda resenärer fler hållbara produkter. Upplevelser, 
boende, mötesanläggningar och transporter med minsta möjliga 
miljöpåverkan bör vara självklara hygienfaktorer och inte ett exklu-
sivt tillval. Det finns redan tendenser som visar att hållbarhet nume-
ra är en självklar förväntan hos allt fler resenärer1. Många resenärer 
associerar Sverige med miljöhänsyn, en konsekvens av vår starka na-
turprofil. Vi tolkar det som att man förväntar sig att Sverige, med våra 
stora naturvärden, per automatik ska ta vara på sin närmiljö.

VisitSweden tar ansvar
VisitSweden har en övergripande strategi, en tydlig vision och en ge-
mensam kommunikationsstrategi för hållbar turism. Vi arbetar för 

att fler besökare att ska välja hållbara upplevelser. Vi ska inspirera be-
söksnäringen att utveckla fler hållbara produkter, bli ännu bättre på 
att själva agera hållbart och att göra hållbarhet till en självklar del av 
Sveriges erbjudande till våra målgrupper. 
 VisitSweden arbetar i vardagen med att ta miljöhänsyn på våra 
kontor, på medarbetarnas resor och genomför klimatneutrala och 
klimatkompenserade events.  Vi ställer krav på våra leverantörer att 
agera klimatsmart och har en god kunskap inom företaget om hur 
vi ska agera i dessa frågor. VisitSwedens egen miljöpåverkan från 
tjänsteresor, el och värme minskar per anställd. Vi kompenserar för 
miljöbelastning och har som mål att jobba för att fortsatt minska 
den totala miljöbelastningen. 
 VisitSweden har skrivit under FN:s Global Compact, ett internatio-
nellt initiativ baserat på tio principer för hur ett aktivt arbete mot en 
hållbar och inkluderande världsekonomi måste se ut. Det handlar om 
att låta ansvarstagande företag bli en del av lösningen på globalise-
ringens utmaningar. 

Kommunicera hållbarhet
Sverige kan ta positionen som det mest hållbara resmålet i Europa. 
Vi ska erbjuda hållbara upplevelser till våra målgrupper. VisitSweden 
och svenska destinationer ska tydligare kommunicera hållbara upp-
levelser, boendealternativ och transporter. Den hållbara destinatio-
nen Sverige vara lustfylld, rolig, inspirerande och lärorik att resa till.
 Jag är stolt över att arbeta i ett klimatneutralt företag. Jag är glad 
att representera ett land som står för goda hållbara värden i resenä-
rernas ögon. Sveriges miljöarbete ligger i en absolut framkant. Detta 
lägger en grund för att vi ska kunna ta klivet fram till den hållbara 
ledarplatsen i Europa.

Thomas Brühl, vd VisitSweden

1. Convention 2020 - Exhibition, Meetings and events, Phase 1 Survey Findings, mars 2010, s.46-47. 
IMEX Meetings Outlook Report, april 2011, s. 1-2. 
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Hållbarhet och globalt ansvar

VisitSweden har i uppdrag från staten och svensk besöksnäring att 
ansvara för internationell marknadsföring av Sverige, svenska desti-
nationer och upplevelser med syfte att öka intäkterna från utländska 
resenärer. Vi har uttryckt vårt uppdrag i en tydlig vision: VisitSweden 
ökar omvärldens lust till Sverige. 
 Turism är en av världens snabbast växande näringar och har stor 
betydelse för många länders ekonomiska tillväxt. Samtidigt kommer 
endast 5 procent av världens koldioxidutsläpp från turism3, men  
det krävs ändå snabba åtgärder för att mildra de miljömässiga  
effekterna av ett ökat resande. Även om resandet till Sverige inte 
har nått volymer som kan jämföras med destinationer som Frank-
rike eller USA, ökar betydelsen av svensk turism. Genom ett aktivt 
internationellt och nationellt arbete för hållbar turism kan svensk 
besöksnäring ta en mer aktiv roll för att bidra till de tuffa klimatmål 
som satts på Sverige. 
 Turism handlar om nyfikenhet, lust, känslor och viljan att lära nytt. 
Men mest handlar det kanske om utveckling – både för resenärerna 
själva och för företagen och organisationerna som gör den möjlig - 
tillsammans med andra människor, samhällen och miljöer omkring 
oss. Därför är den känslig för påverkan från många håll. De miljömäs-

siga, de sociala och de ekonomiska aspekterna måste få samma möj-
lighet att utvecklas.  
 För VisitSweden handlar hållbar utveckling om just detta. Miljön, 
människorna och ekonomin hänger ihop och måste vara i balans om 
turismen till Sverige ska utvecklas enligt visionen till år 2020. Vi ar-
betar efter en definition av hållbar turism som utgår från UNWTO:s 
och Brundtlandkommissionens beskrivning av hållbar utveckling och 
hållbar turism. 

Hållbar turism är nära kopplad till hållbar utveckling4 och har alltid  
tre perspektiv: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet5. En hållbar 
destination måste integrera dessa tre områden för att uppnå en långsik-
tigt hållbar tillväxt.

Med detta perspektiv för Sverige som destination och för det egna 
företaget kan VisitSweden identifiera risker och möjligheter som är 
viktiga för utvecklingen av Sverige som destination för utländska be-
sökare. Den mest aktuella utmaningen för VisitSweden ligger i att ar-
beta med miljöaspekter, då vi verkar i ett land som länge har arbetat 
med social och ekonomisk utveckling och trygghet.

Musikfestivalen Way Out West är ett av evenemangsstaden Göteborgs mest framgångsrika arrangemang, som också har en tydlig miljöprofil. 
Foto: Rodrigo Rivas Ruiz/www.imagebank.sweden.se
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2. UNWTO, World Tourism Barometer, Advance Release, januari 2012, www.e-unwto.org/content/h4p6986745j48010/fulltext.pdf?page=1.
3. UNWTO/UNEP, Climate Change and Tourism – Responding to Global Challenges, juli 2008, s 132.
4. Brundtlandkommisionens definition av Sustainable Development: ”Development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own 
needs.” (“Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.”, förf. övers), FN:s miljö- och utveck-
lingskonferens, Rio de Janeiro, 1992. UNECE, www.unece.org/oes/nutshell/2004-2005/focus_sustainable_development.html, mars 2012.
5. UNWTO, Conceptual Definition of Sustainable Development of Tourism, www.sdt.unwto.org/en/content/about-us-5, mars 2012.

Turism är en gränsöverskridande företeelse som växer snabbt och antalet turister i världen beräknas nå 
upp till en miljard människor år 20122. VisitSweden har ett internationellt uppdrag och ska för statens och 
svensk besöksnärings räkning öka antalet resenärer till Sverige. I den nationella strategi som besöksnä-
ringen gemensamt antagit är visionen att fördubbla omsättningen av turism i Sverige till 500 miljarder 
kronor till år 2020. I denna utveckling är hållbarhet ett viktigt fokusområde. 



År 2020 har VisitSweden framgångsrikt positionerat Sverige som det 
hållbara resmålet i Europa för VisitSwedens prioriterade målgrup-
per, Den globala resenären och Det globala företaget – ett resmål 
det känns roligt, inspirerande och lärorikt att resa till. Detta ge-
nom att all vår kommunikation och agerande på ett naturligt sätt  
lyfter fram ekonomisk affärsnytta, socialt engagemang och miljö-
mässigt ledarskap6.

Övergripande strategi för Hållbar turism
VisitSweden ska:
- inspirera besökaren till ett hållbart resande och visa hur man kan 

besöka Sverige på ett ansvarsfullt sätt
- visa på goda exempel i marknadsföringen och därigenom motivera 

besöksnäringen att utveckla fler hållbara produkter och upplevelser
- driva och engagera sig i hållbarhetsfrågor internt, nationellt och 

internationellt

VisitSwedens målbild för hållbarhet 2020
Inspirera besökare (Den globala resenären och Det globala företaget)
Målgruppen ska till 2020 anse att Sverige är ett hållbart resmål.

Mobilisera besöksnäringen
Svensk besöksnäring ska anse att VisitSweden som kommunika-
tionsbolag visar på aktivt ledarskap inom hållbarhet. 

Driva och påverka hållbarhetsfrågan
VisitSweden ska påverka och driva frågan i prioriterade områden/
projekt/uppdrag både nationellt och internationellt. Internt försöker 
VisitSweden minska vår egen miljömässiga påverkan. 

Vi på VisitSweden kan bidra till att vårt land når upp till de tuffa 
klimatmålen genom att inspirera resenärer och besöksnäringen i Sve-
rige. Intresset för hållbart resande ökar, om än i en långsam takt, vilket 
bland annat märks i artiklar i internationella medier. Trots detta har 
få resenärer av miljöskäl ännu valt exempelvis miljömärkt boende7.
 Som drivande kraft i marknadsföringen av destinationen Sverige 
bygger VisitSweden nätverk inom svensk turism. Det innebär en stor 
möjlighet att driva en hållbar utveckling framåt tillsammans med 

besöksnäringens organisationer och företag, genom till exempel att 
sprida kunskap om målgruppernas resvanor och i valet av gemen-
samma budskap och marknadsaktiviteter. Genom att lyfta fram håll-
bara upplevelser i marknadsföringen mot resenärerna vill VisitSwe-
den inspirera svenska företag att erbjuda fler hållbara upplevelser till 
potentiella resenärer. Det sker både genom direkt kommunikation 
med utländska resenärer och via exempelvis researrangörer och ut-
ländska journalister. 
 Vi vill engagera oss av tre orsaker: främst för att bidra till en positiv 
utveckling för miljö och människor i Sverige, men också för att foku-
sera på möjligheter till nya affärer för den svenska besöksnäringen. 
Men kanske viktigast av allt: utan en hållbar utveckling av Sverige 
som resmål kan det bli svårt att behålla en attraktionskraft på lång 
sikt. I VisitSwedens uppdrag att främja ökat resande till Sverige, som 
bidrar till ökade exportintäkter och sysselsättning, finns en utma-
ning i att samtidigt verka för en miljömässigt långsiktig hållbarhet. 

Inspirera besökare
VisitSweden kan uppmuntra och inspirera besökare från utlandet till 
ett ansvarsfullt resande till och i Sverige genom att visa på de möjlig-
heter till hållbara upplevelser som Sverige erbjuder. När VisitSweden 
kommunicerar med utländska resenärer sker det till övervägande del 
i digitala kanaler. Men med hänsyn tagen till målgruppens medie-
vanor, kan vi välja andra kanaler att kommunicera genom, till exem-
pel tryckta kataloger, tv-reklam eller storbildstavlor eller indirekt via 
PR eller researrangörer och agenter för mötesindustrin. 
 Till hjälp i arbetet med att inspirera besökare har VisitSweden tagit 
fram en kommunikationsstrategi för budskap som stärker Sverigebil-
den ur hållbarhetssynpunkt. Kommunikationsstrategin är också ett 
verktyg för svensk besöksnäring och presenterades för VisitSwedens 
partners i besöksnäringen i oktober 2010. Arbetet att implementera 
kommunikationsstrategin pågår. 
 Generellt sett är de största drivkrafterna för semesterresan för 
Den globala resenären som besökt Sverige8 att koppla av och slippa 
rutiner i sin vanliga omgivning, följt av att ha roligt och uppleva nya 
saker samt nyfikenhet på nya städer och platser, det vill säga att man 
vill gärna ha nya intryck i sina liv. Sedan kommer att njuta av god mat 
och dryck, att uppleva naturen samt sol, värme och vackert väder som 
de främsta drivkrafterna enligt figuren nedan.
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6. Ekonomisk affärsnytta – visa på att miljömässigt agerande leder till ekonomisk affärsnytta, på kort men framför allt lång sikt.
Socialt engagemang – medverka till att hela Sverige, stad som glesbygd, får en hållbar tillväxt.
Miljömässigt ledarskap – arbeta miljömässigt idag för att bevara en attraktiv produkt på lång sikt.
7. CMI Green Traveler Study Report 2010-11: “62% of respondents said that they did not pay extra to stay at a “greener hotel” in the last 12 months.”, “Green is still not something customers will 
actually pay extra for today; they won’t pay a “green tax.” www.communitymarketinginc.com/cmigreen/docs/cmigreen2010_11.pdf
8. VisitSwedens målgruppsanalyser, 2011, VisitSweden/GfK.

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

VisitSwedens vision för hållbarhet

I LEVA Kungslador på Gotland har samlats ett café, en restaurang, ett bageri, en bar,  
en butik och en husfabrik (!), med fokus på ekologiskt, närproducerat och rättvisemärkt.  

Foto: Tuukka Ervasti/imagebank.sweden.se



Resemönster till Sverige
Många olika faktorer påverkar ett beslut att resa till ett särskilt res-
mål. Av dem som reste till Sverige under 2010 var besök till familj 
och vänner och familjesemester de vanligaste orsakerna till resan till 
Sverige. Naturupplevelser under barmarksperioden och storstads-
semester var de härnäst följande viktigaste orsaker till Sverigeresan.
 Det är globalt medvetna och resvana resenärer som söker nya, 
spännande destinationer som har den största potentialen för ökat 
resande till Sverige. Genom kontinuerliga målgruppsanalyser får vi 
även en god kunskap om målgruppernas inställning till hållbarhet. 
På så sätt kan vi och våra samarbetspartners i svensk besöksnäring 
anpassa vårt erbjudande till de potentiella resenärernas efterfrågan.

Mobilisera besöksnäringen
VisitSweden ser en stor möjlighet i att i sin roll som länk mellan ut-
ländska besökare och utbudet av upplevelser i Sverige sprida kunskap 
och visa på goda exempel på hållbart resande för turistföretag, regio-
ner och organisationer.
 Alla regioner i Sverige arbetar med hållbar utveckling i större eller 
mindre omfattning. Man anser att det är mycket viktigt att VisitSwe-
den bidrar till att driva utvecklingen framåt inom besöksnäringen, un-
der förutsättning att det finns en efterfrågan på hållbara upplevelser 
hos målgrupperna.
 Dialogen med de regionala turistorganisationerna och övrig svensk 
besöksnäring, samt dialogen med ägarna, har haft en stor inverkan på 
utvecklingen av VisitSwedens hållbarhetsarbete. Förhoppningen är att 
också VisitSweden genom denna dialog också påverkar ägare och be-
söksnäring i en positiv riktning. En viktig utgångspunkt i all VisitSwedens 
kommunikation är målgruppernas kunskap och inställning till hållbart 
resande. Därför mäter vi kontinuerligt detta i de årliga målgruppsanaly-
serna och sprider denna kunskap även till samarbetspartners.

Driva och påverka hållbarhetsfrågan
VisitSweden ser samma typ av utmaningar kring hållbar utveckling 
som många branschorganisationer och andra nationella turistorga-
nisationer i världen. Därför är det viktigt att driva frågan tillsammans 
för att ta tillvara kunskap, skapa samsyn och nå större effektivitet. 
I forum som European Travel Commission (ETC), där VisitSweden är 
en aktiv medlem, har VisitSweden tillsammans med andra nationel-
la turistorganisationer haft en plattform för dialog och utveckling. 
Bland annat har man tillsammans identifierat de europeiska turistrå-
dens viktigaste framtida utmaningar9. Däribland nämner man bland 
annat att det är viktigt att leva upp till FN:s, EU:s och medlemslän-
dernas riktlinjer om klimatförändringar och hållbar utveckling, spri-
da kunskap och utveckla kvalitetssäkringssystem.
 Kunskapsutbytet inom ETC berör också utvecklingsfrågor som 
marknadsanalys, statistik, resetrender och omvärldsbevakning inom 
bland annat hållbarhet, frågor som hör tätt ihop med turismens 
ekonomiska utveckling. VisitSweden tar också aktiv del i den natio-
nella debatten kring hållbarhet och turism, till exempel som talare 
på seminarier. Turismens roll som en ny basnäring för Sverige, ut-
ländska besökares efterfrågan på exotiska, annorlunda och lärande 
upplevelser och hur Sverige kan svara mot det och hur miljömässig 
hänsyn kan stärka Sverigebilden är vanligt förekommande teman i 
kommunikationen mot ägare, samarbetspartners, medier och andra 
aktörer i Sverige.
 VisitSweden vill själva agera på ett hållbart sätt och har sedan 
2008 klimatkompenserat för koldioxidutsläpp orsakade av el, värme 
och tjänsteresor. VisitSwedens medarbetare har ett stort engage-
mang i hållbarhetsfrågor och genom att företaget tar ett stort an-
svar för sin egen klimatpåverkan hoppas vi kunna engagera ännu fler 
medarbetare. Initiativ att införa rutiner som tar hänsyn till miljömäs-
siga aspekter kommer ofta från den egna personalen. 

9. What role should European NTOs play on climate issues? Questionnaire among European ETC members, juli 2008.
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VisitSweden ska inspirera besökare att välja hållbara alternativ på resan till Sverige, från 
storstadsweekenden till familjeresan till fjällen. Foto: Nicho Södling/imagebank.sweden.se
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Risker och möjligheter

VisitSwedens påverkan på hållbar utveckling 
Det är i efterfrågan från utländska resenärer och i utbudet av rese-
upplevelser, transporter och boende i Sverige som ett långsiktigt 
hållbart arbete får effekt. Ett rikt urval av långsiktigt hållbara varor 
och tjänster i Sverige kan möta en växande efterfrågan av hållbara 
lösningar. VisitSwedens egen organisation har en begränsad miljö-
mässig påverkan, men kan direkt eller indirekt påverka potentiella 
Sverigeresenärer samt företag och organisationer i svensk besöksnä-
ring och i andra branscher att ta hållbara beslut.
 Den största andelen av de utländska övernattningarna i Sverige 
kommer från närmarknader som Norge, Finland och Danmark, samt 
europeiska marknader som Tyskland, Nederländerna och Storbritan-
nien. Det finns en stor potential att öka resandet från dessa mark-
nader ytterligare. Det är på dessa närmarknader som VisitSweden 
idag lägger de största marknadsföringsresurserna. Av VisitSwedens 
12 prioriterade utlandsmarknader ligger 10 i Europa. Resande från 
närmarknader och europeiska marknader är att föredra framför fjärr-
marknader ur ett miljöperspektiv. VisitSweden bevakar utvecklingen 
av olika transportslags miljöpåverkan, men tar idag inte med miljö-
mässig påverkan som kriterium när val av partner i marknadsförings-
samarbeten görs. 
 Av de personer i VisitSwedens målgrupp som tycker att de tar 
hänsyn till miljön i samband med semesterresor tycker 45 procent 
att det inte är enkelt att hitta miljövänliga alternativ när de pla-
nerar en semesterresa10. En utmaning för VisitSweden är att göra 
hållbart resande mer lättillgängligt för potentiella besökare genom  
effektiv kommunikation.
 VisitSwedens egen miljömässiga påverkan kommer främst från 
tjänsteresor och kontorslokalernas el- och värmeförbrukning. Denna 
påverkan mäts och klimatkompenseras. VisitSweden har också valt 
att identifiera miljöpåverkan från de största eventen och klimatkom-
pensera även dem. 

Omvärlden påverkar VisitSweden 
Att klimatförändringar sker och har påverkan på miljön och vår om-
värld är ingen ny kunskap, utan något som forskare har hävdat i över 
ett halvt sekel. Människors medvetande och hänsyn till miljön och 
klimatförändringar blir allt mer påtaglig, även om uppmärksamhe-
ten för miljöfrågor tenderar att minska i lågkonjunktur11. Detta kan 
komma att få en allt större betydelse i framtida sätt att resa. Rappor-
ter12 visar att konsumentens miljömedvetande blir alltmer påtagligt 
men att de anser att ansvaret ligger på leverantörer och produktä-
gare att ta sitt ansvar för miljövänligare alternativ. 

Sverige har unika förutsättningar som destination, med rik natur och 
många naturupplevelser i kombination med pulserande storstäder 
med harmonisk livsstil, men Sverige agerar i stark konkurrens med 
andra länder. Många potentiella resenärer förknippar Sverige med 
hållbarhet, men få låter ännu hållbarhetsargument påverka valet av 
resmål13. I marknadsföringen av varumärket Sverige och svenska de-
stinationer och upplevelser anpassar VisitSweden sina budskap och 
sin kommunikation bland annat efter dessa förutsättningar genom 
att utgå från den valda målgruppens värderingar. 
 Sveriges geografiska läge gör att en god tillgänglighet med exem-
pelvis flyg är avgörande för utvecklingen av utländsk turism i Sverige. 
Fler direktflyglinjer till konkurrenskraftiga priser är avgörande för att 
Sverige ska kunna konkurrera med andra resmål. VisitSweden ser po-
sitivt på att allt fler transportslag utvecklar eller redan har infört mer 
klimatvänliga bränslen eller andra åtgärder. Exempelvis har Sverige 
som ett av få länder infört avgasrelaterade avgifter på de statliga 
flygplatserna14. Forskning pågår för att ta fram nya miljövänligare 
flygbränslen, till exempel biobränsle och vätgas15. För VisitSweden är 
det viktigt att följa utvecklingen, både vad gäller generella resetren-
der kopplat till resenärens efterfrågan och ekonomi samt transpor-
talternativens miljöpåverkan. 

VisitSweden tror på Sveriges potential att ta en ännu starkare position som en hållbar destination.  
Vi ser en möjlighet att kunna påverka utländska besökare och besöksnäringen i Sverige i en hållbar riktning.  
I analyser av VisitSwedens utvalda målgrupper kan vi följa hur intresset för miljön ser ut och förändras  
hos potentiella resenärer på våra prioriterade marknader.

10. VisitSweden/Kairos Future, VisitSwedens målgruppsanalyser, 2011, VisitSweden/GfK. Bas: Samtliga respondenter (13 309). Fråga: När du skall välja semestermål, tar du hänsyn till miljön och t ex 
väljer miljövänliga destinationer (dvs destinationer som är eco-märkta eller som har minimal turistpåverkan på omgivingingen)? Av samtliga respondenter svarade 19,5 procent ”Ja, miljöhänsyn 
har redan, och kommer fortsätta ha en påverkan på mina val av semesterresemål.” Dock angav 45,5 procent av dessa att det inte var enkelt att hitta miljövänliga alternativ vid planering av 
semesterresa. Fråga: Tycker du att det är enkelt att hitta miljövänliga alternativ när du planerar en semesterresa?
11. Special EU-barometer, 313/Wave 71.1-TNS, juli 2009.
12. Special Barometer 365/wave EB75.2 – TNS opinion & social, augusti 2011: Attitudes of European Citizens towards the Environment. Intervjuer bland 26 825 respondenter (ca 1 000 per EU-land), 
där man bland annat ansåg att:
- 95 procent anger att de anser det vara viktigt att skydda miljön
- 87 procent ser sig själva som individer med en roll att spela för att skydda miljön i sina länder
- 72 procent av de tillfrågade är beredda att köpa miljövänliga produkter, även om de kostar lite mer, men det var bara 17 procent som faktiskt köpte miljövänliga produkter
13. VisitSwedens målgruppsanalyser, 2011, VisitSweden/Gfk
14. Transportstyrelsen, Flygets miljöpåverkan, www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Miljo/Flygets-miljopaverkan, mars 2012.
15. Ibid.

I Stockholm, Sveriges mest besökta destination, är det aldrig långt till  naturupplevelser. 
Kombinationen av puls och en harmonisk livsstil i samklang med naturen är unik för Sverige. 

Foto: Ola Ericson/imagebank.sweden.se
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Hållbarhet, och då inte endast miljövänliga aspekter, kan vara svårt 
att kommunicera till potentiella resenärer på ett enkelt sätt. Exem-
pelvis har de flesta märkningar nationell förankring och är svåra att 
jämföra med andra märkningar – i Sverige till exempel Krav, Svanen 
och Naturens Bästa. Många resenärer saknar också tillräcklig kunskap 
för att göra rationella val när resan eller mötet ska bokas. Regelverk 
eller olika nationella standarder kan hindra utveckling av tillgänglig-
het eller andra aspekter som gynnar miljövänligt resande. Det kan 
gälla olika spårbredd för järnväg eller regler för höghastighetståg, 
tillgång till alternativa bränslen eller förändringar i visumhantering.
 VisitSweden vill vara med och påverka, driva och stötta utveckling-
en i svensk besöksnäring genom att bland annat sprida kunskap om 
resetrender. Genom att bland annat bevaka konkurrenters agerande 
och nya resemönster på VisitSwedens prioriterade marknader kan vi 
tillsammans med besöksnäringen lättare parera trender och snabbt 
svara mot andra länders satsningar. VisitSweden vill också delta i 
olika nationella och internationella nätverk för att sätta ljus på frå-
gan, nu senast till exempel grundandet av Green Meeting Industy 
Councils Sverigeavdelning. 

VisitSweden kommunicerar globalt och agerar lokalt 
Kärnan i VisitSwedens marknadsföring mot potentiella Sverigebesö-
kare är en inriktning mot utvalda målgrupper av privat- och affärsre-

senärer. Flera års kontinuerliga analyser av målgruppernas resebete-
enden, preferenser och kännedom om Sverige. En av fördelarna med 
att VisitSweden har utlandskontor i alla prioriterade länder är en 
lokal kännedom om trender och kulturella skillnader mellan Sverige 
och landet i fråga, samt en ”fingertoppskänsla” som till exempel kan 
påverka beslut inför marknadsföringskampanjer. 
 Kännedomen om målgruppen och den lokala närvaron är centrala 
byggstenar för hur väl de 250 marknadsföringskampanjer och pro-
jekt som VisitSweden genomför årligen ska lyckas. Med hundratals 
andra länder och destinationer som vill locka fler resenärer är det en 
utmaning att nå igenom bruset av reserelaterade budskap. 
 En destination som är i balans ekonomiskt, socialt och miljömäs-
sigt har större förutsättningar att behålla sin attraktionskraft på lång 
sikt. På en hållbar destination känner besökaren att han tar del av det 
samhälle han besöker, inte profiterar på den. En hållbar utveckling är 
en förutsättning för att också Sverige ska fortsätta vara en attraktiv 
destination, samtidigt som VisitSweden har i uppdrag att öka resan-
det till Sverige. Därför ska VisitSweden göra det lättare för Sverigere-
senärerna att hitta de hållbara alternativen. VisitSweden ska också 
kommunicera en övergripande bild av Sverige som en destination 
som tar hållbarhet på allvar. VisitSwedens strategi för hållbar turism 
ska inspirera resenärer att resa till Sverige på ett ansvarsfullt sätt, i 
stället för till andra destinationer.

Hundspannsturer är en av de mest populära ekoturismaktiviteterna i Sverige. Jokkmokkguiderna är en av de arrangörer som är godkända av Naturens Bästa. 
Foto: Staffan Widstrand/imagebank.sweden.se
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För att VisitSweden ska uppfylla sitt uppdrag måste vi ha en aktiv och kontinuerlig dialog med vår 
omvärld. I vår nätverksbyggande roll ska vi matcha rätt typ av upplevelser i Sverige med förväntningar 
hos de internationella resenärer vi vänder oss till. Därmed blir våra intressenter mycket viktiga för att 
vi ska hitta de upplevelser som skapar intresse i den hårda internationella konkurrensen.

Dialog med intressenter

I kommunikationen med potentiella besökare utgår VisitSweden 
ifrån den varumärkesplattform för Sverige som vi tagit fram tillsam-
mans med övriga Sverigefrämjande organisationer, dvs Exportrådet, 
Invest Sweden, Svenska institutet och Utrikesdepartementet. Dialog 
med samarbetspartners handlar om allt från konkreta marknadsfö-
ringssamarbeten till strategidiskussioner och kunskapsöverföring.  

I tabellen nedan har vi identifierat16 de intressenter som har störst be-
tydelse för VisitSweden. Identifikationen är förankrad i det dagliga ar-
betet och intensiteten i dialogen varierar över tid och påverkas av Visit-
Swedens strategiska inriktning. Exempelvis har VisitSweden påbörjat 
en djupare dialog med företag inom exempelvis kreativa näringar, som 
film och litteratur, när det gäller övergripande Sverigemarknadsföring. 
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16. VisitSwedens intressenter identifierades inför arbetet med VisitSwedens informationsplan 2006, genom en intern workshop med utgångspunkt i vedertaget tänkande inom organisations- och 
kommunikationsteori, bland annat enligt Bruzelius/Skärvad (Integrerad organisationslära, 1995).
17. VisitSwedens målgruppsanalyser, 2011, VisitSweden/GfK

Intressenter Kanaler för dialog Frekvens Förväntningar på Visit-
Swedens hållbarhetsar-
bete

Åtgärder från VisitSweden 

Besökare Målgruppsanalyser på 12 priorite-
rade marknader17

Återkommande 
vartannat år

Förväntar sig få uppleva 
ett naturrikt land som 
respekterar miljön och en 
livsstil med respekt för 
omgivning och miljö.

Prioriterar marknadsföringen 
utifrån analysresultaten. Visar 
hållbara alternativ att resa i 
Sverige, t ex med hjälp av miljö-
märkningen Naturens Bästa.  

Ägare Styrelsemöten
Rapporter
Kontinuerlig dialog vid behov

Kontinuerligt och 
vid möten cirka 6 
gånger årligen. 

En tydlig uppfattning om 
VisitSwedens ambition 
med hållbarhet och möj-
lighet att påverka den.

Hållbarhet är ett av de de-
finierade fokusområdena 
i VisitSwedens affärsplan 
2012.

Medarbetare Medarbetarundersökningar, utveck-
lingssamtal, löpande dialog kring 
hållbarhetsfrågor. 

Kontinuerligt Tydlig inblick i och möj-
lighet att påverka Visit-
Swedens mål och vision 
gällande hållbarhet, inkl 
sociala aspekter. 

Utvärdering av utvecklings-
samtal, uppmuntran av 
hållbart agerande, Talent 
Management som övergri-
pande strategi i VisitSwe-
dens affärsplan, hållbarhet 
som fokusområde i interna 
processer. 

Samarbetspartners: 
Regionala turistorga-
nisationer och desti-
nationer

Dialog kring gemensamma kam-
panjer och projekt som gäller mark-
nadsföring av Sverige utomlands 
samt utvärderingar av dessa. 

Dialog kring strategiska utmaningar 
och möjligheter för vidareutveck-
ling av besöksnäringen. 

Kontinuerligt 
återkommande

Kunskap om utländska 
målgruppers förväntning-
ar på Sverige.  
Tydlig uppfattning om 
VisitSwedens hållbarhets-
arbete och strategier för 
hållbar kommunikation. 
Ledarskap kring utveck-
ling av hållbar turism. 

Kunskapsöverföring inom 
marknadsföringssamarbe-
ten om målgruppers för-
väntningar. 
Information om VisitSwe-
dens hållbarhetsstrategi 
och kommunikationsstra-
tegi, VisitSwedens hållbar-
hetsredovisningar och infor-
mation om klimatverktyget 
Svante på exempelvis  
www.visitsweden.com/partner. 
Utvärdering av åsikter på 
VisitSwedens hållbarhetsredo-
visning. Inspirerar genom att 
lyfta fram företag som erbjuder 
hållbara alternativ. 

Forts. >

http://www.visitsweden.com/partner


Samarbetspartners:  
Företag i svensk be-
söksnäring

Dialog kring gemensamma kampan-
jer och projekt för marknadsföring 
av Sverige utomlands samt utvärde-
ringar av dessa.

Kontinuerligt 
återkommande

Kunskap om utländska 
målgruppers förväntning-
ar på Sverige.  
Tydlig uppfattning om 
VisitSwedens hållbarhets-
arbete och strategier för 
hållbar kommunikation. 
Ledarskap kring utveck-
ling av hållbar turism.

Kunskapsöverföring inom 
marknadsföringssamarbe-
ten om målgruppers för-
väntningar. 
Information om VisitSwe-
dens hållbarhetsstrategi 
och kommunikationsstra-
tegi, VisitSwedens hållbar-
hetsredovisningar och infor-
mation om klimatverktyget 
Svante på exempelvis www.
visitsweden.com/partner. 
Utvärdering av åsikter på 
VisitSwedens hållbarhetsredo-
visning. Inspirerar genom att 
lyfta fram företag som erbjuder 
hållbara alternativ.

Samarbetspartners: 
Företag utanför 
svensk besöksnäring

Dialog inför, under och efter ge-
mensamma projekt. 

Kontinuerlig Kunskap om VisitSwedens 
utländska målgrupper 
och deras Sverigekän-
nedom och drivkrafter. 
En tydlig uppfattning om 
VisitSwedens ambition 
med hållbarhet.

Publicerar VisitSwedens 
hållbarhetsstrategi och 
hållbarhetsredovisningar på 
www.visitsweden.com/partner. 
Inspirerar genom att lyfta fram 
företag som erbjuder hållbara 
alternativ.

Utländska resear-
rangörer/agenter

Dialog om arrangörernas behov, 
kunskap om Sverigeutbudet och om 
målgruppernas preferenser och krav 
när de vänder sig till återförsäljare 
för inspiration och bokning. Utvär-
dering av events och kampanjer. 

Kontinuerlig En tydlig uppfattning 
om hållbara alternativ i 
Sverige. 

För dialog med utvalda re-
searrangörer bland annat 
kring hållbara alternativ. 
Publicerar en engelsk 
version av VisitSwedens 
hållbarhetsstrategi på hem-
sidan. Uppmanar samar-
betspartners att kommuni-
cera hållbarhet inför events 
samt informerar om klimat-
kompensering av events.

Branschorganisatio-
ner, myndigheter och 
andra organisationer 
i Sverige

Dialog för att skapa samverkan 
kring vidareutveckling av svensk 
turism, bland annat gällande håll-
barhet

Kontinuerlig En tydlig uppfattning om 
VisitSwedens ambition 
med hållbarhet

Publicerar VisitSwedens 
hållbarhetsstrategi, håll-
barhetsredovisningar samt 
information om klimatverk-
tyget Svante på hemsidan.

Nämnden för Sverige-
främjande i Utlandet

Dialog kring utveckling av Sverige-
bilden, strategiska samarbeten och 
gemensamma
verktyg, till exempel
den officiella Sverigeportalen www.
sweden.se och bildbanken Image 
Bank Sweden.

Kontinuerlig En tydlig uppfattning om 
VisitSwedens uppdrag, 
målgruppsfokus och am-
bition med hållbarhet.

Kunskapsöverföring om 
målgruppers Sverigekänne-
dom och drivkrafter. 
Publicerar VisitSwedens 
hållbarhetsstrategi, håll-
barhetsredovisningar samt 
information om klimatverk-
tyget Svante på hemsidan

Svenska medier Proaktiv och reaktiv dialog om Vi-
sitSwedens arbete och turismens 
betydelse för svensk ekonomi, 
däribland frågor relaterade till håll-
barhet.   

Kontinuerlig En tydlig uppfattning om 
utländsk turism i Sverige 
och hur resandet påverkar 
hållbar utveckling och 
vice versa. Tydlig uppfatt-
ning om VisitSwedens 
ambition med hållbarhet. 

Tillhandahåller information 
om VisitSwedens arbete 
och åtgärder för hållbar 
utveckling. 
Publicerar VisitSwedens 
hållbarhetsstrategi och 
hållbarhetsredovisningar på 
www.visitsweden.com/partner. 

Utländska medier Proaktiv och reaktiv dialog om Sve-
rige, bland annat som en hållbar 
och naturrik destination.  Dialog 
genom personliga kontakter,
nyhetsbrev och pressresor.

Kontinuerlig Inspiration om Sverige 
som en naturrik destina-
tion med hållbar livsstil. 

Erbjuder information och 
inspiration om Sverige ur 
ett hållbarhetsperspektiv. 

Leverantörer Dialog kring upphandlingar och 
inköp. 

Vid behov En tydlig uppfattning om 
VisitSwedens ambition 
med hållbarhet. 

Publicerar VisitSwedens 
hållbarhetsstrategi, håll-
barhetsredovisningar samt 
information om klimatverk-
tyget Svante på hemsidan.

Samhället Dialog via seminarier, möten och 
medier. 

Kontinuerlig Uppfattning om hållbar-
hetsaspekter i förhål-
lande till utländsk turism 
i Sverige. 

Kunskapsöverföring om ut-
ländska målgruppers resan-
de och Sverigekännedom. 
Publicerar VisitSwedens 
hållbarhetsstrategi, håll-
barhetsredovisningar samt 
information om klimatverk-
tyget Svante på hemsidan. 
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Kartläggningen av intressenter ovan visar att dialogen med dessa 
är viktig för VisitSwedens strategiska arbete utomlands, men även 
i Sverige. Nationellt är VisitSweden medlemmar i Ekoturismfören-
ingen, ingår i märkningskommittén för Naturens Bästa samt sitter 
i styrgruppen för Hållbar besöksnäring, ett pilotprojekt som drivs av 
Västsvenska Turistrådet och Tillväxtverket med syfte att etablera ett 
kvalitets- och hållbarhetssystem till stöd för hela Sveriges besöksnä-
ring. VisitSweden sitter i Green Meetings Industry Councils Sverige-
avdelnings styrelse, som vi var med och grundade 2011. Internatio-
nellt är VisitSweden sedan 2009 också medlem i Global Compact (se 
bilaga 2) och FN:s klimatprogram Caring for Climate.
 Nästan alla VisitSwedens utlandskontor är medlemmar i natio-

nella och internationella förespråkande organisationer av strategisk 
karaktär. VisitSwedens utlandskontor samarbetar med olika organi-
sationer kopplade till besöksnäringen. Bland annat har Finlandskon-
toret ett externt initiativ med SKÅL International Finland (Associa-
tion for Travel and Tourism) och Danmarkskontoret med Danmarks 
rejsebureauförening. Man samarbetar även nära med bland annat 
Svenska ambassaden och Exportrådet i Nämnden för Sverigefräm-
jande i Utlandet (NSU) på flera av utlandskontoren. Dessutom sker 
externa initiativ både i Sverige och utomlands som syftar till att stra-
tegiskt stärka Sveriges attraktionskraft som resmål och land, bland 
annat med Mittuniversitetet i Sverige och med Suomen Markkinoin-
tiliitto (finska marknadsförbundet) i Finland.

Foto: Maria Emitslöf (hjortar och vindkraftverk i Skåne), Tuukka Ervasti (Camilla Norrback) och Martin Jakobsson (hopptorn i Göteborgs skärgård)/imagebank.sweden.se
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Miljöansvar 

Viktiga framsteg under året
VisitSweden har inget mandat att besluta om utvecklingen av håll-
bar turism i svensk besöksnäring. Men vi ser en möjlighet att påverka 
och därmed är det en självklarhet att VisitSweden minskar sin egen 
miljöpåverkan och under 2011 har vi fortsatt att ta flera viktiga steg 
för att minimera VisitSwedens avtryck på miljön. 

Klimatneutrala events
VisitSweden arrangerar flera events som direkt eller indirekt riktar 
sig till utländska besökare. VisitSweden började klimatkompensera 
större events 2010 och följer nu de riktlinjer och mål som företaget 
satte upp 2010 för klimatkompensation av events i Sverige och på 
utlandsmarknaderna. Målet är att minst två events per utlands-
marknad ska kompenseras årligen med början 2011, både enligt 
kraven för ”klimatneutrala arrangemang” (större events) och med 
hjälp av schablonberäkningar (mindre events). Inkluderat i målsätt-
ningen är också att VisitSweden har börjat ställa krav på leverantörer 
att prioritera hållbara lösningar i alla led, men vill framöver arbeta 
mer strukturerat med denna kravställning. I den dagliga kontakten 
med exempelvis leverantörer av kontorsmaterial, reklambyråer, med-
iebyråer, analysföretag, eventbyråer och transportörer vill vi arbeta 
med tydlighet och framförhållning. Ambitionen med riktlinjerna och 
själva klimatkompensationen är att sporra svensk besöksnäring och 
andra samarbetspartners samt internationella besökare att bidra till 
en mer långsiktigt hållbar utveckling. VisitSweden överträffade må-
let för klimatneutrala events 2011 genom att kompensera fler än två 
events per utlandsmarknad. 

Internationell PR
VisitSwedens arbete för att inspirera utländska journalister ledde un-
der 2011 till drygt 4 800 artiklar i tidningar och magasin, räknat på 11 
marknader. Kopplingen mellan svensk livsstil och natur är ett starkt 
inslag i hur journalisterna beskrev Sverige under året. Ett specifikt in-
tresse för ekoturism och allmänna miljöperspektiv märks allt oftare. 
Av de pressresor som VisitSweden genomförde under 2011 tillsam-
mans med regionala turistråd och turistföretag i Sverige resulterade 
flera i artiklar om hållbara upplevelser i Sverige. Under 2011 täckte 
drygt 310 artiklar ämnen direkt kopplat till miljömässig hållbarhet. 
Två pressresor med finska journalister till Stockholm arrangerades 
med ekologiskt tema tillsammans med Viking Line och Stockholm 
Visitors Board18. 

Digital marknadsföring och kampanjer
I takt med att målgruppen blir allt mer internetmogen koncentre-
ras VisitSwedens 250 kampanjer och projekt allt mer till webben och 
olika sociala forum i stället för mer traditionella och mer miljömäs-
sigt resurskrävande marknadskanaler, exempelvis trycksaker och 
mässdeltagande. Webbplatsen www.visitsweden.com är basen i den 
grundläggande informationen om Sverige, och vid olika kampan-
jer för en utvald målgrupp bygger VisitSweden ofta specifika kam-
panjsajter, skapar sidor på Facebook och jobbar allt mer med övriga  

sociala medier. Webbesökaren kan bläddra i digitala versioner av alla 
större trycksaker även på visitsweden.com, vilket minskar behovet 
att trycka och distribuera stora upplagor. Exempel på digitala kam-
panjer är Faces of Scandinavia (USA) och Shoppingkampanj Malmö 
(Danmark). Initiativet Curators of Sweden, där Sverigebilden stärks 
genom att vanliga svenskar nu är gästskribenter på det officiella 
Twitterkontot @sweden, startade under året. VisitSwedens kampanj 
Ekohåpping, som även till viss del använde utomhusreklam, riktades 
mot finska resenärer och syftade till att öka kännedomen om Stock-
holms attraktioner ur ett ekologiskt perspektiv. VisitSweden planerar 
att på bland annat de engelska, ryska och italienska språkversionerna 
av visitsweden.com presentera VisitSwedens tips och inspiration om 
hur man upplever Sverige på ett hållbart sätt. 

Hållbarhets- och miljöpolicy 
VisitSwedens ambition är att uppmuntra internationella besökare, 
svensk besöksnäring och andra samarbetspartners att bidra till en 
mer långsiktigt hållbar utveckling av Sverige som destination, sam-
tidigt som vi strävar efter att minska vår egen klimatpåverkan. Ledor-
den i VisitSwedens hållbarhetsarbete är ekonomisk affärsnytta, soci-
alt engagemang och miljömässigt ledarskap. Hållbarhetsarbetet ska 
präglas av öppenhet och omtänksamhet mot medarbetare, besökare, 
partner, samhälle och medier. VisitSweden ska föra en aktiv dialog 
med och ställa krav på samarbetspartners och leverantörer samt upp-
muntra våra potentiella besökare till ett hållbart ställningstagande. 

Det gör vi bland annat genom att:
- öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor 
 hos alla anställda
- påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, 
 leverantörer, myndigheter och organisationer i hållbarhetsfrågor
- se till att vårt ledarskap främjar en större medvetenhet om 
 hållbarhetsfrågor

Fokusområden för att minska vår egen miljöpåverkan
VisitSweden har identifierat elförbrukning på och uppvärmning av 
våra kontor samt våra egna tjänsteresor som de parametrar som har 
störst inverkan på miljön. Därmed ligger den mest aktuella utma-
ningen för VisitSweden i att arbeta med miljöaspekten, då vi verkar 
i ett land som länge har arbetat med social och ekonomisk trygghet. 
Men med syfte att öka och effektivisera vårt interna hållbarhetsar-
bete att beröra även social och ekonomisk hållbarhet har VisitSweden 
under 2011 infört fler klimatkompenserade events samt projekt som 
VisitSweden klimatkompenserar genom. VisitSweden medvetande-
gör och ställer krav på leverantörer, vilket gör att vårt hållbarhetsar-
bete får mer fokus. 
 Koldioxidutsläpp från el, uppvärmning och tjänsteresor utgör 
tillsammans den största delen av VisitSwedens miljöavtryck. Där-
för har VisitSweden under 2011 fortsatt det arbete som satte igång 
under 2008, till exempel att mäta påverkan och hitta åtgärder för 
att minska direkta och indirekta koldioxidutsläpp från den egna 

18. Sverige som resmål i utländska medier 2011. Rapport som kategoriserade resultatet av VisitSwedens internationella PR-arbete i olika teman. 



verksamheten. Vi fortsätter därför att mäta den totala effekten av 
dessa parametrar under 2011, mätt i ton koldioxidutsläpp. Genom att 
identifiera hur stort avtryck på miljön företaget VisitSweden gör kan 
vi söka åtgärder för att hantera och minska utsläppen. Under 2011 
har utsläpp som genererats av samtliga utlandskontor klimatkom-
penserats, med undantag av VisitSwedens representation i Kina, där 
mätning ännu inte påbörjats. VisitSweden lämnade under 2011 ett 
avtryck på miljön som motsvarar ett utsläpp på cirka 654 ton CO2, 
varav 599 ton kom från tjänsteresor. Vi har under 2011 ökat vår påver-
kan med drygt 11 procent19 jämfört med 2010. Det är framförallt tjäns-
teresorna som har bidragit till ökningen. Samtidigt har VisitSweden 
anställt fler medarbetare och har öppnat fler kontor under året, vil-
ket får en effekt genom fler tjänsteresor. Men sett till vår påverkan 
per medarbetare har VisitSwedens koldioxidutsläpp minskat något i 
genomsnitt mot 2010, enligt nedanstående tabell. Också när det gäl-
ler klimatpåverkan från köpt elektricitet och värme har vår minskat 
påverkan med 26 procent jämfört med 2010.

Vi kan fortfarande konstatera att flyget står för en avsevärd del av  
VisitSwedens miljöbelastning, och det är också här den största ök-
ningen har skett med 14,7 procent. Belastningen från tåg har ökat 
med 14,5 procent, dock på en betydligt lägre nivå. VisitSwedens 
elektricitetsförbrukning har uppgått till 1 475,6 MWh, varav drygt 
53,8 MWh var förnyelsebar el (där 10 MWh avser vindkraft inköpt 
för VisitSwedens Tysklandskontor och 43,8 MWh avser inköp av vat-
tenkraftsel för VisitSwedens huvudkontor i Stockholm). Värmekon-
sumtionen uppgick till drygt 186,9 MWh. Detta motsvarar en total 
klimatbelastning för el och värme på 55,3 ton koldioxid. Utgiften för 
köp av reduktionsenheter uppgick till 117 900 kronor och motsvarar 
kompensation för VisitSwedens totala utsläpp på 654 ton koldioxid. 
Den sammanlagda kostnaden och investeringen för miljöskydd avser 
endast kostnader för klimatkompensation. Kostnader för inköp för 
kontorsbruk, såsom ekologiska livsmedel och miljövänligt kontors-
material finns, men är svåra att särredovisa.

Klimatmätning med verktyget Svante
I vårt hållbarhetsarbete tar vi hjälp av klimatverktyget Svante för att underlätta beräkning och rapportering av vår interna klimatpåverkan.

19. VisitSweden har anställt fler medarbetare och har öppnat fler kontor under året, vilket får en effekt genom att många resor har skett som resultat av introduktionsprogram samt en generellt 
högre aktivitetsgrad inom företaget.

VisitSwedens CO2-utsläpp (ton) 2008 2009 2010 2011 Förändring
2010-2011

Klimatpåverkan från källor ägda av företaget* 0 0 0 0 0%

Klimatpåverkan från köpt elektricitet och värme 59,61 45,18 69,64 55,25 -26,04%

Varav elektricitet 43,39 26,53 73,92 30,11 -24,14%

Varav miljömärkt elektricitet 0,0049 0,0015 0,0025 0,003 7,41%

Varav fjärrvärme 16,22 18,64 16,53 15,15 -9,11%

Gas – – 15,74 9,99 -57,56%

Indirekt klimatpåverkan, tjänsteresor** 639,81 426,39 513,16 599,12 14,35%

Varav flygresor 618,48 403,99 490,04 574,12 14,65%

– Resor <450 km 56,08 41,85 51,41 86,33 40,45%

– Resor 450-1600 km 281,24 201,90 256,97 309,89 17,08%

– Resor >1600 km 281,16 160,27 180,53 177,90 -1,48%

Varav tågresor 3,79 3,12 2,63 3,08 14,50%

Varav bussresor 0,019 0,26 0,48 0,50 5,38%

Varav hyrbil, taxi och privata fordon 16,77 17,28 17,04 18,80 9,36%

Varav båtresor 0,76 1,63 2,95 2,62 -12,44%

TOTAL 699,42 471,57 582,80 654,38 10,94%

Total genomsnittlig påverkan per medarbetare 
(helårsverken) 11,66 7,15 8,20 8,08 -1,46%

Källa: VisitSweden klimatrapport 2011 och Klimatprogram Svante/Respect.
* Direkt energianvändning är lika med noll, pga att VisitSweden inte äger några maskiner, fordon eller dylikt.  
** Uppskattning av väsentlig miljöpåverkan genom transporter är avgränsat till medarbetarnas tjänsteresor. 
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Klimatneutralitet20 och klimatkompensation 
Koldioxidutsläpp från el, uppvärmning och tjänsteresor utgör till-
sammans den största delen av VisitSwedens miljöavtryck. Genom 
beräkningar av vår påverkan samt klimatkompensation är hela fö-
retaget klimatneutralt från och med 2009 (se bilaga 1 för villkor för 
att bli klimatneutralt företag). VisitSweden har valt att klimatkom-
pensera genom ett så kallat CDM-projekt (Clean Development Me-
chanism) som bedrivs i områdena kring Accra och Kumasi i Ghana. 
Projektet, Gyapa Cook Stoves, kan under 7 år totalt spara totalt cirka 
800 000 ton koldioxid (165 000 ton koldioxid årligen) med hjälp 
av distributionen av nya, effektivare vedspisar. Spisarna leder fram-
förallt till effektivare bränslehantering och minskad skogsskövling . 
Förutom miljövinster har projektet skapar projektet arbetstillfällen 
och ökar teknologiska kunskaper lokalt. Andra föredelar är höjd lev-
nadsstandard som ett resultat av minskade bränslekostnader samt 
att tid frigörs till andra sysslor samt minskad skogsavverkning som 
gynnar biologisk mångfald21. 

Vad har VisitSweden gjort?
Genomförda aktiviteter 2011, exempel:
Vid sidan om klimatkompenserade events och fokus på digital 
marknadsföring har andra initiativ från företaget och från med-
arbetare kunnat tas tillvara och lett till att flera större och mindre  
förbättringsåtgärder har genomförts av utlandskontor och hu-
vudkontoret för att minska VisitSwedens egen påverkan på miljö- 
mässig hållbarhet.

- Transport
Det största avtrycket på miljön sker på grund av tjänsteresor. Med-
arbetarna på VisitSweden uppmanas att välja klimatvänliga trans-
portsätt när så är möjligt, till exempel att prioritera tåg framför flyg, 
allmänna färdmedel och att resa med miljötaxi. Personalen på Vi-
sitSwedens utlandskontor reser i största möjliga mån miljövänligt. 
Bland annat har Italien- och Storbritannienkontoren cykelabonne-
mang för att undvika taxiresor. I övrigt försöker man färdas, liksom 
Frankrike- och Tysklandkontoret, till och från arbetsplatsen och mö-
ten med kollektivtrafik, cykel eller till fots. 

- Förbrukningsvaror, papper
Tidnings- och pappsortering sker på flera utlandskontor och huvud-
kontoret, där man även begränsar antalet utskrifter, skriver ut på 
dubbelsidigt papper och återanvänder papper. Flera kontor återvin-
ner bläckpatroner. Danmarkskontoret använder en miljövänlig kopia-
tor och kopierar på återvänt kopieringspapper. Vid inköp av kontors-
material och förbrukningsvaror väljer flera kontor i största möjliga 
mån miljövänliga och ekologiska. Ett digitalt fakturahanteringssys-
tem, som infördes 2009 och har ersatt ca 3 000 fakturor på papper, 
har haft fortsatt stor effekt.

- Trycksaker
Majoriteten av VisitSwedens tryckta marknadsföringsmaterial (års-
redovisning 2011, 1 000 ex, Sverige Magasinet 2011, 710 000 ex (nio 
språk), Sverige Magasinet utgiven i Danmark, 1,6 miljoner ex, Sverige 
Magasinet utgiven i Norge, 400 000 ex) har gjorts på miljövänligt 
papper av miljöcertifierade tryckerier. Rysslandkontoret använde 
webblinks som informationsmaterial istället för att trycka mötespla-
nering och broschyrer under en workshop 2011.

- Magasinet Sverige
VisitSwedens tryckta 
magasin ”Sverige” i 710 
000 exemplar på nio 
språk trycks med en mil-
jöcertifierad tryckpress 
på klorfritt papper gjort 
av FSC-märkt pappers-
massa. Magasinet distri-
bueras till de potentiella 
resenärer som bedöms 
vara intresserade av resor 
till Sverige. Därmed und-
viks tryck av överexem-
plar. Alla nio editioner 
innehåller ett uppslag 
med tips på ekoturistiska 
upplevelser från åtta Na-
turens Bästa-certifierade 
företag. På den danska 
marknaden producerar VisitSweden en annan version av Sverige Ma-
gasinet, som ges ut fyra gånger per år och är klimatneutral (via Dan-
marks Grafisk Arbejdsgiverforening). IMed en upplaga på 1,6 miljoner 
exemplar är det största resemagasinet i Danmark. I Norge gavs mot-
svarande magasin ut i 400 000 exemplar, även den klimatneutral. 

- Elförbrukning
Rutinen att stänga av datorer och skärmar samt släcka ljus är införd 
bland annat på VisitSwedens Storbritannien-, Finland- och Tyskland-
kontor och på huvudkontoret. På huvudkontoret har också rum med 
ljussensorer i stället för manuella avstängningsknappar för belys-
ning installerats och man genomför successivt byte till lågenergi-
lampor och inköp av energisnålare datorer. Tysklandkontoret fortsät-
ter inköpet av grön el som startades 2010. Finlandkontoret sänder 
även elrelaterat skrot till specialsortering en gång per år. Dessutom 
har byggnaden där USA-kontor är placerat belönats med en energief-
fektiv utmärkelse.  

- Events som klimatkompenserades 
I Sverige klimatkompenserades VisitSwedens Inspirationsdag för 
svensk besöksnäring, med ca 200 deltagare, samt VisitSwedens in-
ternkonferens. Även resemässorna TUR-mässan (via Svenska Mäss-
san) och IMEX (via Frankfurt Messe) klimatkompenserades. På 
utlandsmarknaderna klimatkompenserades bland annat VisitSwe-
dens deltagande på resemässan World Travel Market i London samt 
Swedish Workshop för svenska och utländska researrangörer som 
genomfördes på flera utlandsmarknader. Totalt klimatkompensera-
des 14 events på utlandsmarknaderna 2011 med hjälp av företaget 
Respects kompensationsprogram. Vidare klimatkompenserade Ita-
lienkontoret två events lokalt 2011. 

- Arbetsplats för arbetsträning 
VisitSweden har inlett ett samarbete med företaget MISA, som er-
bjuder arbetsinriktad daglig verksamhet för personer med funk-
tionsnedsättning som en form av rehabilitering eller praktik. En per-
son deltar med hjälp av en handledare i de dagliga rutiner som rör 
kontorets allmänna utrymmen. 

20. Begreppet klimatneutral innebär att företag kompenserar den påverkan på miljön som fortfarande kvarstår i väntan på att minska de egna växthusgasutsläppen ytterligare. För att bli mer 
klimatneutral köper man bland annat så kallade utsläppskrediter som motsvarar den aktuella mängden växthusgaser. Utsläppskrediterna skapas genom projekt som minskar utsläppen av 
växthusgaser, ofta i utvecklingsländer. Svenska Naturskyddsföreningen, Klimatneutrala företag, s.7, 2006, www.naturskyddsforeningen.se/upload/rapport_klimat_klimatneutralaforetag.pdf, 
mars 2012. 
21. Ghana är ett av de länder med snabbast skövling av skog i Afrika, och dessutom är inomhusföroreningar en vanlig orsak till för tidig död. Båda dessa faktorer är en direkt följd av ineffektiva 
spisar. Tredjepartsvalideringen av Gyapa har gjorts av TUV Rheinland. Respect, 2011. 
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- Klimatmätningsverktygen Svante 
VisitSweden erbjuder alla sina samarbetspartners att kostnadsfritt 
använda verktyget Svante vid sin egen beräkning av klimatpåverkan 
från resor. Detta för att uppmuntra till mätning och kompensation 
av klimatmässig påverkan. En handfull företag och organisationer i 
svensk besöksnäring har visat intresse för systemet Svante. 

- Pilotprojekt Hållbar besöksnäring 
Västsvenska Turistrådet och Tillväxtverket driver ett pilotprojekt 
inom projektet ”Hållbar Besöksnäring”, som är en nationell satsning 
för att etablera ett kvalitets- och hållbarhetssystem till stöd för hela 
Sveriges besöksnäring. VisitSweden deltar i styrgruppen. Även regio-
nerna Småland, Södermanland, Västmanland, Jämtland och Härjeda-
len samt Statens Fastighetsverk deltar i pilotprojektet. VisitScotland 
är internationell samarbetspartner. 

-Green Meeting Industry Council 
VisitSweden gick in som en av grundarna till Green Meeting 
Industry Councils Sverigeavdelning, en global organisation som är 
inriktad på miljö- och hållbarhetsfrågor inom mötesindustrin.

- Märkningskommitté Naturens Bästa 
VisitSweden är sedan starten av ekoturismföreningen Naturens Bäs-
ta med i dess märkningskommitté. Genom att engagera sig redan i 
detta stadium, tillförs ett internationellt perspektiv redan vid certi-
fieringen, vilket ökar chansen för företagen att lyckas på en interna-
tionellt konkurrensutsatt marknad. 

- Sponsring 
VisitSweden är bronssponsorer för Naturskyddsföreningen (8 000 kr). 

- Andra initiativ 
I största möjliga mån inköp av miljövänliga, ekologiska eller närod-
lade livsmedel, som frukt, mjölk och kaffe (VisitSwedens Danmarks-
kontor och huvudkontoret i Stockholm, bland andra). När det gäller 
avfallshantering sker kontinuerlig källsortering i papper, plast, kar-
tong, glas och metall, vilket fortsatte att implementeras i företaget. 
Därutöver använder Italienkontoret endast porslin och aldrig en-
gångsmuggar eller skedar. När det gäller möten mellan medarbetare 
per telefon och Skype fortsatte 2011 att ersätta vissa interna, person-
liga möten, vilka annars skulle ha genererat resande och tagit mer 
tid i anspråk. 

Vad kan VisitSweden förbättra?
I VisitSwedens affärsplan som sjösattes i mars 2012 är hållbarhet  
en integrerad del. I affärsplanen har tre övergripande strategier  
identifierats: 
1. Dynamisk kunskapsorganisation, 
2. Innovativa affärer och allianser och 
3. Effektfull och engagerande kommunikation. 

Stort fokus ligger på medarbetarnas bidrag till kunskapsföretaget Vi-
sitSwedens utveckling och därför ska VisitSweden tillämpa en metod 
för att attrahera och behålla de rätta talangerna. Ett av affärsplanens 
fokusområden, som bryts ned till mål fram till 2015, är att ”tillämpa 
hållbarhetsstrategin internt”. 
 Fokus under 2010 var strategin för hållbar turism, som ska leda till 
att VisitSweden blir bättre på att driva utvecklingen av hållbar tillväxt 
inom besöksnäringen i Sverige. Utmaningen under 2011 och framti-
den är för VisitSweden som företag att, som självklar utgångspunkt, 
fortsätta agera ansvarsfullt, men även intensifiera arbetet med att 
implementera strategin för hållbar turism. Detta gör vi genom att 
lyfta fram och kommunicera hållbara upplevelser i Sverige för att 
attrahera besökaren, motivera besöksnäringen att välja hållbara lös-
ningar och engagera oss i den internationella debatten.
 Som drivande kraft i marknadsföringen av destination Sverige 
kan VisitSweden öka konsumenternas medvetande kring klimat och 
hållbarhet. VisitSweden planerar att på bland annat de engelska, 
ryska och italienska språkversionerna av visitsweden.com presentera 
VisitSwedens tips och inspiration om hur man upplever Sverige på 
ett hållbart sätt. Också medarbetarna på VisitSweden kan försöka 
minska klimatpåverkan från tjänsteresor ytterligare och som företag 
kan VisitSweden öka energieffektiviteten på kontor.

Att ta tåget mellan Stockholm och Arlanda bidrar till flygplatsens tuffa miljömål.  
Foto: Melker Dahlstrand/imagebank.sweden.se

Tidnings- och papperssortering sker på flera av VisitSwedens kontor.  
Foto: Fredrik Nyman/imagebank.sweden.se
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VisitSweden har som uppgift att öka besökarens lust till Sverige. För 
att lyckas med detta måste även av attraktiv bild skapas av VisitSwe-
den. VisitSweden som arbetsplats ska ses som en efterlängtad desti-
nation. VisitSweden är en kunskapsorganisation, vilket ställer extra 
krav på att kunna utmana och stimulera sina medarbetare. 
 Genom våra två delägare, staten och svensk besöksnäring, skapas 
en dynamik som direkt återspeglas i vårt arbete. Då vi har en lokal 
närvaro på utlandsmarknaden är vi specialister på kulturskillnader 
och kan tolka och omvandla dem till kunskap som sedan kan använ-
das för att attrahera besökande. För att kunna uppnå detta behöver 
vi medarbetare som tror på företaget och känner en stark delaktig-
het i vårt uppdrag.
 Att känna ett starkt engagemang och en stolthet för företaget är 
viktigt. Våra medarbetares kompetens och kunskap är mycket viktiga 
för att vi ska fortsätta att utvecklas både som företag, men även att 
stärka den positiva trend som finns inom svensk besöksnäring. 
 Vi har analytiker, strateger, marknadsförare, projekt- och process-
ledare, specialister inom PR, event och många fler kompetenser. Med 
denna oerhört kompetenta personal har vi både den strategiska och 
taktiska resurs som krävs för att stärka svensk besöksnäring. 

Mot bakgrund av detta är det VisitSwedens målsättning att:
”vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder professionell och person-
lig utveckling. Bolaget ska attrahera, utveckla och behålla kvalificerade 
medarbetare, vilka bidrar till bolagets måluppfyllelse och verksam-
hetskvalitet.”

På en marknad med stora förändringar och hård konkurrens om rese-
närer och medarbetare är det oerhört viktigt att bedriva en aktiv och 
framåtsyftande personalpolitik. Vi har identifierat några framgångs-
faktorer:
• Att bolaget har kompetenta och engagerande chefer och ledare – 

tydlig ansvarsfördelning och en effektiv beslutsprocess
• Att det finns en Talent Management-process – prestation, kompe-

tens och måluppfyllelse premieras
• Att det finns en gemensam värdegrund – innebörden av en ”dyna-

misk kunskapsorganisation” tillämpas fullt ut

Gemensam värdegrund viktigt för VisitSweden
Redan 2008 påbörjade ett omfattande arbete med att skapa en ge-
mensam värdegrund för VisitSweden. Under 2009 till 2011 följdes 
detta av ett antal mindre workshops i olika grupper runt om i koncer-
nen. Syftet var att förankra värdegrunden och utgå från varje medar-
betares personliga värderingar istället för att bli ett arbete uppifrån 
och ned.
 Anledningen till att ett så stort arbete lagts ner är flera, men en 
av de viktigaste är att all forskning visar att värderingsdrivna företag 
är mer framgångsrika både rent affärsmässigt men framförallt har 
medarbetare som känner ett större engagemang i sitt arbete och vill 
utvecklas gemensamt i organisationen.

De kärnvärden vi bygger våra gemensamma värdegrund på är Om-
tänksamhet, Affärsmässighet, Professionalism, Nytänkande, och Lek-
fullhet. Dessa ska genomsyra medarbetarnas agerande internt och 
externt. VisitSweden ska under 2012 slutföra arbetet med en etikpo-
licy som verktyg att agera enligt värdegrundens principer. 

Kontinuerligt lärande
I det ständigt föränderliga kunskapssamhället är alla organisatio-
ner beroende av sina medarbetares förmåga och vilja att ständigt 
utvecklas och lära nytt. VisitSweden ska hela tiden bli bättre på in-
tegrerad kommunikation. Vi ska förädla marknadsföringsverktyg och 
kanalstrategier, uppdatera vår målgruppskunskap samt vara skick-
liga inköpare av specialistkompetens.
 För att kunna klara detta krävs att vi tillsammans organiserar oss 
och skapar lärande av de erfarenheter vi gör. Under 2011 och 2012 har 
workshops anordnats med syfte att lära av varandra och delge erfa-
renheter. Det är i det vadagliga arbetet det mesta av lärandet sker.
 Att ständigt lära nytt kräver att alla tar ansvar både för sitt eget 
lärande, men även att föra vidare kunskapen och att ständigt vilja 
lära nytt, utvecklas och förnyas.
 Samtliga anställda ska i sitt årliga utvecklingssamtal med sin när-
maste chef utvärdera sin individuella prestation kopplat till mål och 
uppdrag samt ta fram en plan för sin fortsatta utveckling kopplat till 
företagets mål för kommande år. Planen kan innehålla breddning el-
ler fördjupning av arbetsuppgifter, kortare eller längre kurser, praktik 
hos någon externt eller internt, hålla workshops, läsa litteratur etc. 
Närmaste chef avsätter pengar för de kostnader som uppstår för 
dessa insatser. Alla underlag samlas hos HR-avdelningen som har ett 
sammanhållande roll i att följa upp att dessa resulterar i de aktiviter 
som planerats. 
 Medarbetare som gått i pension har ibland gått in och stöttat orga-
nisationen med sin kunskap och komptetens. 
 Begreppet ständig förändring är normalt sett inget som ses som 
ett problem för medarbetarna på VisitSweden. Det finns en stor ac-
ceptans för detta och man upptäcker tidigt problem, identifierar 
snabbt felaktigheter och misstag och korrigerar dem. VisitSweden vill 
skapa ett arbetsklimat där det är tillåtet att pröva idéer, även om de 
inte alltid leder till nya lösningar. 
 VisitSweden är ett litet företag med 94 anställda (motsvarande 81 
helårsverken), samtidigt som vi har det stora multinationella företa-
gets struktur med kontor i 12 länder. Det är en utmaning att samordna 
företagets verksamhet på ett effektivt sätt utan att bygga alltför sto-
ra strukturer runt hierarkier, administration och IT-system.
 Vi vill också skapa en lärande och kreativ arbetsmiljö för att säker-
ställa fortsatt kunskapsutveckling av alla medarbetare och fortsatt 
utveckling av våra arbetsmetoder. Detta görs kontinuerligt i kontorsö-
vergripande grupper inom PR och sociala medier, webb, kampanj, 
B2B-kommunikation. Vi anordnar även Inspirationsdagar för besöks-
näringen och interna konferenser för medarbetare årligen, samt 
chefsdagar och introduktionsdagar.

Medarbetare



Åldersfördelning i VisitSweden  Företaget Ledningen Styrelsen

< 30 11% 0% 0%

30-50 81% 78% 37%

> 50 8% 22% 63%

100% 100% 100%

VisitSweden, en matrisorganisation
Vi har valt matrisorganisationen som utgångspunkt vilket innebär 
att alla utlandskontor finns i ena dimensionen och funktionsled-
ningar i den andra. Matrisorganisationen ställer stora krav på tyd-
lighet kring kommunikation, gemensam problemlösning och ett 
gemensamt resultatansvar. Fördelarna är att den underlättar före-
tagets koordinering och kvalitetssäkring och säkerställer att plattfor-
men för VisitSweden genomsyrar allt arbete.
 De olika arbetsprocesserna i en matrisorganisation stödjer med-
arbetarna i att utvecklas vidare, då ny kunskap tillförs och breddas 
genom att hänsyn måste tas till flera faktorer vid problemlösning än 
vad som vanligen görs i respektive specialistfunktion.
 Under 2009 påbörjades arbetet med ledarskapsutveckling, vilket 
fortsätter med två chefsdagar per år där kompetensen inom ledar-
skap står i fokus. 
Se organisationsskiss på sid 19. 

Nyckeltal medarbetare 
VisitSweden har totalt 81 helårsverken anställda (94 personer) inom 
företaget, varav 49 arbetar på våra utländska marknadskontor och 
32 är anställda på huvudkontoret i Stockholm. 66 procent av alla an-
ställda (helårsverken) är kvinnor. Ledningsgruppen bestod 2011 av 9 
personer: 5 kvinnor och 4 män. I ledningen representeras marknads-
kontoren genom fyra regiondirektörer, som representerar samtliga 
europeiska kontor samt det amerikanska. 
 Styrelsen består av 8 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Ägar-
na staten och besöksnäringen representeras av vardera fyra ordina-
rie ledamöter. I styrelsen för verksamhetsåret 2011 var 63 procent av 
ledamöterna kvinnor, däribland styrelsens ordförande. 

Anställningsformen inom företaget är huvudsakligen tillsvidarean-
ställning, 85 procent, medan 15 procent har visstidsanställning. 85 
procent av VisitSwedens anställda arbetar heltid.
 Bland de anställda i Sverige uppgick sjukfrånvaron till 1,01 procent 
( jfr 0,9 procent 2010). Av denna var 0 procent långtidssjukfrånvaro. 
Vi vet att alla mår bättre om vi har god fysik så VisitSweden upp-
muntrar alla anställda att utnyttja ett friskvårdsbidrag. 
 Personalomsättningen var under 2011 ca 10 procent, beräknat på 
antal personer som slutat i relation till antal personer i slutet av  
perioden, varav 70 procent var kvinnor. 

VisitSweden har nytta av en ömsesidig kunskap om såväl respektive 
land som svensk kultur och livsstil. Det gör att våra anställda har en 
brokig bakgrund med många olika kopplingar till Sverige. 
 På VisitSwedens marknadskontor i utlandet är i princip alla lokal-
anställda i respektive land. Varje utlandskontor utgår från kultu-
rella och lokala seder och högtider samtidigt som vi bevarar det  
svenska kulturarvet. 
 Vid all rekrytering annonseras tjänsterna internt och externt via 
vår webbplats. Dessutom annonseras tjänsterna ut i medier på den 
lokala marknaden och ofta även i Sverige. 

VisitSweden finns representerade i 12 länder, däribland Paris.   
Foto: Matton

Under VisitSwedens årliga internkonferens utvecklar medarbetarna sin kompetens och skrattar tillsammans. Foto: Jonas Overödder
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VisitSweden har statens och svensk besöksnärings uppdrag att 
marknadsföra Sverige utomlands, som destination och som varu-
märke. Med marknadsföring som är effektfull och engagerande ska 
vi lyckas nå ännu fler internationella privat- och affärsresenärer i en 
hård konkurrens med många andra länder och destinationer. 
 VisitSweden ägs av svenska staten genom Näringsdepartementet 
till 50 procent och av svensk besöksnäring genom Svensk Turism AB 
till 50 procent. Svensk Turism AB ägs av 160 företag och organisa-
tioner som i sin tur representerar över 10 000 företag i den svenska 
besöksnäringen. Ägarna utser fyra ledamöter vardera till styrelsen. 
 VisitSweden prioriterade marknadsföringen till 12 länder i världen 
under 2011, se organisationsskiss. Med utlandskontor från Beijing till 
New York säkrar VisitSweden den marknadsnärvaro och den kunskap 
om landets livsstil och trender som är nödvändig för att marknadsfö-
ringen ska bli effektiv. Marknadsbearbetningen anpassas efter mål-
gruppernas kännedom om och preferenser för Sverige. 
 Marknadsföringen riktas till en utvald grupp privat- och affärsre-
senärer, som är resvana och söker nya spännande destinationer. Det 
är människor i målgrupperna Den globala resenären och Det globala 
företaget som har störst potential att öka resandet till Sverige. Re-
senärerna reser ofta privat och i tjänsten och har höga krav på res-
målet. De är globalt medvetna, socialt engagerande och förespråkar 
hållbar utveckling samtidigt som de värdesätter hälsa, ärlighet och 
pålitlighet. De har hög disponibel inkomst, är högutbildade och har 
hög internetmognad. 

VisitSwedens konsekventa målgruppsfokus är utgångspunkten i alla 
marknadsaktiviteter som genomförs. Tack vare kontinuerliga analy-
ser och genom att agera där människorna i målgrupper är, via våra 
utlandskontor, lär VisitSweden känna de potentiella resenärerna, de-
ras drivkrafter och vet vad de efterfrågar. Vi vet också genom vilken 
kombination av marknadsföringskanaler vi når dem bäst. Under 2011 
genomförde VisitSweden ungefär 250 marknadsföringskampanjer 
och projekt, som ledde till 1 500 olika former av marknadsaktiviteter, 
till exempel besök hos agenter som tar fram förslag på mötesdesti-
nationer till företag, eller ett flöde av Twitterinlägg för att stödja ett 
kampanjbudskap. VisitSweden väljer noga vad vi kommunicerar, vem 
vi kommunicerar med, hur vi utformar budskapet och var i mediebru-
set vi syns bäst.

Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras genom intäkter från partners ge-
nom samarbetsprojekt samt genom anslag från staten, 140 miljo-
ner kronor under 2011. VisitSweden fakturerar besöksnäringen för 
de tjänster som utförs, d v s intäkter från marknadsaktiviteter och 
gemensamma marknadsföringskampanjer. Dessa intäkter från be-
söksnäringen uppgick 2011 till 131,9 miljoner kronor, vilket är en om-
sättningsökning med 23 procent jämfört med 2010. Under 2011 spen-
derade VisitSweden 94,6 miljoner kronor på baskostnader, det vill 
säga bland annat personal, lokaler och utrustning, och 195,3 miljoner 
kronor på marknadsföringsaktiviteter. 

Om VisitSweden

Ekonomiska nyckeltal för VisitSweden 2011 2010 2009

Total omsättning 281 900 000 264 100 000 196 700 000

- varav intäkter staten 140 000 000 150 000 000 110 100 000

- varav intäkter näringen 131 900 000 107 200 000 84 700 000

Antal anställda på VisitSweden, män/kvinnor (helårsverken) 27/54 24/47 20/46

Källa: VisitSwedens årsredovisning 2009, 2010 och 2011
VisitSweden har sedan 2009 också erhållit särskilda anslag för Sverige – det nya Matlandet, vilka inte har redovisats här. 

VisitSweden fokuserar all marknadsföring av Sverige som destination  
till fyra målgruppssegment: Active Family, Double Income, No Kids (DINKs), 
Wealthy Healthy Older People (WHOPs) och Det globala företaget.   
Foto: Erik Lindvall/imagebank.sweden.se

Foto: Henrik Trygg/imagebank.sweden.se



VisitSwedens organisation
VisitSwedens marknadsföring i utlandet organiseras genom egna ut-
landskontor eller representation i 12 länder. Under 2011 gick VisitSwe-
den ur samarbetet i den samnordiska organisationen Scandinavian 

Tourist Board, STB, och avslutade därmed bearbetningen av marknad 
Japan. I stället öppnade VisitSweden egen representation i Beijing. 
VisitSwedens huvudkontor ligger i Stockholm. 
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Sverige som resmål 2011
Besöksnäringen har haft en obruten tillväxt i åtta år22 och anses nu 
vara en av Sveriges basnäringar. Besöksstatistiken för 2011 visade på 
en ökning, om än svag, och det innebär att 2011 är det bästa året hit-
tills för svensk besöksnäring räknat i övernattningar. Besökare från 
Norge, Tyskland, Kina och USA har ökat mest medan besökare Dan-
mark är betydligt färre. Från VisitSwedens prioriterade marknader 
står Norden och Europa för 94,5 procent. VisitSwedens prioriterade 
marknader står för 80,4 procent av det totala antalet övernattningar 
från utlandet på 12,9 miljoner. 
 Resandet från VisitSwedens 12 prioriterade utlandsmarknader, 
räknat i övernattningar på kommersiella boendeanläggningar, står 
för nästan 81 procent av det totala resandet från utlandet. För åt-
tonde året i rad ökade antalet övernattningar från utlandet i Sverige 
på hotell, stugbyar och vandrarhem. Ökningen på 1 procent innebar 
94 000 fler utländska övernattningar av privat- och affärsresenärer 
under 2011 än året före, totalt 12 896 00023. Samtidigt fortsatte turis-
men i Europa att växa starkt under året och ökade med 6 procent (i 
världen +4,4 procent). Men sett över de senaste tre åren har resan-
det till Sverige ökat med 3,2 procent, vilket är mer än genomsnittet i  
Europa på +2,9 procent24.
 Turismen i Sverige växer och exportvärdet25, det vill säga utländska 
privat- och affärsresenärers konsumtion i Sverige, ökar snabbare än 
andra exportnäringar i genomsnitt. Utländska besökare spenderade 

för 87,1 miljarder kronor under 2010, se grafen nedan, vilket var mer 
än det samlade exportvärdet för järn och stål (57,1 miljarder kro-
nor) och mer än dubbelt så mycket som nettoexportvärdet av den 
svenska personbilsexporten (38,4 miljarder kronor). Turismexporten 
har mellan år 2000 och 2010 ökat med nästan 115 procent, medan 
Sveriges totala export av varor och tjänster samtidigt ökade med 56 
procent i löpande priser.

22. Avser övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem. En jämförbar tidsserie för campingplatser samt privata stugor och lägenheter finns tillgänglig endast för 2008 och framåt.
23. Samtliga ovanstående uppgifter om besöksstatistik: Tillväxtverket/SCB, preliminär övernattningsstatistik för 2011, www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/faktaomturism/ekono-
miochsysselsattning. 4.21099e4211fdba8c87b800017287.html, mars 2012.
24. UN World Tourism Organization, World Tourism Barometer, januari 2011 och januari 2008. Resandet till Sverige (och till vissa andra länder) räknas i antal övernattningar, medan resandet till 
övriga europeiska länder räknas i internationella ankomster.
25. Exportvärde motsvarar utländska besökares konsumtion i Sverige. Tillväxtverket, Fakta om svensk turism 2010, www. tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/faktaomturism/ekonomi-
ochsysselsattning. 4.21099e4211fdba8c87b800017287.html, mars 2012.

Ekonomiska nyckeltal – besöksnäringen 2011 2010 2009

Antal utländska övernattningar (hotell, stugbyar,  
vandrarhem, camping, privata stugor och lägenheter) 12 896 000** 12 802 000 12 330 000

Total omsättning i besöksnäringen (SEK) n/a* 254,4 mdr** 246,4 mdr**

- varav exportvärde (utländska besökares konsumtion i Sverige, SEK) n/a* 87,1 mdr** 85,6 mdr**

Bidrag till BNP n/a* 2,9%** 3,0%**

Antal anställda inom besöksnäringen (helårsverken) n/a* 162 100 159 900

Källa: Tillväxtverket/SCB.
*presenteras i juni 2012
** preliminära uppgifter

Handel, restauranger och upplevelseföretag i Sverige 
bidrar starkt till besöksnäringens omsättning.  
Foto: Nicho Södling/imagebank.sweden.se, Miriam 
Preis/imagebank.sweden.se och Fredrik Broman

http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/faktaomturism/ekonomiochsysselsattning
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/faktaomturism/ekonomiochsysselsattning
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26. Global Reporting Initiative (GRI) togs fram på initiativ av FN och gäller nu som det officiella ramverket för hållbarhetsredovisningar. VisitSweden blev det första nationella turistrådet i världen 
att redovisa sin påverkan på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet enligt GRI-standard. Andra turistråd som följer denna standard är bland annat Koreas, Norges och Portugals. 

Om VisitSwedens hållbarhetsredovisning

Denna rapport behandlar VisitSwedens hållbarhetsarbete och avser 
år 2011. Rapporten uppdateras årligen, vanligtvis i slutet av första 
kvartalet, och avser kalenderåret före. 

Redovisningsprinciper
Denna hållbarhetsrapport är VisitSwedens fjärde. Disposition och 
innehåll bygger på Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer ”Sus-
tainability Reporting Guidelines 3.1” på C+-nivå26 och har tagit hän-
syn till huvudprinciperna i FN:s The Global Compact för att på ett 
strukturerat och överskådligt sätt beskriva rapportens innehåll och 
säkerställa kvaliteten. Rapporten innehåller även VisitSwedens andra 
Global Compact Report. VisitSwedens förra hållbarhetsrapport publi-
cerades 31 maj 2011. 
 Sverige var 2009 det första landet i världen som uppmanade sina 
drygt 50 statliga företag (hel- och delägda), däribland VisitSweden, 
att göra en hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiatives 
standard. I och med detta blev VisitSweden också det första landet i 
världen att presentera en hållbarhetsrapport enligt GRI. En regelbun-
den mätning av miljömässiga indikatorer - i VisitSwedens fall miljö-
påverkan av tjänsteresor, elförbrukning och uppvärmning av våra kon-
tor - medarbetarnas uppfattning om arbetsplatsen och en löpande 
stark ekonomisk kontroll och rapportering får vi en bild av företagets 
påverkan på medarbetarna, ekonomin och miljön. Med hjälp av detta 
och genom att komplettera med ständig kunskapsinhämtning kan vi 
lättare identifiera frågor att driva och områden att förbättra. 

Rapportens inriktning
Tyngdpunkten i rapporten ligger i att beskriva hur VisitSweden ser på 
sin roll inom utvecklingen av hållbar turism, för potentiella besökare 
samt för svensk besöksnäring och andra aktörer i Sverige. Rappor-
ten pekar på hur VisitSweden integrerar hållbarhetsaspekten i den 
löpande dialogen med identifierade intressenter för att bidra till att 
positionera Sverige som en hållbar destination. Det egna miljömäs-
siga avtrycket redovisas också. Från och med 2008 har VisitSweden 
mätt sin klimatpåverkan genom Respects program för klimatneu-
trala företag.

Vem skriver vi rapporten för?
Det är vår förhoppning att hållbarhetsredovisningen ska läsas av 
dem som vill få större kunskap om hur VisitSweden bedriver sitt 
hållbarhetsarbete, framför allt våra samarbetspartners i besöksnä-
ringen och våra ägare. Rapporten är dock även viktig för VisitSwedens 
medarbetare för att på ett strukturerat sätt visa hur de interna åtgär-
derna bidrar till att förverkliga vår hållbarhetsstrategi. Rapporten ska 
också visa hur vi planerar att vidareutveckla och arbeta med hållbar-
het i framtiden.

Avgränsning
Vi har i VisitSwedens hållbarhetsredovisning för 2011 avgränsat 
mätningen av den miljömässiga påverkan till att gälla dels vår en-
ergikonsumtion av el och uppvärmning av kontorslokalerna, dels vår 
miljöpåverkan från tjänsteresor. Detta beror på att vi har identifierat 
dessa som mätbara och mest påverkbara. VisitSweden producerar 
eller äger inga starkt miljötärande produkter eller egna byggnader 
och bilar och har därmed en begränsad direktpåverkan för övrigt. Vad 
gäller uppvärmning av kontorslokaler avgränsas från särredovisning 
i förnyelsebara respektive icke förnyelsebara energikällor, då detta 
idag inte är möjligt att beräkna. I övrigt begränsas rapporten till Vi-
sitSwedens möjlighet att påverka utvecklingen mot Sverige som en 
mer hållbar destination och utesluter det perspektiv som behandlar 
destinationen Sveriges möjligheter. 
 En annan avgränsning i rapporten härrör till att hållbarhetsarbe-
tet och kompensationen för vår klimatpåverkan exkluderar vårt arbe-
te i Kina. Detta på grund av att bearbetningen fram till och med 2011 
skett i ett separat bolag som endast ägs till en tredjedel av VisitSwe-
den. Vidare har vi avgränsat vissa av de redovisade indikatorerna gäl-
lande sjukfrånvaro, som vi valt att beräkna enbart för huvudkontoret. 
Indikator 1.2, ”beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjlig-
heter”, är avgränsad till en kvalitativ beskrivning. 

Nyckeltal - klimatpåverkan
VisitSweden redovisar följande nyckeltal för sin klimatpåverkan 2011:
- VisitSwedens totala CO2-utsläpp (ton)
- Köpt el och värme (el och uppvärmning av våra kontorslokaler)
- Miljöpåverkan från transporter (personalens tjänsteresor med tåg, 
bil och flyg)

Mätmetoder för klimatpåverkan
VisitSweden följer Respects program för klimatneutrala företag som 
baseras på den internationella beräkningsstandarden GHG-protokol-
let (Green House Gas), som World Resources Institute och World Bu-
siness Council for Sustainable Development står bakom. Beräknings-
standarden tar hänsyn till såväl verksamhetens direkta som indirekta 
utsläpp. Från och med 2009 använder VisitSweden de mer exakta 
beräkningsmetoder som tillhandahållits av Respect. Det innebär att 
medarbetarna i 2010 och 2011 års rapport har haft ambition att ange 
exakta resesträckor samt den faktiska el- och värmeförbrukningen. 
Beräkningarna är granskade av Respect. Inga särskilda förändringar i 
mätmetod har skett mellan 2010 och 2011. 

Denna hållbarhetsredovisning avser att uppfylla rapporteringskra-
ven på nivå C.



20
11 bestyrkanderapport –  22
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1. Vd:s utlåtande om fortsatt stöd av 
Global Compacts principer 
Jag är stolt över att bekräfta att VisitSweden fortsätter stödja Ten 
Principles of the United Nations Global Compact inom mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Att följa de tio 
principerna gällande mänskliga rättigheter, arbetstagarens rättighe-
ter, miljö och anti-korruption är ett åtagande som VisitSweden tar på 
stort allvar. Detta reflekteras i företagets kärnvärden – omtänksam-
het, professionalism, affärsmässighet, lekfullhet och nyskapande. 
Inom VisitSweden är det mänskliga lika betydelsefullt som det af-
färsmässiga och detta är ett förhållningssätt som genomsyrar hela 
organisationen. Varumärket Sverige är baserat på och utvecklas en-
ligt liknande kärnvärden. VisitSwedens mål är att marknadsföra den 
hållbara reseupplevelsen mot våra internationella besökare. Utfallet 
av detta mål utvärderas i VisitSwedens hållbarhetsrapport. En stor 
del av marknadskommunikationen om Sverige, i den mån det är rele-
vant, baseras på svenska kärnvärden såsom jämlikhet mellan könen, 
respekt för naturen och barns rättigheter, för att inspirera interna-
tionella besökare att resa till Sverige. VisitSweden integrerar konti-
nuerligt FN:s principer i företagets handlingsplaner och strategier 
samt stärker kunskapen rörande fördraget. I denna Communication 
on progress rapport beskrivs hur vi arbetar för att integrera Global 
Compacts tio principer i vår organisation och affärer samt resultat 
av detta arbete.

2. Mänskliga rättigheter 
Princip 1: Företag bör stödja och respektera bevarande av internatio-
nellt uttalade mänskliga rättigheter 
Princip 2: säkerställa att de inte medverkar till inskränkning av mänsk-
liga rättigheter 

VisitSweden stödjer och följer alla tillämpningsbara lagar, regler och 
riktlinjer som rör FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Ingen 
inom VisitSweden ska förorsaka eller bidra till överträdelser eller 
kringgående av de mänskliga rättigheterna. 
(Implementation)
VisitSweden har fastställt en jämställdhetspolicy, en värdegrunds-
policy, där respekt av mänskliga rättigheter ingår. Vi tar hänsyn till 
bland annat mänskliga rättigheter vid upphandlingar och val av le-
verantörer. När vi marknadsför Sverige tar vi stor hänsyn till starka 
etiska värden som jämställdhet, hållbar utveckling och mänskliga 
rättigheter.

VisitSweden har enligt lag ansvar att kontinuerligt följa upp och rap-
portera hur väl organisationen följer FN:s principer för mänskliga rät-
tigheter. Inga överträdelser av dessa lagar har rapporterats under 2011.

3. Arbetsvillkor
Andemeningen i VisitSwedens kärnvärden stödjer principerna om 
föreningsfrihet, kollektiva förhandlingar, avskaffandet av tvångs- och 
barnarbete och VisitSweden arbetar aktivt för att öka kunskapen om 
dessa bland anställda och konsulter. 

Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och er-
känna rätten till kollektiva förhandlingar 

VisitSweden stödjer och följer alla tillämpliga lagar, regler och riktlin-
jer som rör föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar. Det-
ta inkluderar LAS, MBL, Arbetstidslagen och Föräldraledighetslagen.
Inga överträdelser av dessa lagar har rapporterats under 2011. Visit-
Sweden stödjer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Ingen 
inom VisitSweden ska förorsaka eller bidra till överträdelser eller 
kringgående av de mänskliga rättigheterna. Stor vikt läggs vid att 
säkra de anställdas mänskliga rättigheter som de beskrivs av den 
Internationella Arbetstagarorganisationens kärnkonventioner (ILO). 

FN Global Compact:  
Communication on Progress, rapport 2011
Publicerad: 30 mars 2012  
Rapporterande organization: V. S. VisitSweden AB 
Rapportperiod: 1 januari – 31 december 2011
Enskild rapport/del av den årliga hållbarhetsrapporten 2011. 
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Princip 4: Företagen skall sträva mot att avskaffa 
alla former av tvångsarbete

VisitSweden stödjer och följer alla tillämpningsbara lagar, regler och 
riktlinjer gällande tvångsarbete, både utifrån den svenska lagen och 
ILO ’s (International Labour Organization) förordningar. VisitSweden 
följer ILO’s förordningar nr 29 och 105 gällande tvångsarbete. Yt-
terligare lagar i Sverige är Lagen om Anställningsskydd (LAS), som 
skyddar de anställda vid permittering eller avsked. Lagen om Medbe-
stämmande i Arbetslivet (MBL), som rör delaktigheten i arbetslivet, 
och Lagen om arbetsmarknadspolitiska program (2006:625), som 
innehåller omfattande bestämmelser om de arbetsmarknadspo-
litiska programmen. Även Lag 2007:395 och Förordning 2006:634 
som rör arbetsmarknadsprogram, Förordning 1997:1275 gällande an-
ställningsstöd, Förordning 2000:630 gällande särskilda åtgärder för 
människor med funktionshinder som minskar deras arbetskapacitet, 
Förordning 2007:414 gällande jobb och utvecklingsgarantin, Förord-
ning 1996:1100 gällande aktivitetsstöd för deltagande arbetsmark-
nadsprogram och Förordning 2007:418 är tillämpliga. Inga överträ-
delser av dessa lagar och förordningar har rapporterats under 2011.

Princip 5: Företag bör stäva mot att avskaffa barnarbete

VisitSweden följer den lagstiftning och de riktlinjer som förhindrar 
barnarbete och som regleras såväl i arbetsmiljölagen (AML) kapitel 
5 och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderåriga AFS 1996:1. 
Föreskrifterna reglerar såväl arbetsuppgifter, arbetstider och arbete 
utan handledare och den gäller vid allt arbete som minderåriga 
utför. VisitSweden följer även föreskrifterna om minderåriga som 
bygger på EU-direktiv om minderåriga (94/33/EG) samt på ILO-
konventionerna nr 138 (minderåriga) och nr 182. Som arbetsgivare är 
VisitSweden ansvarig för att skapa goda arbetsförhållanden för den 
minderåriga. Inga överträdelser av dessa lagar och förordningar har 
rapporterats under 2011.

Princip 6: Företag bör sträva mot att inte diskriminera 
vid anställning och yrkesutövande.

Inga former av kränkande särbehandling eller andra former av tra-
kasserier accepteras inom VisitSwedens organisation. VisitSweden 
stödjer och följer alla lagar och regler mot diskriminering på grund 
av etnicitet, religion eller livsåskådning, funktionshinder eller sexu-
alitet. Detta innefattar den svenska Jämställdhetslagen, som regle-
rar män och kvinnors lika rätt till arbete, anställning och sysselsätt-
ningsmöjligheter på arbetsplatsen, Diskrimineringslagen, som ska 
motverka diskriminering och andra former av stöd till lika rättigheter 
och möjligheter oberoende av kön, könsidentitet eller uttryck, etni-
citet, religion eller livsåskådning, funktionshinder, sexuell läggning 
eller ålder. Samtliga anställda inom VisitSweden är skyldiga att följa 
VisitSwedens handlingsprogram gällande diskriminering och genom 
detta bidra till att avskaffa diskriminering inom företaget. Inga över-
trädelser av dessa lagar och förordningar har rapporterats under 2011.

4. Miljö
Andemeningen i VisitSwedens kärnvärden stödjer uttryckligen prin-
ciperna om miljöutmaningar, ansvar och skyldigheter samt miljövän-
lig teknologi. 

Princip 7: Företag ombeds att stödja förebyggande åtgärder för att 
motverka miljöproblem

VisitSwedens strategi för hållbar turism är en vägledande princip för 
företaget internationellt, inom Sverige och inom företaget. Den över-
gripande strategin täcker tre områden för hållbar turism: 
uppmuntra och underlätta ett hållbart resande och visa hur man kan 
besöka Sverige på ett ansvarsfullt sätt
lyfta fram goda exempel inom hållbarhet och därigenom motivera 
besöksnäringen att utveckla fler hållbara produkter och upplevelser
driva och engagera sig i hållbarhetsfrågor internt, nationellt och in-
ternationellt.
 En genomgång av VisitSwedens budskap mot utländska besökare 
har påbörjats, för att stärka informationen om hur man som besökare 
hittar de hållbara alternativen. Till exempel i VisitSwedens PR-arbete 
och på företagets webbplatser. VisitSweden har sedan 2008 iden-
tifierat elektricitet och uppvärmning av huvud- och utlandskontor 
samt personalens tjänstresor som den största påverkan på miljön, 
mätt i utsläpp av koldioxid (ton). Genom att mäta kan VisitSweden 
kontrollera och minska sitt utsläpp per anställd. 2011 har utsläppet 
av växthusgaser ökat med 10 procent jämfört med året innan, men 
minskat något räknat i genomsnittlig påverkan per anställd. 

Princip 8: Företag bör ta initiativ för att främja större miljömässigt an-
svarstagande

Inom European Travel Commissions arbete har VisitSweden tagit en 
aktiv roll för att utveckla och öka kunskapen om hållbarhetsfrågor 
bland de nationella turistråden i Europa. Till exempel genom att dis-
kutera gemensamma hållbarhetsstrategier och utvecklingsfrågor. 
VisitSweden arbetar också för att inspirera besöksnäringen i Sverige 
att agera mer ansvarsfullt, till exempel genom att lyfta fram goda 
exempel på kommunikation mot potentiella besökare och bland den 
svenska besöksnäringen.

Princip 9: Företag bör uppmuntra utveckling och spridning 
av miljövänlig teknik

VisitSweden prioriterar ett hållbart resande för sin personal, när det 
är möjligt, såsom tåg istället för flyg. Grönt flyg introducerades i Sve-
rige, som första land i världen. VisitSweden ökar medvetenheten om 
detta bland annat genom sitt strategiska PR-arbete. 
 VisitSweden är ett klimatneutralt företag och kompenserar den 
påverkan på miljön som fortfarande kvarstår genom att bekosta ett 
CDM-certifierat klimatprojekt i Ghana (se sid 14 i hållbarhetsredo-
visningen). De leder framförallt till effektivare bränslehantering och 
minskad skogsskövling.

5. Anti-korruption
Princip 10: Företag bör motverka korruption i alla dess 
former, inkluderat utpressning och mutor  

VisitSweden följer den lagstiftning och de riktlinjer som förhindrar 
korruption. Vi har nolltolerans mot korruption. Detta kommer att 
tydliggöras i den etikpolicy som tas fram under 2012. Inga överträ-
delser av dessa lagar och förordningar har rapporterats under 2011.
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GRI innehållsindex 
Nedan följer index på de parametrar som ingår i Global Reporting Initiatives riktlinjer  
för hållbarhetsredovisningar och som VisitSweden uppfyller helt eller delvis.  

 rapporterar helt 
 rapporterar delvis

 Profil
1 Strategi och analys Sidhänvisning Redovisning

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

s 3 

1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter s 7-8 

2 Organisationsprofil

2.1 organisationens namn s 2 

2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna. s 18 

2.3 organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures. s 18-19 

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor. s 2 

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

s 18-19 

2.6 Ägarstruktur och företagsform. s 18-19 

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

s 18-19 

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

s 17-19 

2.9 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur
eller ägande.

s 18-19 

2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden inga 

3 Information om redovisningen

 Redovisningsprofil

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

s 21 

3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan upprättats). s 21 

3.3 Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.). s 21 

3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. s 2 

 Redovisningens omfattning och avgränsning

3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen s 21 

3.6 Redovisningens avgränsning s 21 

3.7 Eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och 
avgränsning

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

s 21 

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

s 21 

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

inga 

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

inga 

 Innehållsförteckning enligt GRI

3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns. s 25-28 

 Bestyrkande

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

s 22 

4 Styrning, åtagande och intressentrelationer

 Styrning

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

VisitSwedens 
årsredovisning 2011, 

s 32



4.2 om styrelseordföranden också är verkställande direktör VisitSwedens 
årsredovisning 2011, 

s 32



4.3 Antal och könsfördelning gällande oberoende, icke-verkställande 
styrelseledamöter 

VisitSwedens 
årsredovisning 2011, 

s 28, 32



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

s 9 

 Åtaganden beträffande externa alternativ

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

s 3-4 , 11 

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

s 9-11 

 Kommunikation med intressenter

4.14 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med s 9-11 

4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. s 9 

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

s 9-11 

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

s 11 
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 Ekonomiska resultatindikatorer   

Ekonomiska resultat Sidhänvisning Redovisning 

Ec1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader,
ersättning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst 
samt betalningar till finansiärer och den offentliga sektorn.

s 18 

Ec4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn.   s 18 

 Marknadsnärvaro  

Ec7 Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som 
anställts lokalt där organisationen har betydande verksamhet.

s 17 

 

Miljöindikatorer   

Energi   

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. s 13 

EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla.  s 13 

EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller 
baserade på förnyelsebar energi, samt minskningar av energibehovet som ett 
resultat av dessa initiativ.

 s 12-15 

EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering.  s 14-15 

 Utsläpp till luft och vatten samt avfall   

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt.  s 13 

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. s 13 

EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning.  s 14-15 

 Produkter och tjänster   

EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat 
härav.

s 12, 14-15 

 Övergripande   

EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ.  s 13 

 Arbetsförhållanden och arbetsvillkor   

Anställning   

LA1 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor och region 
samt könsfördelning.

s 17 

LA2 Totalt antal samt andel nyanställda och personalomsättning, per åldersgrupp, 
kön och region.

s 17-19 

 Hälsa och säkerhet i arbetet   

LA7 omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro 
samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region och kön.

s 17 

 Utbildning   

LA11 Program för vidareutbildning och livslångt lärande för att stödja fortsatt
anställningsbarhet samt bistå anställda vid anställningens slut.

s 16-17 
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LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av
sin prestation och karriärutveckling, per kön.

s 16 

 Mångfald och jämställdhet   

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av anställda per 
anställningskategori efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och 
andra mångfaldsindikatorer.

s 17 

 Organisationens roll i samhället   

Samhälle   

So1 Andel av verksamheten som genomförts med lokalt engagemang, bedömning av 
påverkan och utvecklingsprogram.  

s 5 

 Produktansvar   

Märkning av produkter och tjänster   

PR3 Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna, samt andel i 
procent av produkter och tjänster som berörs av dessa krav. 

s 12, 14 

 Internal management  

 Labour practices  

IM1 Belägg för rekrytering av lokalinvånare (inkluderat destinationens nationaliteter) 
för befattningar på utlandskontor, även ledningsbefattningar

s 17 

 Health and safety  

IM2 Riktlinjer och program som syftar till att befrämja det fysiska och psykiska 
välmåendet hos de anställda på huvudkontor och utlandskontor. 

s 17 

 Training and education  

IM4 Befintliga riktlinjer och åtgärder för att tillmötesgå kulturella seder, bruk och 
traditioner hos de anställda inom hela organisationen. 

s 17 

 Materials  

IM7 Andel av marknadsföringsmaterial och kunddokumentation som är producerad i 
enlighet med en miljöstandard. 

s 14-15 

 Kundrelationer  

cR4 Tillvägagångssätt för att tillvarata återkoppling gällande hållbarhetsfrågor 
relaterade till reseupplevelser och åtgärder som vidtagits för att svara på 
återkoppling. 

s 9-11 

 Cooperation with destinations  

 Partnerships  

D1 Åtagande med intressenter på destinationer för att hantera frågor, inklusive de 
som identifieras i PMD3. 

s 9-11 

 Community development  

D2 Identifiering och erbjudande om kommersiella möjligheter och stöd till icke 
kontrakterade leverantörer som stödjer samhällsutveckling. 

VisitSwedens 
årsredovisning 2011, 

s 11-12
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Bilaga 1 

För att verksamheten ska erhålla status som klimatneutral ska 
verksamhetens klimatpåverkande utsläpp av koldioxid, metan och 
lustgas beräknas. Åtgärder som minskar växthusgasutsläppen ska 
genomföras. Rapportering sker enligt en fastlagd rapporteringsmall. 

I korthet 
Beräkning av direkta egna klimatpåverkande utsläpp. Beräkning av 
klimatpåverkan från inköpt el och fjärrvärme. För klimatpåverkan 
från indirekta källor beräknas alltid tjänsteresor. För övriga indirekta 
utsläpp rekommenderas företag att om möjligt även redovisa ut-
släpp från underleverantörer, godstransporter och personalens resor 
till och från arbete. Verksamheten rapporterar åtgärder inom trans-
porter eller energi, annars måste detta kommenteras. Verksamheten 

rapporterar åtgärder inom den dominerande källan för koldioxidut-
släpp, annars måste detta kommenteras. Kvarvarande utsläpp, enligt 
minst punkt 1, punkt 2 samt tjänsteresor, som inte kunnat reduceras 
med egna åtgärder skall kompenseras. 

Kompensation CDM-projekt 
Utsläpp som trots åtgärdsprogram kvarstår, kompenseras för genom 
stöd till sk CDM -projekt (Clean Development Mechanism) som leder 
till mätbara utsläppsminskningar. Projekten bygger upp miljöteknik 
i utvecklingsländer och bidrar samtidigt till positiva sociala aspekter. 
Projekten följer Kyotoprotokollets intentioner och är certifierade av FN. 

Se även www.klimatneutral.se 

Villkor för att bli klimatneutral i  
Respects klimatprogram 
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Bilaga 2 

Global Compact lanserades av FN:s tidigare generalsekreterare Kofi 
Annan för att främja ett socialt och miljömedvetet ansvarstagande 
hos internationellt verksamma företag. Det var under ett tal till  
The World Economic Forum 1999 som Kofi Annan utmanade storfö-
retagare att gå med i ett internationellt initiativ – Global Compact 
– som skulle föra samman företag med FN-organ, fackföreningar 
och det civila samhället för att stödja tio principer kring mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljön och mot korruption. 

Global Compacts verksamhet startade i FN:s högkvarter i New York 
den 26 juli 2000. Med styrkan i gemensamma åtgärder försöker Glo-
bal Compact åstadkomma en sammanslutning av ansvarstagande 
företag så att näringslivet kan bli en del av lösningen på globali-
seringens utmaningar. På det viset ska näringslivet – i partnerskap 
med andra aktörer i samhället – hjälpa generalsekreteraren att 
förverkliga hans vision: en mer hållbar ekonomi som inte margina-
liserar vissa samhällsgrupper. Idag är hundratals företag från alla 
delar av världen såväl som internationella fackförbund och frivil-
ligorganisationer engagerade I Global Compact. Global Compact är 
en frivillig sammanslutning för företag med två mål: 

• göra de tio principerna till norm för företagande i hela världen 
• Katalysera handling för att stödja FN:s visioner 

För att förverkliga dessa mål erbjuder Global Compact flera 
mekanismer för att främja engagemang: policy-dialoger, lärande, 
lokala strukturer och projekt. Global Compact är inte en reglerande 
institution – det övervakar, genomdriver eller mäter inte företags 
beteende eller handling. Istället förlitar sig Global Compact på 
företagen – deras ansvarstagande och öppenhet inför allmänheten 

– samt fackföreningar och frivilligorganisationer för att initiera och 
samarbeta i en kraftansträngning för att genomföra de principer 
som Global Compact grundar sig på. 

Principerna är
Mänskliga rättigheter 
Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga  
rättigheter inom sfären för företagens inflytande; och 
Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i  
kränkningar av mänskliga rättigheter   

Arbetsrätt 
Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten till  
kollektiva förhandlingar 
Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete 
Princip 5: Avskaffa barnarbete 
Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och  
arbetsuppgifter 

Miljö 
Princip 7: Stödja förebyggande åtgärder för att motverka miljöpro-
blem Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande 
Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik 

Motverka korruption 
Princip 10: Företag ska arbeta mot alla former av korruption, inklu-
sive utpressning och mutor 

Källa: Förenta Nationernas flyktingkommissariat 

Bakgrund Global Compact
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