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12,8 

miljoner övernattningar från utlandet 2012* 

-0,6% 

minskning av övernattningar från utlandet*

+2%
ökning av övernattningar på hotell, stugbyar och vandrarhem**

u t l ä n d s k  t u r i s m  i  s v e r i g e  2012å r e t  2012 på  v i s i t s w e d e n

sverige på tionde plats i europa 2011 (miljoner besök)

1.	 frankrike	 79,5

2.	 spanien	 56,7

3.	 italien	 46,1

4.	 turkiet	 29,3

5.	 storbritannien	 29,3

6.	 tyskland	 28,4

10.		sverige	 16,7****

+50%
av dessa går hälften till europa***

det görs en mi l jar d r esor i  vär lden

* på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser samt privata stugor och lägenheter. källa: tillväxtverket/sCb.  ** källa: tillväxtverket/sCb. 
*** källa: unWto  **** källa: gränsundersökningen ibis 2011, tillväxtverket. källa för övriga data: Fakta om svensk turism 2011, tillväxtverket. 
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Halmstad. tillsammans.

varannan sekund  
kommer en turist till sverige****

n yc k e lta l

VisitSwedens totala omsättning av direkta intäkter har ökat med nästan 18 miljoner 
kronor de senaste två åren till 281,8 miljoner kronor. De direkta intäkterna består dels 
av statliga medel och dels av intäkter från regioner, destinationer och näringsliv för 
genomförda marknadsföringsinsatser. Genom VisitSwedens aktiviteter har partners 
och intressenter dessutom genomfört marknadsföringsinsatser på utlandsmarknaden, 
utan att detta lett till direkta intäkter till VisitSweden. Dessa anges som indirekta in-
täkter i diagrammet ovan. Under 2012 stod därmed näringslivet för 55,3 procent av de 
totala intäkterna. Det statliga anslaget på 140 miljoner kronor finansierar VisitSwedens 
baskostnader, det vill säga all personal, egna kontor och kostnader för representation 
utomlands samt imagemarknadsföring av Sverige. För budgetåret 2012 budgeterades 
ett minusresultat på 7,6 miljoner kronor. Bolaget har som uppdrag att leverera nollre-
sultat över tid. 

Indirekta intäkter, besöksnäringen och övriga partners
Direkta intäkter, besöksnäringen och övriga partners
Särskilda anslag, Matlandet
Direkta intäkter, staten
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För nionde året i rad hade svenska hotell, stugbyar och 
vandrarhem fler övernattningar från utlandet än någon-
sin och ökade med 2 procent. Även om övernattningarna 
på campingplatser minskade med 4,8 procent och det to-
tala antalet övernattningar backade med 0,6 procent, blev 
den totala volymen högre än resultatet från 2010. Det har 
till stora delar alltså gått fortsatt bra för svensk besöksnä-
ring, trots en omvärld präglad av ekonomisk oro i många 
länder och en stark svensk krona. 

24 procent av gästnätterna består av utländska turis-
ter som besöker Sverige, men denna fjärdedel står för hela 
37 procent av den totala turismomsättningen. Det är en ök-
ning med hela tio procentenheter från 2004 till 2011. Fakta 
visar också att våra utländska gäster lägger 46 procent, näs-
tan hälften av vad de spenderar, på shopping. Ett faktum 
som gjort att svensk handel har börjat ta plats som en ak-
tivt engagerad partner i destinationsmarknadsföringen. 

 
VisitSwedens tjänst 
VisitSweden marknadsför Sverige utomlands både som de-
stination och som varumärke, tillsammans med partners. 
Aldrig förr har så många läst och hört om Sverige och vi har 
aldrig tidigare fått så stor uppmärksamhet i medier, med 
fler tv-inslag än någonsin och 2,7 miljarder i pressvärde. 

Under 2012 har VisitSweden och partners genomfört 
ungefär 100 större kampanjer runt om i världen. Kampan-
jer som bland annat har gett fler besök till Sverige. Med 
12 utlandskontor i de mest prioriterade länderna har Vi-

sitSweden en närvaro och en kunskap om det aktuella 
landets livsstil, trender och konkurrenternas aktiviteter. 
Där har vi långsiktiga relationer med landets journalister 
och affärskontakter med exempelvis researrangörer, vil-
ket behövs för att Sverige ska marknadsföras mer effek-
tivt. Med hjälp av affärssamarbeten och partnerskap med 
besöksnäringen i Sverige och andra näringar som kan dra 
nytta av en stark Sverigebild har VisitSweden levererat 
marknadsföringsaktiviteter för att locka besökare att väl-
ja Sverige för sin nästa resa och för att bygga varumärket 
Sverige på lång sikt. Ensam är inte stark och nyckeln ligger 
i samarbete. 
 
Starkare tillväxt i bolaget
VisitSwedens omsättningstillväxt har varit stark - från 130 
miljoner kronor 2005 till 282 miljoner kronor 2012. Investe-
ringarna i bolaget från besöksnäringen var nästan 7 miljo-
ner kronor högre än 2011. Vi har tydliga mål i vår affärsplan 
som gäller fram till 2015: vi ska öka vår omsättning för att 
kunna leverera ännu mer effektiv kommunikation och nå 
målen i den nationella strategi för år 2020 som besöksnä-
ringen har enats kring. 

Svensk besöksnäring fortsätter att hävda sig bra i kon-
kurrensen. Sverige behöll sin marknadsledande ställning 
i Norden och har sedan början av 90-talet haft en starka-
re tillväxt än Europa. Fyra marknader visade rekordresultat 
2012. Från Norge, Ryssland, USA och Kina har det aldrig ti-
digare registrerats så många övernattningar. 

den nya basnäringens 
tillväxt fortsätter 

sveriges nya basnäring har vuxit snabbare än sina europeiska konkurrenter över de tio senaste åren. 
Faktum är att svensk besöknäring slog rekord på fyra utlandsmarknader 2012. trenden är också tydlig: 
utländska besökare spenderar allt mer pengar i sverige, vilket gör att intresset från närstående bran-
scher att engagera sig i destinationsmarknadsföring aldrig varit större.

Det är vi som ska sprida berättelsen om Sverige.  
Ett Sverige som är känt för kreativitet, progressivitet, exotisk 
natur, bra shopping och svensk livsstil skapar en nyfiken att 

komma och besöka oss. Det är det som är VisitSwedens jobb.
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4
marknader visade rekordresultat 
under 2012. Från norge, ryssland, 
usa och kina har det aldrig 
tidigare registrerats så många 
övernattningar.

3,3
miljoner övernattningar från 
största utlandsmarknaden  
norge 2012

12
visitsweden prioriterar tolv 
marknader där vi har utlands-
kontor: norge, Finland, danmark, 
storbritannien, nederländerna, 
spanien, Frankrike, tyskland, 
italien, ryssland, kina och usa.



Att vi som besöksnäring och land på sätt och vis går mot 
strömmen är ingen tillfällighet, utan det bottnar i ett stra-
tegiskt långsiktigt och konsekvent arbete för att etablera 
destinationen Sverige internationellt. Ett arbete som sker 
via en stark mobilisering av besöksnäringen och partners 
från andra näringar. Samarbeten som sker lokalt, regionalt 
och nationellt. 

Fördubbla exportvärdet genom vision för 2020
Våra övergripande mål för VisitSwedens verksamhet är 
två: dels att få fler utländska besökare att resa till Sveri-
ge, dels att stärka och utveckla varumärket Sverige. Detta 
gör vi med engagerande kommunikation som ger effekt. 
Vårt arbete ska bidra till besöksnäringens mål att år 2020 
ha fördubblat värdet av utländska besökares konsumtion i 
Sverige från 90 miljarder (år 2010) till 200 miljarder. Och vi 
försöker göra det med smarta kommunikationslösningar 
som ger effekt i vår internationella marknadskommunika-
tion mot prioriterade målgrupper. En av VisitSwedens ab-
soluta styrkor och kärnan i bolagets framgångar är medar-
betarnas talang och kompetens. Våra medarbetare förmår 
att inte bara möta de utmaningar vi ställs inför, utan även 
överraska och utveckla projekt och kampanjer mot målsat-
ta resultat.  

Öka samarbetet
Besöksnäringens kaxiga vision om att fördubbla svensk tu-
rism innebär tuffa utmaningar. Om visionen ska realiseras 

kan vi konstatera att några grundläggande förutsättning-
ar måste fortsätta utvecklas: 

1.  Smart internationell marknadsföring. Innovativ, ovän-
tad kommunikation som sprids i både sociala medier 
och traditionella kanaler ger effekt. En effektiv destina-
tions- och imagemarknadsföring har sin grund i att kän-
na våra prioriterade målgrupper väl. 

2.  Ökad samverkan. När besöksnäringen på lokal, regio-
nal och nationell nivå samarbetar, tillsammans och med 
närstående näringar – till exempel handeln, design- och 
modebranschen, kan vi också lyckas långsiktigt. 

3.  Ökad tillgänglighet. Fler direktflyglinjer, fler hållbara al-
ternativ, fler lågprisalternativ, fler tåg och färjor är en 
framgångsfaktor. 

4.  Fler exportmogna destinationer. Med utbud, kapacitet 
på boende och upplevelser samt infrastruktur som är 
anpassat efter utländska besökares krav kan vi erbjuda 
mer åt fler. VisitSweden bildade 2011 tillsammans med 
Svensk Turism och Swedavia ett bolag, Svensk Destina-
tionsutveckling AB, som ska hjälpa destinationer i Sve-
rige att bli mer konkurrenskraftiga i en internationell 
konkurrens. Bolaget har haft god tillväxt under 2012 och 
deras försäljning och intäkter täcker de egna kostnader-
na med en god vinst på en konkurrensutsatt marknad. 

VisitSwedens strategier för kommunikation 
VisitSwedens uppdrag ligger i att utveckla en framgångs-

>>
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rik internationell marknadsföring. För att stärka desti-
nationen Sverige arbetar vi utifrån fyra strategier för vår 
kommunikation:

Vem ska vi prata med? 
Vi har definierat en målgrupp med resenärer som reser 
mycket, är välutbildade och nyfikna och letar nya resmål, 
Den globala resenären. Vi segmenterar gruppen ytterli-
gare: de äldre vitala paren med gott om tid och pengar 
(Whealthy Healthy Older People), den aktiva familjen som 
vill ha nya upplevelser av natur eller kultur att göra till-
sammans (Active Family) och unga par som ser själva re-
sandet som en del av sin livsstil (Double Income, No Kids). 

Vad ska vi berätta?
Sverige är i ett ord progressivitet. VisitSwedens kommuni-
kationsplattform präglas av öppenhet, äkthet, nytänkan-
de och omtänksamhet. Positioneringen för Sverige som 
resmål består av olika teman: Urban Nature (upplevelser 
i svenska storstäder), Swedish Lifestyle (svensk kultur och 
livsstil) och Natural Playground (möjligheter att röra sig 
fritt och uppleva lekfulla äventyr i naturen). 

VisitSweden och svensk besöksnäring kan också bidra 
till imagemarknadsföringen av Sverige genom att skapa 
positiva, långsiktiga associationer. Vi har valt sex ämnes-
områden där Sverige har något unikt som tilltalar vår mål-
grupp: mat, litteratur/film, hållbarhet, natur/friluftsliv, 
svensken/livsstilen och design/mode.

Hur marknadsför vi Sverige?
Vi blandar kortsiktig säljdrivande kommunikation med 
långsiktig imagemarknadsföring som bygger kännedom 
över längre tid. När det gäller destinationsmarknadsföring 
ligger fokus på väldefinierade och attraktiva reseerbjudan-
den, för imagemarknadsföringen för destinationen Sveri-
ge gäller mer av långsiktig storytelling. För detta har vi ta-
git fram en strategi för Nation Branding. Till stöd för hur vi 
marknadsför Sverige har vi kommunikationsprinciper och 
verktyg för tonalitet och visuell identitet. 

Var kommunicerar vi?
Sverige som destination är i tuff konkurrens och därför 
måste vi beröra och engagera målgruppen extra mycket. 
Vi måste kommunicera effektivt i alla led och alla kanaler. 
VisitSweden har jobbat med både köpta kanaler, exempel-
vis tv-reklam, och utvecklat sätt att utnyttja egna kanaler, 
som Curators of Sweden på Twitter. Att andra sedan spri-
der våra budskap i sina nätverk skapar trovärdighet. 

Att andra än vi själva talar väl om Sverige blir allt vik-
tigare. Därför lägger vi mer fokus på PR och sociala medi-
er och kombinerar det i våra kampanjer med digital kom-
munikation, print, som stortavlor, tidningsannonsering, 
magasin och events. Artiklar som VisitSweden bidrog 

till under 2012 i internationella medier motsvarade ett 
pressvärde på 2,7 miljarder kronor.  

Exempel på destinationsmarknadsföring
Under 2012 genomförde VisitSweden cirka 100 större 
marknadsföringskampanjer. Låt mig nämna några exem-
pel, som vi gjorde tillsammans med svensk besöksnäring. 

Filmen ”The Mannequin Escape” där skyltdockor i Oslo 
fått nog av värmande underställ och rymmer till stilsäkra 
outfits i Stockholms modebutiker. Allt för att locka klädin-
tresserade norrmän att julhandla i Stockholm.

Tv-serien ”Lauran Matkakuvia: Tukholma” i Finland vi-
sade upp 300 minuter av det okända Stockholm med allt 
från små designbutiker till picknick på Fjäderholmarna.

Vi genomförde också en vintersportkampanj i Dan-
mark, en sommarkampanj i Holland, en kampanj för rund-
resor i södra Sverige - 100% Echt i Tyskland, en kampanj 
tillsammans med Air China i Peking och Shanghai och en 
citybreak-kampanj i USA. Dessutom ett partnersamarbe-
te för att stötta ryska researrangörer, flera aktiviteter för 
svensk mat i Storbritannien, insatser för att marknadsföra 
Sverige med hjälp av svenska deckare i Frankrike, PR-sam-
arbeten med spanska matprofiler och en kampanj för att 
inspirera inflytelserika italienska livsstilsbloggare om Sve-
rige. I skrivande stund förbereds Sveriges medverkan på 
designveckan i Milano och arbetet med marknadsföring 
inför kulturhuvudstadsåret 2014 i Umeå är i full gång. 

Imagemarknadsföring prioriteras upp
Tillsammans med övriga Sverigefrämjande organisatio-
ner i NSU, Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet, tog 
vi under 2012 fram en uppdaterad nation branding-strate-
gi för Sverige, som ska komplettera den kommunikations-
plattform som vi redan arbetar med tillsammans. NSU:s 
strategi ska förstärka vår egen nation branding-strategi. 

Här ser vi en viktig grupp att påverka, vi kallar dem för-
ändringsdrivande connectors, då de drivs av innovation 
och sprider information i sina digitala nätverk med stort 
genomslag som följd. Till exempel har vi i arbetet med 
Matlandet Sverige riktat oss till världens 100 främsta mat-
journalister för att nå foodies. Förändringsdrivande con-
nectors är en tacksam, men också krävande grupp, då de 
är misstänksamma mot traditionell marknadsföring. 

Inom imagemarknadsföring har vi startat ett antal in-
tressanta pilotprojekt, bland annat:  

Curators of Sweden, succéinitiativet där vi lät ”vanliga 
svenskar” ta över det nationella Twitter-kontot visar upp 
Sveriges kreativitet och öppenhet. Vi har nått människor 
i 120 länder och det har skrivits artiklar i internationella 
medier för 237 miljoner kronor. Att initiativet har tilldelats 
hela 28 priser och har utnämnts till en av världens bästa 
kampanjer genom ett Grand Prix i Cannes har varit en PR-
mässig tillgång.

>>

28
internationella priser tilldelades 
twitterinitiativet ”Curators of 
sweden”  under 2012

89%
av våra ekonomiska resurser går 
direkt till kommunikation
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I uppdraget vi har för Sverige - det nya matlandet fokuserade vi 
även under 2012 på att marknadsföra svenska matupplevelser 
i Storbritannien. Till exempel lagade svenska stjärnkockar mat 
hemma hos kända brittiska matbloggare och lät londonborna 
smaka exklusiv måltider från olika delar av Sverige i en tillfällig 
pop up-restaurang. Pressvärdet av matartiklar på våra markna-
der har ökat från 120 till 660 miljoner kronor. 

Nya förutsättningar - vi har omgrupperat oss
I september fick vi besked att anslaget från staten kommer 
att vara 120 miljoner kronor för 2013 och 2014, mot 140 miljo-
ner kronor 2012. Naturligtvis påverkar det lägre anslaget på 20 
miljoner vår verksamhet. Vi måste fokusera våra resurser ännu 
hårdare för att klara målen. I stället för att dra ned med osthy-
velsprincipen och bli svagare på allt, valde vi i stället tre strate-
giska ingrepp.

1. Vi fokuserar på Den globala privatresenären och vårt tidigare 
fokus på företagsmöten upphör.

2. Vi minskar vår delfinansiering på kampanjer med partners 
från i snitt 20 procent till 15 procent.

3. Vi omorganiserar. Centraliserar vissa funktioner, decentrali-
serar andra. 

Från och med nu används 89 procent av våra ekonomiska resur-
ser till kommunikation och 11 procent går till overheadkostnader. 

Fler närstående branscher engagerar sig
Fler branscher tar nu plats i Sveriges nya basnäring, exempelvis 
design, mode, film och musik. Dessutom fortsätter shopping 
och mat att utvecklas. Svensk handel har börjat engagera och 
involvera sig i marknadsföringen mot utländska resenärer, då 
man sett effekten av utländsk köpkraft. Mat är både en stark 
upplevelse och ett bra budskap för att sälja in matlandet Sveri-
ge till fler. Med andra ord ökar engagemanget för att aktivt bi-
dra till Sveriges attraktionskraft. 

Nyckelfaktorerna för att lyckas framåt är att fortsätta att 
totalmobilisera krafterna; i besöksnäringen, i Sverigefrämjaror-
ganisationerna och i närliggande exportnäringar. Det är bara så 
vi kan nå målet att fördubbla besöksnäringen till år 2020. Det 
är en intressant framtid vi står inför! 

Thomas Brühl, vd VisitSweden

På Swedish Workshop i Malmö i 
maj bjöd VisitSweden de utländska 
researrangörerna på noga utvalda 
svenska smaker.
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VisitSweden prioriterade marknadsföringen till 12 län-
der i världen under 2012. Resandet från dessa länder, räk-
nat i övernattningar på kommersiella boendeanläggning-
ar, står för nästan 80 procent av det totala resandet från 
utlandet. Det totala antalet övernattningar från utlandet 
står för cirka 24 procent av samtliga övernattningar i Sve-
rige. En allt större andel av intäkterna från turism i Sverige 
kommer från utlandet, under 2011 drygt 37 procent, sam-
tidigt som andelen internationella besökare ligger kvar på 
samma nivå som de senaste åren. 

Hotell, stugbyar och vandrarhem står för 62 procent av 
alla utländska kommersiella övernattningar. Mellan 2003 
och 2012, nio år i rad, ökade dessa övernattningar oav-
brutet. Mellan 2011 och 2012 motsvarade ökningen 2 pro-
cent eller 160 000 övernattningar. Det totala antalet över-
nattningar, 12 809 000*, nådde inte upp till 2011 års nivå 
på grund av ett svagare resultat än tidigare på camping-
platser (-4,8 procent) och i privata stugor och lägenheter 
(-4,1 procent). Minskningen på 0,6 procent innebar 71 000 
färre utländska övernattningar. Samtidigt blev 2012 ett 
starkare år än 2010. 

Sverige ökar mer än Europa på lång sikt
Det internationella resandet i världen hade ett starkt år 
2012 och antalet ankomster passerade för första gång-
en en miljard. Resandet till och i Nordeuropa ökade med 

0,4 procent och i världen med 3,8 procent under 2012**. 
Minskningen i antalet internationella övernattningar på 
svenska boendeanläggningar på 0,6 procent innebar allt-
så en något sämre utveckling för Sverige för 2012.  Men se-
dan 1991 har antalet utländska övernattningar på hotell, 
stugbyar och vandrarhem i Sverige ökat snabbare (127 pro-
cent) än Europa i genomsnitt (100 procent). 

Fler norrmän, finländare, amerikaner, ryssar och kineser 
Fem av VisitSwedens tolv prioriterade marknader visa-
de på en ökning under 2012: Norge som enskilt största ut-
landsmarknad (+2,6 procent), Finland (+4,6 procent), Ryss-
land (+11,8 procent), USA (+6,6 procent) och Kina (+11,2 
procent). Tillväxten från Norge innebär i faktiska tal en 
uppgång med 82 000 övernattningar och det är också 
Norge som toppar listan över utländska övernattningar i 
Sverige med 3,3 miljoner. Kina har ökat med cirka 60 pro-
cent under de senaste fem åren och 2012 blev åter igen en 
rekordnotering för Kina med 163 000 övernattningar i Sve-
rige. Även från Norge, Ryssland och USA registrerades re-
kordmånga övernattningar. 

Från Sveriges andra och tredje största utlandsmarknader, 
Tyskland och Danmark, minskade antalet gästnätter med 
-3,8 procent respektive -7,6 procent. Totalt sett hade svenska 
boendeanläggningar 2,5 miljoner övernattningar från Tysk-
land och knappt 1,2 miljoner från Danmark. Övernattningar-

utländska övernattningar på 
hotell ökar för nionde året i rad 

svensk besöksnäring kunde glädjas åt ytterligare ett år av ökning på hotell, stugbyar och vandrar-
hem, trots ett tufft år för ekonomin i många länder. det betyder rekordresultat för nionde året i 
rad. utländska övernattningar på alla kommersiella boendeanläggningar, det vill säga inkluderat 
även camping och privata stugor och lägenheter, minskade dock med 0,6 procent. Framför allt 
orsakades minskningen av svagare sommarmånader än året före, troligen på grund av en regnig 
och kall sommar.  

övernattningar från utlandet 
2008-2012 

på hotell, stugbyar, vandrarhem, 
campingplatser och privata 
stugor och lägenheter.

källa: tillväxtverket/sCb
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na från de krisdrabbade länderna Spanien och Italien mins-
kade procentuellt sett mest, båda cirka -20 procent. 

Bland de svenska länen hade Stockholms, Västra Göta-
lands och Skåne län flest utländska övernattningar på sina 
boendeanläggningar. Stockholms län, med drygt 3,5 miljo-
ner övernattningar från utlandet, ökade med 1,6 procent. I 
Västra Götaland registrerades 2,3 miljoner (-3 procent) och 
i Skåne 1 miljon (+/-0 procent) övernattningar. 

Flest endagsbesökare från Danmark
Statistik från SCB visar en klar bild över antalet övernatt-
ningar från utlandet. Men också endagsbesök till Sverige 
har en stor betydelse för handel, upplevelser och restau-
ranger. Under hela 2011 gjorde Tillväxtverket i samarbete 
med bland annat VisitSweden en gränsundersökning ba-
serad på intervjuer, som visade att det gjordes 16,7 miljo-
ner besök till Sverige. Siffran inkluderar både övernattan-
de flerdagsbesökare och besök över dagen. 

Även i denna undersökning toppar norrmännen listan 
som de flitigaste besökarna med 3,7 miljoner endags- och 
flerdagsbesök. Besökare från Danmark kommer strax där-
efter med knappt 3,7 miljoner besök, men intressant är att 
Finland med en stor andel endagsbesök tar plats nummer 
tre med 2,7 miljoner besök per år. Över hälften av alla besök 
från Finland till Sverige sker utan övernattning i Sverige. 

Det är danskar som gör flest endagsbesök (drygt 

1,7 miljoner), följt av norrmän (1,7) och finländare (1,4). 
Även från Tyskland och Ryssland kommer många som vis-
tas i Sverige över dagen, men i betydligt mindre omfatt-
ning än från de närmaste grannländerna. 

Sverige leder i Norden
Sverige är störst på inkommande turism i Norden och 
har drygt 30 procent av utländska övernattningar på ho-
tell, jämfört med Danmarks drygt 25 procent och Norges 
23 procent. Trots att Danmark och Finland har ökat sin an-
del behåller Sverige sin klart marknadsledande position. 

Värdet av utländsk turism ökar snabbare än Sveriges 
totala export
Turismen i Sverige växer och exportvärdet, det vill säga ut-
ländska privat- och affärsresenärers konsumtion i Sverige, 
ökar snabbare än andra svenska exportnäringar i genom-
snitt. Utländska besökare spenderade för 98,8 miljarder 
kronor under 2011, vilket var mer än det samlade export-
värdet för järn och stål (68,4 miljarder kronor) och mer 
än dubbelt så mycket som värdet av den svenska person-
bilsexporten (44,4 miljarder kronor). Turismexporten har 
mellan 2000 och 2011 ökat med drygt 143 procent, med-
an Sveriges totala export av varor och tjänster samtidigt 
ökade med 66 procent i löpande priser. Utländska besöka-
re får allt större betydelse för besöksnäringens ekonomi: 

antal övernattningar  
på hotell , stugbyar, 
vandrarhem, camping 
samt privata stugor och 
lägenheter. 

usa

 450 845

finland

525 476

ryssland

231 773

nederländerna  

 552 682

italien

227 008

norge

3 301 412
danmark

1 182 309

frankrike

284 490

spanien

139 094

kina

162 837

tyskland

2 549 997

storbritannien

591 235

2012

Fler norrmän, ryssar, amerikaner och  
kineser i sverige än någonsin 

marknadsandelar norden  
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** World tourism barometer, january 2013, 

un World tourism organization. resandet till 

sverige (och visa andra länder) räknas i antal 

övernattningar, medan resandet till övriga 

europeiska länder räknas i internationella 

ankomster.

övriga källor, om inte annat anges: prelim-

inära uppgifter från sCb/tillväxtverket i 

februari 2013 och Fakta om svensk turism 

2011, tillväxtverket.
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år 2000 stod de utländska besökarnas konsumtion för 27 
procent av den totala turismkonsumtionen. 2011 hade an-
delen stigit till 37 procent. 

Sverige, ett starkt men relativt okänt varumärke
VisitSweden har av regeringen och besöksnäringen även i 
uppdrag att stärka Sveriges varumärke utomlands. En po-
sitiv och stark Sverigebild, som exempelvis byggs av krea-
tiva näringar som design och litteratur, är en hjälp för att 
skapa effektiva kampanjer med syfte att öka resandet till 
Sverige. 

Två internationellt erkända undersökningar om län-
ders varumärken pekar på starka och stabila placeringar 
för Sverige, FutureBrands ”Country Brand Index” och An-
holt-GfK Ropers ”Nation Brands Index”. 

I indexet ”Country Brand Index”, där drygt 100 länder 
rankas, har Sverige klättrat från en 21:a plats 2009 till fjär-
de plats 2012. Sverige rankas bland de fem bästa länderna 
för värderingssystem, livskvalitet och affärsklimat. I index-
et värderas även arv och kultur samt turism. Det är resenä-
rer, opinionsbildare, experter inom turism, export, inves-
tering och offentlig förvaltning samt allmänhet i 18 länder 
som påverkar ländernas placering. Schweiz, Kanada och 
Japan toppade listan före Sverige. Nya Zeeland kom på en 
femte plats. 

50 länders image rankas årligen av cirka 20 000 människor 
i 20 länder i det så kallade Nation Brands Index. Sverige 
fortsatte att försvara sin tiondeplats 2012, en position Sve-
rige haft de senaste åren. USA, Tyskland och Storbritan-
nien toppar listan. Respondenterna anger hur bra de anser 
länderna i studien vara när det gäller export, turism, invå-
narna, styrelseskick, kultur och arv samt investeringar och 
immigration. 

Associationer till Sverige 
VisitSweden har frågat den målgrupp av resenärer man 
vänder sig till i Sverigemarknadsföringen vad de associerar 
Sverige som besöksmål med. Frågan ”Vilket är det första 
du tänker på när du tänker på Sverige som besöksmål?” 
har ställts till människor i elva länder. Totalt drygt 19 000 
svar ger associationer som natur, kyla, Stockholm och 
höga priser, men också snö, vänliga människor, skogar och 
sjöar, lugn och ro och prisvärd shopping. Rankingen varie-
rar beroende på nationalitet; exempelvis kommer natur, 
sjöar och Stockholm högst på tyskarnas lista, medan norr-
männen kopplar destinationen Sverige till prisnivåer, shop-
ping och Liseberg. 

Att Sverige ännu är relativt okänt som destination blir 
tydligt då Sverige ännu blandas ihop med andra länder 
och var tionde italienare och fransman associerar till fjor-
dar och var sjätte amerikan till choklad. 

I indexet ”Country Brand 
Index”, där drygt 100 länder rankas, 
har Sverige klättrat från en 21:a 
plats 2009 till fjärde plats 2012. 

Sverige erbjuder exotiska natur-
upplevelser, som fiske i midnattssol. 
Fiske tpå Ammarnäs Fiskecenter är 

märkt med Naturens Bästa.  
 

Att shoppa  och bara njuta av stan 
är populärt för DINKs-resenärer i 

Stockholm. 

Utländska besökares 
konsumtion stärker tillväxten 

andelen konsumtion från utländ-
ska besökare är större än andelen 
övernattningar.

  andel utländska besökares konsum-
tion av total turistomsättning i sverige.

  andel övernattningar från utlandet av 
totala antalet övernattningar i sverige.
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uppdrag:  
marknadsföra sverige i världen
visitsweden marknadsför sverige utomlands, som varumärke 
och som destination. med marknadsföring som är effektfull och 
som skapar nyfikenhet ska vi lyckas nå ännu fler internationella 
resenärer i en hård konkurrens med många andra länder 
och destinationer. vårt fokus ligger på 12 prioriterade 
utlandsmarknader. 

VisitSweden riktar all sin marknadsföring av svenska de-
stinationer och upplevelser mot en utvald målgrupp – Den 
globala resenären. När det gäller imagemarknadsföring 
av Sverige riktar vi oss även mot en trendskapande, inno-
vationsorienterad grupp människor, som vi kallar föränd-
ringsdrivande connectors. Genom återkommande mål-
gruppsanalyser lär vi känna målgrupperna väl och kan 
avgöra vilka budskap vi kommunicerar, vilka segment av 
målgruppen vi ska vända oss till, på vilket sätt vi utformar 
marknadsföringen och var vi väljer att synas. Marknadsfö-
ringen görs i tätt samarbete med partners både i besök-
snäringen och i närliggande branscher och riktas till pri-
vatresenärer. Fram till och med december 2012 arbetade 
VisitSweden även med att få fler internationella företags-
möten till Sverige. 

VisitSweden ägs till 50 procent av svenska staten ge-
nom Näringsdepartementet och till 50 procent av svensk 
besöksnäring genom Svensk Turism AB. Svensk Turism ägs 
av 170 företag och organisationer som i sin tur represente-
rar tiotusentals företag i den svenska besöksnäringen. 

På plats från New York till Peking
VisitSweden har prioriterat 12 länder i marknadsföringen 
och i dessa länder riktar VisitSweden ofta insatserna mot 
en specifik region eller stad. I Storbritannien prioriteras ex-
empelvis Londonområdet och i Tyskland de nordvästra för-
bundsländerna, där potentialen för ökat resande är störst. 
Genom utlandskontoren får VisitSweden den marknads-
närvaro och den kunskap om landets livsstil, trender och 
kulturella skillnader som är nödvändig för att marknads-
föringen ska bli effektiv. Bearbetningen av potentiella re-
senärer i varje land anpassas efter kännedomen och prefe-
rensen för Sverige och hur konkurrenterna agerar. På varje 
utlandskontor finns kampanjprojektledare och specialister 
på digital kommunikation, event, sociala medier och PR. 

För att utnyttja synergin mellan länder där målgrupper-
nas kännedom om Sverige liknar varandra, har VisitSweden 
klustrat de prioriterade utlandsmarknaderna i tre regio-
ner: direktmarknader (Danmark, Norge, Finland), potential-
marknader (Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Ryss-
land) och utvecklings- och tillväxtmarknader (Frankrike, 
Italien, Spanien, USA och Kina). 

vision 
visitsweden ökar omvärldens 
lust till sverige. 

position 
visitsweden är det främsta 
kommunikationsbolaget för 
internationell marknadsföring 
av sverige. 

mission
visitsweden skapar tillsammans 
med partners effektfull och enga-
gerande marknadskommunika-
tion som ökar besökarens lust att 
upptäcka sverige. 

affärsidé
visitsweden skapar i samver-
kan med partners en attraktiv 
sverigebild internationellt för 
att attrahera sverigebesökare 
och skapa affärsmöjligheter för 
svenskt näringsliv.

direCt markets

Corporate CommuniCations  
& publiC aFFairs

potential markets groWtH markets

Francegermany

italynetherlands

usarussia

spainuk

China

Strategic Development 
/Business Intelligence 

Corporate Business 
Support

CEO

norway

denmark

Finland

BOARD

marketing

sales
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Västkusten besöks av många 
norrmän, speciellt sommartid. 
Everts Sjöbod i Grebbested är en 
Naturens Bästa-märkt restaurang 
och upplevelseföretag.

På direktmarknaderna är kännedomen om Sverige hög 
och antalet besökare är många. Där ska kommunikationen 
vara mer säljdrivande och riktas direkt mot prioriterade 
målgruppssegment. 

Resenärer på potentialmarknader har lägre känne-
dom om Sverige än på direktmarknader. De som känner 
till Sverige har en mycket positiv inställning. Här använ-
der VisitSweden en kombination av säljdrivande och kän-
nedomsbyggande kommunikation, både direkt till rese-
närerna och genom ett mellanled av researrangörer och 
transportörer. 

Utvecklings- och tillväxtmarknaderna har än så länge 
relativt små volymer av befintliga reseströmmar och kän-
nedomen om Sverige är låg, men det finns en stor poten-
tial att öka resandet. Här ligger fokus på att öka känne-
domen om Sverige, vilket görs genom kommunikation 
genom exempelvis sociala och traditionella medier, snara-
re än direkt till resenärerna. 

VisitSweden har riggat för effektiv marknadsföring
I VisitSwedens affärsplan har vi ringat in tre övergripan-
de strategier att utveckla för att ta ett större ansvar för 
marknadsföringen av Sverige. Det handlar om att ha en-
gagerade medarbetare med stor kunskap och kompetens, 
rätt samarbetsformer och kommunikationstjänster för 
våra partners och inte minst en strategi för hur vi skapar 
effektfull och engagerande marknadsföring för Sverige. 

1. Dynamisk kunskapsorganisation

2. Innovativa affärer och allianser

3. Effektfull och engagerande kommunikation

Utvecklings- och tillväxt-
marknaderna har än så länge 
relativt små volymer av befintliga 
reseströmmar och kännedomen 
om Sverige är låg, men det finns en 
stor potential att öka resandet.
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Besöksnäringen har fullt fokus på fördubblad omsättning 2020
Värdet av konsumtionen av utländska besökare i Sverige 
ska dubbleras till 200 miljarder kronor till år 2020 (98,8 mil-
jarder 2011). Det har besöksnäringen slagit fast i en gemen-
sam strategi och vision för hur turismen ska utvecklas fram 
till år 2020. ”Nationell Strategi för Svensk Besöksnäring” 
har tagits fram av Svensk Turism i samarbete med bland 
andra VisitSweden, Visita, Tillväxtverket och flera regionala 
turistorganisationer. Till år 2020 siktar besöksnäringen mot 
att sysselsätta 260 000 personer, mot dagens 162 300, och 
att resmålet Sverige ska vara ett naturligt förstahandsval 
för utvalda målgrupper. Visionen är ambitiös, men realis-
tisk. För att klara detta måste minst 35 exportmogna de-
stinationer i Sverige kunna erbjuda attraktiva upplevelser 
som passar för resvana internationella gäster.  

Besöksnäringens vision att fördubbla svensk turism 
innebär tuffa utmaningar. Om visionen ska realiseras mås-
te några grundläggande förutsättningar förbättras: 

Smart internationell marknadsföring
Med storytelling och budskap som sprids bland annat 
i sociala medier kan vi få fram oväntad, innovativ och 
kommunikation som ger effekt. Via analyser utvecklar 
VisitSweden en effektiv destinations- och imagemark-
nadsföring som når den prioriterade målgruppen och som 
genererar konkreta resultat i form av ökat antal bokade re-
sor och gästnätter. 

Ökad samverkan
Att öka samverkan handlar dels om att mobilisera besök-
snäringen lokalt, regionalt och nationellt, och dels om att 
samarbeta med närstående branscher som tjänar på ökad 
turism – exempelvis handeln och de kreativa näringarna. 
Om flera näringsgrenar kan enas om gemensamma mål 
och visioner för hur internationell turism ska utvecklas, 
kan Sverige också lyckas långsiktigt. 

Ökad tillgänglighet
Vi måste etablera ännu fler direktflyglinjer, fler lågprisal-
ternativ, fler tåg och färjor. Fler hållbara alternativ att resa 
till svenska destinationer är en framgångsfaktor. 

Fler exportmogna destinationer
Med uppbyggnad och kvalitetssäkring av infrastruktur 
samt ökat utbud och kapacitet på boende och upplevelser 
kan Sverige erbjuda mer åt fler. Paketering och försäljning 
måste också fungera. VisitSweden bildade 2011 tillsam-
mans med Svensk Turism och Swedavia ett bolag som ska 
hjälpa destinationer i Sverige att bli mer konkurrenskrafti-
ga i en internationell konkurrens.

VisitSweden jobbar för högre omsättning hos andra
Själva essensen i VisitSwedens arbete är att skapa mer 
klirr i kassan hos svenska företag genom fler besökare och 
kunder och hos staten, som via momsintäkter drog in 14 

miljarder till statskassan under 2011. VisitSweden ingår i 
flera olika affärssamarbeten med syfte att skapa kampan-
jer för destinationsmarknadsföring, för att öka tillgänglig-
heten med flyg till Sverige eller för att stärka Sveriges va-
rumärke på lång sikt. 

En etablerad samarbetsform med besöksnäringen är Vi-
sitSwedens partnerskap. Genom partnerskapen skapas af-
färssamarbeten över minst tre år med aktörer på lokal, re-
gional och nationell nivå. Resurserna slås samman och man 
tar fram en affärsplan med gemensamma syften, mål och 
strategier. Detta öppnar möjligheter för mer slagkraftiga 
marknadsföringskampanjer i utlandet. Tillsammans med 
besöksnäringen och andra aktörer har VisitSweden genom-
fört cirka 100 större projekt och kampanjer under 2012.
Ett exempel är det varumärkesstärkande samarbete till-
sammans med Svenska institutet som fick stort genom-
slag under 2012, Twitterinitiativet Curators of Sweden. En 
ny svensk varje vecka fick äga det officiella Twitterkontot 
@sweden. Kuratorerna har med mycket få begränsning-
ar fått prata helt fritt om sin vardag och sina hjärtefrågor, 
vilket också har stärkt bilden av Sverige som ett land med 
öppenhet och yttrandefrihet. 

Nation Branding-strategi för Sverige 
I Sverigemarknadsföringen utgår VisitSweden sedan fle-
ra år från Sveriges gemensamma varumärkesplattform, 
som identifierar Sverige som progressivt, med kärnvärde-
na omtänksamt, äkta, öppet och nytänkande. Denna har 
VisitSweden utvecklat och anpassat i kommunikationen 
mot resenärer. Ett verktyg är positionsteman, som hjälper 
besöksnäringen att lyfta fram rätt upplevelser att mark-
nadsföra mot målgruppen Den globala resenären. 

Samtidigt har VisitSweden fortsatt att utveckla kom-
munikationsstrategin för det officiella varumärket Sveri-
ge. Inom NSU, Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet, 
togs under 2012 en uppdaterad Nation Branding-strate-
gi fram som ska komplettera och förstärka den befintliga 
kommunikationsplattformen för Sverige. I NSU ingår Vi-
sitSweden, Svenska institutet, Business Sweden, Utrikes-
departementet och Näringsdepartementet. I den nya Na-
tion Branding-strategin har några av Sveriges tillgångar 
identifierats som speciellt värdefulla i den övergripande 
Sverigemarknadsföringen: innovation, kreativitet, samhäl-
le och hållbarhet. Här står Sverige starkt och kan lättare nå 
igenom bruset. 

Starka berättelser om Sverige ska kittla nyfikenheten
Profilområdena i den övergripande Sverigemarknadsfö-
ringen stämmer väl överens med de områden som Vi-
sitSweden valt för att stärka varumärket för Sverige som 
destination. Inom mat, mode och design, natur, film och 
litteratur, hållbarhet och den svenska livsstilen finns gott 
om berättelser som kan engagera och lära potentiella re-
senärer mer om Sverige. 

Under 2012 började VisitSweden också ta fram ett över-

>>

statens riktlinjer 
anger det över
gripande målet för 
verksamheten

”VisitSweden ska bidra till att Sveri-
ge har en hög attraktionskraft ut-
omlands som turistland och har en 
långsiktigt konkurrenskraftig turist-
näring, som bidrar till hållbar till-
växt och ökad sysselsättning i alla 
delar av landet.” 

VisitSwedens uppdrag, att mark-
nadsföra Sverige internationellt som 
varumärke och som destination, 
handlar om att med effektiv kom-
munikation få fler potentiella rese-
närer att välja Sverige i hård konkur-
rens med andra länder. VisitSwedens 
kärnverksamhet är kommunikation, 
men för att en destination ska nå 
framgång krävs också god tillgäng-
lighet och ett attraktivt utbud som 
passar resenären. 

Vad betyder riktlinjerna konkret för 
svensk besöksnäring?

”VisitSweden ska bidra till att Sveri-
ge har hög attraktionskraft som tu-
ristland…”

VisitSweden vet vad utvalda mål-
grupper av resenärer och opinions-
bildare efterfrågar och matchar ef-
terfrågan med vad vi lyfter fram 
i marknadsföringen tillsammans 
med partners. VisitSweden både 
höjer kännedomen om Sverige och 
marknadsför bokningsbara rese-
upplevelser. 

”…en långsiktigt konkurrenskraftig 
turistnäring…”

VisitSweden bidrar till ökad tillväxt 
i besöksnäringen genom att samla 
många olika aktörer i samarbeten 
kring effektiv marknadsföring, ökad 
tillgänglighet och målgruppsanpas-
sad destinationsutveckling. 

”…hållbar tillväxt…”

VisitSweden ska få fler besökare att 
välja hållbara upplevelser, inspire-
ra besöksnäringen att utveckla fler 
hållbara produkter och själva agera 
hållbart. Sverige ska ha en tätposi-
tion som hållbar destination inter-
nationellt. 

”…ökad sysselsättning…”

Fler besökare som konsumerar varor 
och tjänster i Sverige ger ökad syssel-
sättning i besöksnäringen och andra 
branscher. Ökad turistkonsumtion 
skapar långsiktighet och bidrar till 
stabila företag. 

”…i alla delar av landet.” 

Hela Sverige har möjlighet att att-
rahera besökare med olika typer av 
upplevelser. Målgruppens anled-
ningar att resa till Sverige varierar, 
vissa söker storstad och andra efter-
frågar natur.  
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gripande koncept för all kommunikation som VisitSweden 
gör tillsammans med samarbetspartners. Konceptet ska 
budskapsmässigt och visuellt hålla ihop marknadsföring-
en så att den inte spretar åt olika håll. Konceptet ”Sharing 
Sweden” bygger på att involvera svenskar i marknadsfö-
ringen och ska förändra målgruppens nuvarande mer ra-
tionella associationer till Sverige, exempelvis natur, kyla, 
snö och vatten, till mer autentiska och sociala associatio-
ner. Hit hör Sveriges kärnvärden öppenhet, nytänkande, 
äkthet och omtänksamhet. 

Effektfull och engagerande kommunikation ska få desti-
nationen Sverige att lyfta  
VisitSweden har utvecklat en kommunikationsstrategi för 
hur Sverigemarknadsföringen ska nå fram och ge effekt. 
Genom att ställa frågorna vem, vad, hur och var mark-
nadsföringen ska utformas kan de företag och organisa-
tioner som vill vända sig utomlands för att attrahera be-
sökare lättare hitta rätt och bidra till att Sverige står sig i 
konkurrensen. 

Vem 
Genom att rikta marknadsföringen mot en utvald mål-
grupp, Den globala resenären, når VisitSweden människor 
med stor potential att öka sitt resande till Sverige. Vi-
sitSweden gör regelbundna marknads- och målgruppsa-
nalyser och därigenom vet vi att dessa människor är nyfik-
na, ständigt på jakt efter nya resmål och nya upplevelser 
och har goda förutsättningar att attraheras av Sverige. De 
har hög disponibel inkomst, är högutbildade och priorite-
rar genuina resmål och lärande upplevelser. Målgrupperna 
består av 10-30 procent av befolkningen på respektive ut-
landsmarknad. 

För att göra marknadsföringen än mer träffsäker har  
VisitSweden delat in målgruppen i mindre segment:

Vad 
VisitSweden har vidareutvecklat den gemensamma varu-
märkesplattformen för Sverige och tagit fram kommuni-
kationsverktyg för att vägleda besöksnäringen att bygga 
en gemensam Sverigebild. Målsättningen är att Sverige 
ska nå genom bruset och stärka Sveriges position. Verkty-
gen är positionsteman, som används när VisitSweden och 
besöksnäringen marknadsför Sverige som resmål tillsam-
mans och ämnesområden, för imagemarknadsföring av 
Sverige på längre sikt.  

Positionsteman
Positionsteman pekar ut vilka upplevelser, som VisitSweden 
och samarbetspartners kan samlas kring. Det är dessa som 
lyfter fram de erbjudanden som tilltalar målgruppen och 
samtidigt positionerar Sverige som resmål i förhållande 
till konkurrenter. De har utvecklats från VisitSwedens mål-
gruppsanalyser, varumärkesplattformen för Sverige och in-
ventering av Sveriges utbud av upplevelser.  

Urban Nature, svenska storstadsupplevelser
Svenskt storstadsliv erbjuder en unik kombination av dy-
namisk kreativitet och harmonisk, naturnära livsstil. Temat 
lyfter fram det unika med storstadsupplevelser i Stock-
holm, Göteborg och Malmö. 

Natural Playground, Sverige som naturlig lekplats
Aktiv gemenskap i naturnära miljöer. I Sverige finns en 
unik möjlighet att röra sig fritt i, samspela med och lära av 
naturen. Utmaningar som kombinerar aktivitet, lek, fanta-
si och äventyr med enkelhet, mys och äkthet är centrala. 

Swedish Lifestyle, Svenska kulturupplevelser
Fördjupade upplevelser av svensk kultur och svensk livsstil. 
Allt från design, historia och traditioner till möten med 
människor som berättar något om det moderna Sverige 
och dess ursprung. Om en kultur som är naturnära, enkel, 
hållbar och respektfull, men samtidigt öppensinnad, nyfi-
ken och innovativ.  

WHOPs

Active Family

DINKs
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Sverige – det nya matlandet
Modern, svensk mattradition grundar sig på ett sam-
spel mellan smak, hälsa och hållbarhet. Våra besöka-
re får ta del av nya trender och unika råvaror i ett land 
där maten är en naturlig del av en sund livsstil och vi 
har fostrat några av världens bästa kockar. 

Inspiration för en bättre värld
I Sverige är hållbarhet enkelt och självklart och det 
genomsyrar hela samhället. Våra besökare uppskat-
tar svenskens respekt för natur och miljö. Sveriges le-
dande position ska inspirera besökaren och locka till 
att lära sig mer.

Svenska berättelser och kreatörer
Svenska kreatörers berättelser i film och litteratur 
inspirerar våra besökare att se landet ur andra per-
spektiv. Nobelpriset i litteratur, Pippi Långstrump och 
Millenniumtriologin vittnar om ett oväntat, upptäck-
arvänligt och nyfiket land.

Positivt ovanliga
Viljan till självutveckling och förändringsbenägenhet 
i en kultur där samverkan och öppenhet premieras är 
ovanlig i våra besökares ögon. Begrepp som pappa-
ledighet och föreningsliv särskiljer oss på ett positivt 
sätt hos våra målgrupper.

Alltid nära naturen
I Sverige är det aldrig långt till äkta och orörd natur 
och för svensken är det helt nödvändigt. Naturen är 
fri för alla och vi erbjuder våra besökare en uppsjö av 
lättillgängliga aktiviteter nära storstäder och i vild-
mark.

Demokratisk design
IKEA och Cheap Monday är exempel på svenska varu-
märken som ger uttryck för demokratiska värdering-
ar och som återspeglar frihet och funktion i vardagen, 
något som uppskattas av en internationell, progres-
siv målgrupp.

Mat

Hållbarhet

Litteratur och Film

Svensken 
och Livsstilen

Natur och  
Friluftsliv

Design och Mode

Ämnesområden som innehåller en story
VisitSweden har valt ut sex ämnesområden, som var och en innehåller starka berättelser som stärker varumärket Sverige och 
som också lyfter fram en intressant bild av Sverige som destination. Områdena är valda för att Sverige har något unikt att er-
bjuda och för att de har ett känslomässigt djup som tilltalar de människor VisitSweden vänder sig till. Gemensamt är starka 
inslag av kreativitet och lärande. 
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PR och sociala medier, re-
klamfilmer för webb och tv, radio-
reklam, webbplatser och webban-
nonsering, stortavlor och events är 
olika kanaler som vi använder för 
att skapa uppmärksamhet för våra 
berättelser om Sverige i utlandet.

Hur
När boendeanläggningar, transportörer, upplevelseföretag 
och andra aktörer tillsammans med VisitSweden tar fram 
säljdrivande kampanjer eller annan typ av marknadsföring 
för svenska destinationer agerar man i en knivskarp inter-
nationell konkurrens. För att lyckas måste man ha ett väl-
definierat och attraktivt erbjudande som man riktar mot 
rätt valt segment i målgruppen Den globala resenären. 

Om Sveriges image ska stärkas på sikt bör kommunika-
tionen utgå från något av de sex ämnesområdena mat, de-
sign/mode, natur, film/litteratur, hållbarhet eller svenskar-
na och den svenska livsstilen. 

I utförandet av kommunikationen ska budskapen, tona-
liteten och identiteten andas samma sak och vara konse-
kvent över tid. Det handlar till exempel om att addera rätt 
känsla och utseende till kommunikationen. Men det handlar 
också om principer som att fokusera på att skapa långsikti-
ga relationer och dialog med målgruppen, vara sann, trans-
parent och äkta och visa respekt för dem vi pratar med. 

Var
VisitSweden kombinerar olika marknadsföringskanaler för 
att nå fram till målgruppen. PR och sociala medier, reklam-
filmer för webb och tv, radioreklam, webbplatser och web-
bannonsering, stortavlor och events är olika sätt att skapa 
uppmärksamhet för Sverige i utlandet. Researrangörer får 
också inspiration och hjälp att hitta rätt i Sveriges utbud. 

Före resan, då det gäller att inspirera resenärerna, 
fungerar ofta tv-program, reportage, tidningsartiklar el-
ler radioprogram bra. Målgruppen är också mottaglig för 
reklam i alla dess former, samt diskussion, rekommenda-
tioner och dialog i sociala medier. I en planeringsfas bear-
betar VisitSweden målgruppen med den officiella webb-
platsen visitsweden.com, genom sociala medier och 
genom säljdrivande kampanjer. När resenären är redo att 
köpa sin resa är det främst säljdrivande kampanjer och det 
arbete som har gjorts med researrangörer som är mest 
effektivt. Under och efter resan gäller det att hålla kvar 
känslan, främst genom sociala medier. 
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Curators of sweden  
och #liveswedish

sedan i december 2011 har sveriges officiella 
twitterkonto @sweden ägts av vanliga 
svenskar, som en vecka var har berättat om 
sitt liv och sin vardag och ventilerat sina fun-
deringar om vitt skilda ämnen. visitsweden 
och svenska institutet är initiativtagare 
till Curators of sweden och projektet ska 
kommunicera sveriges mångfald, öppenhet 
och progressivitet. Curators of sweden har 
uppmärksammats i medier i 120 länder och 
har hittills omskrivits i artiklar för ett värde 
motsvarande 237 miljoner kronor. insatsen 

har belönats med 28 internationella och nationella utmärkelser, 
vilket gör det till en av världens mest prisbelönta kampanjer. till de 
mer prestigefulla priserna hör tre stycken i Cannes lions interna-
tional Festival of Creativity, varav ett grand prix. antalet följare på 
twitter har ökat från 8 000 till 67 000 och kontot har ett klout 
score på 72 av 100. 
en variant av Curators of sweden för den brittiska marknaden star-
tade i mars. lokala personligheter i malmö, göteborg, västsverige 
och stockholm tog sig an visitswedens brittiska instagram-, twitter-, 
tumblr- och Facebookkonton för att ge sina bästa insidertips om ca-
féer, restauranger och platser värda att besöka. med hashtaggarna 
#livestockholm, #livemalmo, #liveWestsweden och #livegothen-
burg kunde britter kommunicera och få en personligare relation 
med svenskarna. #liveswedish-kampanjen ledde till att klout score 
på twitter ökade från 35 till 57 (av 100), antalet Facebookvänner 
ökade med 8 700 och 2 500 bilder lades upp på instagram.  

marknad:  globalt respektive storbritannien
partners: svenska institutet och tourism in skåne, malmö turism, 
göteborg & Co, västsvenska turistrådet och stockholm visitors 
board (#liveswedish)

nya destinationer i  
vintermarknadsföringen  
inför vintersäsongen 2012/2013 inkluderades tre nya destinationer 
i marknadsföringen av sverige på den finska marknaden. För första 
gången satsade region gävleborg och destinationerna kungsberget, 
järvsö och Hassela på att få fler skidåkande finländare till sverige. 
vinterkampanjer riktade mot finska resenärer har pågått i flera år 
tillsammans med skistar åre och rederierna som trafikerar sveri-
ge-Finland. under 2012 deltog även jämtland Härjedalen turism 
med lofsdalen, vemdalen och åre i marknadsföringen. sverige kom-
municeras som en nära belägen, trygg, okomplicerad och attraktiv 
destination för vintersemestern. sveriges styrkor är barnvänlighet, 
närhet och mångsidighet i skidåkningen. kampanjen riktas mot 
aktiva familjer i Helsingfors-, tammerfors- och åboområdet.  även i 
ryssland marknadsfördes vinter-sverige under 2012, huvudsakligen 
med fokus på st petersburg. i en kampanj för åre riktad mot ryska 
aktiva familjer, primärt i st petersburg, rullade i början av året en 
digital kampanj med sverigeartiklar på utvalda sajter och den egna 
kampanjsajten, annonser i utvalda printmedier, sociala medier och 
ett samarbete med ikea Family. ryska journalister följde också med 
på två pressresor till åre under vintern 2011/2012, vilket resulterade i 
ett tv-program och flera artiklar.  även dalafjällen med säfsen, idre, 
orsa grönklitt, kläppen och tomteland i mora marknadsfördes för 
ryska barnfamiljer, bland annat med utomhusreklam, via sociala 
medier och tre pressresor. kampanjens Youtubefilm har hittills fått 
168 000 visningar. 

www.youtube.com/watch?v=Yle73sguzyu&feature=player_embedded

marknad: Finland och ryssland
partners : viking line, tallink silja line, region gävleborg, 
kungsbergets Fritidsanläggningar, järvsöbacken, Hassela ski resort, 
skistar, jämtland Härjedalen turism, destination lofsdalen, destina-
tion vemdalen, Ferry Center, region dalarna, säfsen resort, idre Fjäll, 
orsa grönklitt, kläppen ski resort och sagolandet tomteland.

lustfylld och engagerande 
kommunikation marknadsför sverige

visitsweden marknadsför sverige utomlands, som varumärke och som destination.  
med marknadsföring som är effektfull och som skapar nyfikenhet ska vi lyckas nå ännu fler 
internationella resenärer i en hård konkurrens med många andra länder och destinationer. 
vårt fokus ligger på 12 prioriterade utlandsmarknader. 
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sverige – det nya matlandet
visitsweden, business sweden (fd exportrådet) och jordbruksverket 
har på uppdrag av regeringen tagit fram en gemensam kommunika-
tionsplattform och en strategi för att förmedla bilden av sverige – det 
nya matlandet. 
visitsweden fortsatte med flera olika aktiviteter i storbritannien un-
der 2012 för att stärka anseendet för den svenska maten, bland annat 
i storbritannien. i maj lät visitsweden fyra tidigare årets kock-vinnare 
besöka kända brittiska matbloggares hemmakök för att låta bloggar-
na upptäcka och sprida bilden av den svenska maten. därefter lagade 
några av kockarna en typisk, vällagad skollunch på två skolor i london.  
i oktober arrangerade visitsweden en pop up-restaurang för intresse-
rade londonbor och utvalda matjournalister samt en ”Farmer´s mar-
ket” med svenska matproducenter. i usa arrangerades en svensk lunch 
för 70 amerikanska matjournalister på ambassaden i Washington. i 
september deltog ett trettiotal viktiga journalister och matskribenter i 
ett mat- och kulturevent i paris, med kända svenska kockar. 
ett större pr-fokus på mat på alla visitswedens utlandskontor har 
resulterat i stort genomslag i internationella medier.  antalet artiklar, 
där visitsweden har bidragit till innehållet, har ökat från 534 under 
2011 till 823 under 2012. speciellt stark har ökningen av matartiklar 
varit i storbritannien. artiklarna har lett till en andra våg av intresse 
från journalister, som har läst och hört att sverige är ett intressant 
matland. i artiklarna berättas om ett sverige med gastronomisk 
världsklass, den svenska livsstilen men också om fika, smörgåsbord 
med köttbullar, sill och janssons frestelse, förstklassig brödkultur och 
husmanskost. visitsweden har haft som mål att skapa kontakt med 
100 av världens ledande journalister och opinionsledare inom mat, 
men kom under 2012 upp i över 250. ett kommunikationskoncept för 
sverige – det nya matlandet lanserades också under året: try swedish. 

marknad:  alla
partners: jordbruksverket och business sweden.  
brittiska matbloggare: sveriges ambassad i london samt regionala 
turistorganisationer i västsverige, göteborg, swedish lapland, skåne 
och stockholm.  
pop up-restaurang och matmarknad: tourism in skåne, västsvenska 
turistrådet, visitluleå, Fabulous Flavours of sweden, lrF, sveriges 
ambassad i london. 

modedockorna flyr oslo i the 
mannequin escape
inför julhandeln lanserade visitsweden en shoppingkampanj 
för modebutikerna i stockholm. en reklamfilm som fått 175 000 
visningar på Youtube och andra kanaler på nätet var navet i kam-
panjen, som skulle få osloborna att shoppa i stockholms modebu-
tiker inför julen. i filmen får modedockorna i oslos skyltfönster nog 
av värmande underställ och flyt till stilsäkra outfits i modestaden 
stockholm. 
Filmen har producerats som ett konstprojekt av en av norges mest 
kända modefotografer, marie kristiansen. oslos centrum tapetse-
rades av stortavlor med reseerbjudanden, norska journalister har 
rest till stockholm på visningsresor, norrmän som reste med sas 
eller bor på radisson blu Hotel har lockats med goodie bags och vi-
sitsweden har stöttat med kampanjsajten ”going home to fashion”. 
kampanjen har blivit nominerad för bästa kreativa lösning i gyllene 
Hjulet. 

www.youtube.com/watch?v=fpcbguhjh0u
www.visitsweden.com/fashion

marknad: norge
partners:  radisson blu, nk, pub, biblioteksgatan, åhlens city, 
mood stockholm, City i samverkan, stockholm visitors board, sas
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brittiska matbloggare fick  
besök av svenska toppkockar
visitsweden och sveriges ambassad i london genomförde i maj en 
event- och sociala medier-kampanj, swedish blind date. kampan-
jen bestod av tre evenemang i samarbete med fyra tidigare årets 
kock-vinnare och destinationerna luleå, stockholm, västsverige och 

skåne deltog också i kampanjen. 
varje kock lagade en ”blind date”-middag 
hemma hos fyra av londons mest namn-
kunniga och inflytelserika matbloggare; 
Cooksister, thelondonFoodie, tamarin-
dandthyme och msmarmitelover. rätterna 
var inspirerade av varsin svensk destina-
tion. bloggarna skrev under kvällen om 
sina matupplevelser på twitter och senare 
även på sina bloggar. 
kockarna lagade också en näringsriktig 
skollunch på två londonskolor, bland annat 
för att introducerade blivande brittiska 
kockar till det svenska köket. i samband 
med kampanjen pågick också en tävling 
där vinsten var en resa till en hemlig plats 

i sverige och en middag tillagad av en svensk kock med stjärna i 
guide michelin. över 1 500 personer deltog i tävlingen. 
kampanjen nådde 24 000 twitteranvändare och genererade över 
252 000 impressions (synlighet) genom #swedishdate. Fyra blog-
ginlägg har publicerats efter eventet. 

marknad: storbritannien
partners:  årets kock, visitluleå, stockholm visitors board, väst-
svenska turistrådet, göteborg & Co, tourism in skåne

Finsk tv sände 300 minuter av 
det okända stockholm
den kända finska skådespelerskan laura malmivaara tog med profiler 
från Finland för att upptäcka stockholm i en ny tv-serie på finska 

livestyle-kanalen liv. tio program sändes 
från slutet av november 2012 och tio veckor 
framåt. tillsammans med laura letade man 
fynd i second hand-shoppar, testade break-
dance på kulturhuset, besökte loppmarkna-
der, provade takvandring och botaniserade i 
östermalmshallen. tanken är att låta kända 
och kreativa personer inom design, musik, 
mat och teater mötas i stockholm för att 
dela med sig av sin kärlek till stan. 
tv-serien kompletterades med bloggen 
www.omatukholma.fi, där tips från pro-
grammen lades upp allt eftersom de sändes. 
serien marknadsfördes också i sociala 
medier, med annonsering i tv-koncernen 
sanomas olika kanaler, bearbetning av 
finska medier, fotoutställning i silja lines 
terminal och i visitswedens och silja lines 

egna marknadsföringskanaler. 
serien har setts av totalt 737 000 personer. Cirka 20 000 personer har 
sett något av avsnitten på webben. 

marknad:  Finland
partners: stockholm visitors board, silja line och scandic Hotels 
tillsammans med ett finskt produktionsbolag 

Camilla läckbergs bok blev 
lockbete till västkusten 
Camilla läckberg är en mycket populär författare i Frankrike och bok-
en sjöjungfrun låg under sommaren på första plats på franska bok-
toppen. visitsweden fick ensamrätt i Frankrike att publicera utdrag ur 
boken innan utgivningen, vilket gjordes på de officiella Facebook- och 
twitterkontona. i den första upplagan om 150 000 exemplar kunde 
läsarna hitta ett speciellt bokmärke från visitsweden med inspiration 
och länkar om västkusten. 
i samband med filmfestivalen i Cannes, där visitsweden deltog, var 
västkusten tema i sweden Film Commissions monter. inför festivalen 
skapades en specialsida på visitswedens officiella webbplats med 
inspiration om möjliga inspelningsorter i sverige, www.visitsweden.
com/swedengoescannes. visitsweden skapade också en temaportal 
med svensk musik, design och film på den franska delen av www.
visitsweden.com.
aktiviteterna resulterade i ett flertal stora reportage i både tv och 
traditionell press under Cannesfestivalen.

marknad: Frankrike
partners:  västsvenska turistrådet, Film i väst, sweden Film Com-
mission, bokförlaget acte sud.

lekfull sommarkampanj  
för mellan-sverige
med uppmaningen ”kom je buiten spelen?” ( vill du komma ut och 
leka?) fokuserade visitsweden på aktiva och roliga familjesemestrar 
i naturen i mellan-sverige. kopplingen till lek var genomgående 
genom hela kampanjen, till exempel genom att aktiva semestrar i 
mellan-sverige marknadsfördes på inomhuslekplatser i nederlän-
derna. kampanjen startade vid den största holländska resemässan, 
vacantiebeurs, med ett välbesökt pressevent för 50 journalister. 
tv-reklam rullade på bland annat discovery Channel, tlC och animal 
planet i Holland i fem veckor. en ”handbok för äventyrare” i 110 000 
ex användes som direktreklam i bland annat föräldratidningen 
j/m, sökordsoptimering och ett samarbete med researrangören 
oad reizen kompletterade kampanjen. ett tv-team från stationen 
3opreis på besök i dalarna resulterade i ett inslag på holländsk tv i 
februari och flera artiklar skrevs i holländska magasin, både i print 
och på webben. i 
ett samarbete med 
producenten för 
fruktjuicen Healthy 
people kunde 
holländarna vinna 
en resa till sverige 
och 4 300 personer 
var med i tävlingen. 
totalt 27 000 mät-
bara onlinebesök 
uppmättes. 
uppmärksamhet för reklamen ökade från 3 till 28 procent efter 
kampanjen, enligt en panel från discovery Channel. 

www.youtube.com/watch?v=_tmmYltz7v0

marknad: nederländerna
partners: region dalarna, jämtland Härjedalen turism, region 
gävleborg och the Heart of sweden, researrangörerna pharos, buro 
scanbrit och oad 
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Flash mob i air China-kampanj 
för stockholm
under sommaren utökade air China sin frekvens på flyglinjen mel-
lan beijing och stockholm till en dagliga rutt. i samband med det 
genomförde visitsweden tillsammans med stockholm, göteborg 
och swedavia en kampanj både online och offline för att mark-
nadsföra linjen och destinationen sverige. i populära och trendiga 
shoppingområden i beijing och shanghai genomfördes flash 
mob-aktiviteter och flera onlineaktiviteter rullade på den kinesiska 
motsvarigheten till Facebook och twitter. på sociala medie-sajten 
douban.com levererades tips om ”best sweden travel itinerary” och 
en ”sweden photo guessing”. visitsweden annonserade också i ikea 
Family live och journalister från åtta kinesiska online- och printme-
dier besökte sverige. 

http://site.douban.com/visitsweden/widget/fansnotes/8950084/  
http://www.tudou.com/programs/view/sikrgXZlvq8/ (flash mob)

marknad: kina
partners:  air China, stockholm visitors board, göteborg & Co, 
swedavia, karlstads kommun, experience norrköping, västsvenska 
turistrådet

trendsättande berlinbor till 
göteborg och stockholm
under 2012 fokuserade aktörerna inom partnerskapet swedish 

Cities för första gången på dinks-re-
senärer i berlin, som är en eftertrak-
tad målgrupp med hög kännedom 
om trender, reklam och medier. de 
är mindre mottagliga för direkta 
marknadsföringsbudskap, så för att 
skapa uppmärksamhet för stockholm 
och göteborg valde visitsweden att 
vända sig till bloggare och andra 
trendsättare och opinionsbildare. 
med berlin som utgångspunkt 
arrangerade visitsweden en supper 
Club för ett 30-tal bloggare för att 
lära känna dem och hur de agerar. 

under sommaren reste en grupp på 16 personer till göteborg och 
stockholm för att upptäcka städerna på ett annorlunda sätt. efter 
resan har rese- och livsstilsbloggarna publicerat sammanlagt 62 
artiklar om göteborg och stockholm, vilka har nått över 10 miljoner 
människor. projektets egen tumblr-blogg, www.gostockholmgo-
eteborg.de, har fyllts med 360 inlägg och har över 1 500 ständiga 
följare. även traditionella medier har använt materialet från sverige: 
nyhetsmagasinet Zeit online som når 32 miljoner besökare varje 
månad publicerade en av bloggartiklarna. 
visitsweden avslutade året med en söndagsfika där en annorlunda 
fotobok med deltagarnas bilder presenterades. 
parallellt med dessa imagebyggande aktiviteter löpte aktiviteter för 
att öka antalet bokningar: i samarbete med airberlin, tysklands näst 
största flygbolag som utökar sina direktflygningar till sverige med 
upp till 4 per dag, kommunicerades reseerbjudanden till kunder 
samt att reseportalen www.opodo.de marknadsförde paketresor till 
stockholm och göteborg. 

marknad: tyskland
partners:  stockholm visitors board, göteborg & Co, swedavia, 
airberlin, researrangören opodo

svenskt-italienskt bloggmöte 
spred kärlek till stockholm
ett pr-samarbete mellan visitsweden och stockholm visitors board 
ledde till en idé att sammanföra livsstilsbloggare från italien med 
svenska motsvarigheter. i oktober kom resebloggaren Francesca 
turchi och mode- och trendbloggaren sonia grispo till stockholm 
och mötte tre svenska bloggare 
med mat, foto och mode som 
specialiteter. inlägg på gästernas 
och visitswedens bloggar, Face-
bookflöden, twitter och instagram 
var frekventa både före och under 
resan och kommentarer som 
”stockholm har övertygat mig. 
jag kommer snart tillbaka.” och 
” superbra shopping i soFo! vin-
tage kläder till bra priser! jag har 
handlat...” var vanliga. visitsweden 
ville lyfta det trendiga och urbana 
stockholm, där design, shopping, 
närheten till naturen och nöjet att 
sitta inne på caféer och restau-
ranger och smaka det innovativa 
svenska köket är höjdpunkter. 
målet var att budskapet ”kärlek till stockholm” skulle gå igenom alla 
aktiviteter. visitsweden valde att använda bloggare för att få en mer 
direkt, interaktiv och trovärdig kommunikation och nå en bredare 
publik via deras sociala kanaler. 
de italienska bloggarna var mycket aktiva, speciellt under resan, och 
har lyckats engagera många av sina följare. på instagram taggades 
45 bilder med #meetastockholmer, 332 tweets skickades och det 
gjordes 27 blogginlägg. 

marknad:  italien
partners:  stockholm visitors board

”a roadtrip of a lifetime”,  
volvo och visitsweden i  
resesamarbete
västsverige och skåne är intressanta regioner i sverige för ameri-
kaner. sedan flera år tillbaka samarbetar visitsweden med volvo 
overseas delivery, västsvenska turistrådet och tourism in skåne för 
att locka amerikaner som köper en volvo att själva hämta ut sin bil i 
göteborg och köra de första milen på svensk mark. något som varje 
år ger flera tusen övernattningar på svenska hotell. overseas deliv-
ery program är ett väletablerat program i usa, som har upplevelsen 
i sverige som lockbete. För att inspirera potentiella volvoköpare 
erbjuds 6 färdiga paket med inriktning på mat, historia och kultur, 
ekologi och äventyr. Först som sista steg i processen väljs volvo-mo-
dellen. kommunikationen sker bland annat med hjälp av framstå-
ende bloggar, pr och sociala medier och vänder sig till WHops, äldre 
par utan barn. en pressresa för amerikanska journalister har lett till 
artiklar i tidningar som usa today och Huffington post. kampanjen 
fokuserar på nordöstra usa, Chicago och minneapolis-området 
samt västkusten. 

www.carplusvacation.com 

marknad: usa 
partners: västsvenska turistrådet, tourism in skåne, volvo over-
seas delivery, sas
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swedish Workshop i malmö
90 researrangörer från 14 länder och över 100 representanter från 

hela sverige möttes i workshopför-
handlingar i malmö i maj. Hela 24 av 
researrangörerna kom från tyskland. i 
sammanlagt 1700 möten fick resear-
rangörerna idéer för kommande års 
program. de internationella arrangörerna, 
däribland tyska dertour, franska Hutissen, 
amerikanska borton overseas och italien-
ska giver viaggi e Crociere, säljer både på 
nätet och arbetar traditionellt med ett 
nätverk av resebyråer. swedish Workshop 
arrangeras i sverige vartannat år. samt-
liga arrangörer reste hem med offerter 
som kunde leda till konkreta affärer, 55 
procent med fler än fem. Före och efter 
workshopdagarna kunde researrangö-
rerna uppleva andra delar av sverige på 
pre- och posttours. 

marknad: visitswedens prioriterade marknader 
partners:  tourism in skåne, malmö turism

testpiloter gav tre nya sverige-
paket med Wikinger reisen
visitsweden och Wikinger reisen, tysklands största arrangör inom 
aktiv semester och med ett utbud av paketresor över hela världen, 
testade ett nytt grepp att utveckla nya sverigepaket till sin katalog 
inför 2013. 30 testpiloter från tyskland fick sätta upplevelser på prov 
på sex anläggningar i skåne, småland och östergötland under en 
vecka i juni och avge noggranna dagliga rapporter till Wikinger 
reisen. visitsweden hjälpte till att hitta anläggningarna som 
skulle testas och bidrog med sverigekunskap till researrangören. 
visitsweden stöttade också anläggningarna med kunskap om tyska 
resenärers behov och hur researrangörer arbetar. 
efter resan hade testpiloterna delat med sig av 20 sidor reflektioner 
var och resultatet blev att ekebacken i småland samt torpa gård 
och rimforsa strand i östergötland finns med i 2013 års resepro-
gram från Wikinger reisen. 

marknad: tyskland
partners:  Wikinger reisen, tourism in skåne, visitöstergötland, 
regionala turistorganisationer i småland

spansk kändiskock gav medie-
uppmärksamhet för sverige
visitsweden arrangerade i samarbete med föreningen kungsfenan 
och västsvenska turistrådet ett spännande möte mellan världens 
främsta kvinnliga kock, spanska elena arzak, och göteborgsrestau-
rangen Fonds kock stefan karlsson. stefan karlsson lagade en typisk 
svensk rätt i arzaks restaurangkök i san sebastian, med råvaror 
direkt från västkusten. arzak och närvarande matjournalister av-
smakade. genom mötet mellan sveriges och spaniens gastronomi 
skapades berättelser för medier, som resulterade i två stora artiklar 
i spanska tidningar: den nationella gastronomitidningen la buena 
mesa och dagstidningen noticias de gipuzkoa. 
till göteborg och bohuslän genomfördes också ett pressbesök med 
utvalda spanska toppmedier. till exempel gjorde spaniens popu-

läraste reseprogram españoles en el mundo ett 45 minuter långt 
avsnitt om göteborg och västsverige, som sågs av 3 miljoner tittare 
på bästa sändningstid. javier mazorra, en av spaniens mest aktade 
resejournalister skrev fyra artiklar på el mundos resesajt efter sitt 
besök i bohuslän. 

marknad: spanien
partners: kungsfenan, västsvenska turistrådet, göteborg & Co

välbesökt workshop för ryska  
researrangörer 
i st petersburg och moskva i september arrangerade bland andra 
visitsweden en workshop för ryska researrangörer, där upplevel-
seföretag, boendeanläggningar och transportörer från sverige, 
danmark, estland och lettland mötte cirka 180 ryska researrang-
örer. 28 svenska företag och organisationer från besöksnäringen 
deltog. researrangörerna inspirerades med film och fotoutställning 
innan workshopförhandlingarna. i samband med workshopen höll 
visitsweden och de andra arrangörerna också en presskonferens för 
35 journalister. 
Workshopen ledde till flera nya affärer, och researrangörer har 
börjat utveckla nya produkter. exempelvis har fiskeupplevelser 
ökat kraftigt. researrangörerna gav ett högt kvalitetsindex på 
workshopen.  

http://www.youtube.com/watch?v=hWzd8jbub58

marknad: ryssland
partners: 28 företag och organisationer, bland andra Clarion Ho-
tels, göteborg & Co, parks and resorts scandinavia, scandic sergel 
plaza, destination uppland, Wallmans och stockholm visitors board

green sweden på  
visitsweden.com 
visitsweden vill 
inspirera besökare att 
också välja hållbara 
reseupplevelser. på 
den officiella sajten för 
resmålet sverige,  
www.visitsweden.com, 
lanserade visitsweden 
i oktober en egen 
temasida för miljövän-
liga reseanledningar. 
samma månad var 
hållbarhet tema i 
de nyhetsbrev med 
sverigeinspiration som 
skickades ut till 240 
000 prenumeranter 
i 10 länder. det är 
inspiration och fakta 
om aktiviteter, upp-
levelser och boende 
med märkningar som 
naturens bästa, krav 
och svanen, som har 
fått ta plats på sajten. där lyfts också miljövänliga resealternativ 
upp, som sas gröna inflygningar. 
www.visitsweden.com/greensweden
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academies of sweden skapade 
sverige-ambassadörer
visitsweden bjöd in inflytelserika journalister och researrangörer till 
två stycken ”academy of sweden”, en avancerad form av visnings-
resa där deltagarna blev ”ambassadörer” för sverige som mat- och 
som outdoorland. i juli reste visitsweden med 9 journalister och 
bloggare till jämtland och lät dem bland annat uppleva en middag 

hemma hos östersundsbor och 
besök på restaurang Fäviken, 
tivars gårdsmejeri och njarka 
sameby. god och hälsosam mat 
är en del av visitswedens strate-
gi att stärka sveriges varumärke. 
i september var det dags 
för 15 outdoorjournalister, 17 
researrangörer och 10 inköpare 
av outdoorutrustning att 
spendera några intensiva dagar 
vid västkustens klippor. i fyra 
dagar paddlade man kajak, 
fiskade hummer och sov under 
bar himmel. vid en workshop 
med lokala aktivitetsföretag fick 
researrangörerna inspiration till 
nya reseprogram. 

marknader academy of sweden - outdoor:  storbritan-
nien, danmark, tyskland, nederländerna, usa, österrike, Frankrike, 
spanien, italien och japan 

marknader academy of sweden - culinary:  Frankrike, 
spanien, danmark, Finland, italien, ryssland, nederländerna 

partners: jämtland Härjedalen turism, destination åre, väst-
svenska turistrådet och scandinavian outdoor group

kiruna, ett sverige bortom 
barnbackar och röda stugor  
för danskar
i samband med att den nya flyglinjen köpenhamn – kiruna startade 
i december 2012 skapade visitsweden uppmärksamhet för den i 
danmark nya och relativt avlägsna regionen kiruna och swedish 
lapland. Flyglinjen har betydelse för flera internationella utlands-
marknader, men även för danskarna innebär den en möjlighet att 
uppleva äkta vildmark, gourmetmat, norrsken, skidåkning, slädhun-
dar och renar, långt smidigare än på exempelvis grönland. 
ett is-event var navet i marknadsaktiviteterna i samband med 
premiären. i köpenhamn, århus och odense fick en isskulptör ta sig 
an ett stort isblock från torne älv och på så sätt skapa en känsla av 
att avståndet till det exotiska norra sverige krymper med den nya 
direktlinjen. arrangemangen och möjligheten att vinna en resa till 
destinationen skapade uppmärksamhet för ett sverige som dans-
karna tidigare inte känt till. bland annat har två tv-inslag på dansk 
tv och 26 artiklar blivit ett direkt resultat av eventet. Fler artiklar 
väntas under 2013. 
http://www.youtube.com/watch?v=gvtF6-tj3vu

marknad: danmark
partners: kiruna lappland ekonomisk Förening tillsammans 
med iCeHotel, stF abisko, Camp ripan, scandic Ferrum och lapland 
resorts

так же как и с  аккомпанементом к прекрасной тра-
пезе: за  панорамными окнами ресторана над морем 
разразился оглушительный закат.

Саамское гостеприимство 

размышлять о национальных традициях сложно, если 
не знаком с их истоками. В местечке Ньярка под го-
родом Оре находится центр саамов – коренного на-
рода Северной Европы. Саамы – само спокойствие 
и  сдержанность. Наблюдая за ними, понимаешь, от-
куда у  скандинавов эта фанатичная любовь к  окружа-
ющей природе. рыболовство и  оленеводство – до сих 
пор основные занятия этого народа. К саамам стоит 
наведаться не только ради энциклопедических позна-
ний о жизненном укладе этих удивительных людей, 
но  и  ради дружеских посиделок у костра со свежеиспе-
ченным хлебом, олениной и горячим кофе, приготов-
ленным по-саамски на костре. К густому кофе с едва 
уловимым араматом дымка и хвои подается сладко-
ватое оленье молоко и  так называемый лапландский 
сыр: нежный свежий сыр, изготавливаемый из моло-
зива, заправленный сливками и северной морошкой. 
Перед уходом покормите оленей. Как показала прак-
тика, эти грациозные животные после недолгого роб-
кого стеснения охотно возьмут еду из ваших рук.

Парад северных блюд
Мы с сожалением покидали уютную стоянку лесных 
обитателей, но не унывали, ведь впереди нас ожида-
ло значимое кулинарное событие: посещение Fäviken, 
ресторана из списка 50 лучших в мире на 2012 год. 
Fäviken – ресторан, который смело можно окрестить 
Меккой любителей «чего-нибудь эдакого»: гребешки, 
приготовленные на можжевеловых веточках, салат 
из  цветов, кусочков сырого бычьего сердца и костного 
мозга, а на закуску – икра форели, подаваемая в за-
печенной свиной крови, или хрустящий лишайник 
в чесночном соусе. Шеф-повар Магнус Нильсон, уже 
завоевавший звание восходящей звезды северной ку-
линарии, использует редчайшие ингредиенты и каж-
дую смену блюд сопровождает личным появлением 
и  рассказом о кулинарном детище. Для своих творе-
ний он изобрел термин rektún food, что на местном 
диалекте означает «настоящая еда». Ведь Нильсон го-
товит только из того, что удалось поймать на рыбалке, 
вырастить в огороде или найти в лесу. После основ-
ных блюд Fäviken продолжил удивлять и раздвигать 

К саамам – коренному народу 
Северной Европы – стоит 
наведаться хотя бы ради 
дружеских посиделок у костра 
со свежеиспеченным хлебом, 
олениной и горячим кофе, 
приготовленным на костре. 

ИЗ жИЗНИ ШВЕДОВ/  

Блинчики традиционно 
подают с брусничным 
вареньем и шапочкой сли-
вок – изысканно, экологич-
но и вместе с тем просто. 
На шоколадной фабрике 
Åre chokladfabrik работа-
ют только женщины.

ВыСОКАЯ ЭСтЕтИКА/  

ресторан кулинарного посла 
Швеции Фии Гуликссон рас-
положен в бывшем домике 
рыбака, и из его панорамных 
окон открывается умопомра-
чительный вид на море.

/Weekend

4/ breadsalt .ru/ ноябрь 2012

Кулинарный гид
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Förvaltningsberättelse

styrelsen och verkställande direktören för v.s. visitsweden ab, visitsweden, får härmed avge 
årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2012. 

Bolaget 
VisitSweden ägs av svenska staten genom Näringsdepar-
tementet till 50 procent och svensk besöksnäring genom 
Svensk Turism AB till 50 procent. Svensk Turism AB ägs av 
170 företag och organisationer som i sin tur representerar 
över 10 000 företag i den svenska besöksnäringen. Varde-
ra ägaren nominerar fyra ledamöter till styrelsen. Staten 
utser styrelseordförande. Svensk Turism AB utser även två 
suppleanter.  VisitSweden prioriterade marknadsföring-
en till 12 länder i världen under 2012: Danmark, Norge, Fin-
land, Tyskland, Spanien, Storbritannien, USA, Kina, Ryss-
land, Italien, Frankrike och Nederländerna.

Aktiviteter under året
Staten har beviljat VisitSweden 140,0 miljoner kronor i an-
slag under 2012. Trots en ekonomisk kris i omvärlden har 
bolaget lyckats öka nivån på övriga intäkter till 137,4 miljo-
ner kronor (131,9) och kunnat genomföra fler marknadsfö-
ringsaktiviteter på våra prioriterade marknader. 

Bolaget fortsatte att under 2012 verka utifrån den af-
färsplan som togs fram under 2011 gällande åren 2012-
2015. Med visionen ”VisitSweden ökar omvärldens lust till 

Sverige” ska VisitSweden sträva efter att locka fler besöka-
re till svenska destinationer och upplevelser samt öka kän-
nedomen om varumärket Sverige. Tre övergripande strate-
gier ska hjälpa VisitSweden på vägen: att utvecklas till en 
dynamisk kunskapsorganisation, att utveckla fler innova-
tiva affärer och allianser och att arbeta med en effektfull 
och engagerande kommunikation. 

I september 2012 fick bolaget besked om att det statli-
ga anslaget för åren 2013 och 2014 minskas från 140,0 Mkr 
till 120,0 Mkr per år. Bolagets ledning hade under somma-
ren arbetat med alternativa scenarier beroende på nivå på 
det statliga anslaget. Beskedet att anslaget minskar fick 
till följd att ett antal förändringar i bolagets verksamhet 
genomfördes där VisitSweden framåt fokuserar på den 
globala privatresenären. Affärsverksamheten M&I lades 
därmed ned och  delfinansieringen i kampanjer med part-
ners minskar från VisitSwedens sida. En ytterligare konse-
kvens av det minskade anslaget var också att bolaget ge-
nomförde en neddragning av personalstyrkan. Totalt 10 
tillsvidareanställda fick lämna företaget under 2012 samt 
ett antal projektanställda och konsulter. 3 personer om-
placerades till andra tjänster. 

vision 
visitsweden ökar omvärldens 
lust till sverige. 

mission
visitsweden skapar tillsammans 
med partners effektfull och enga-
gerande marknadskommunika-
tion som ökar besökarens lust att 
upptäcka sverige. 

affärsidé
visitsweden skapar i samver-
kan med partners en attraktiv 
sverigebild internationellt för 
att attrahera sverigebesökare 
och skapa affärsmöjligheter för 
svenskt näringsliv.
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Bolaget minskade också sina lokalkostnader på vissa av ut-
landskontoren genom minskad lokalyta och flytt till nya 
lokaler.

Under året har arbete inletts med att ta fram ett ka-
nalneutralt kommunikationskoncept, benämnt som ”Sha-
ring Sweden”, som håller ihop kommunikationen om Sveri-
ge som resmål samt varumärket Sverige på strategisk nivå. 
VisitSweden vill att ”Sharing Sweden” skall förändra mål-
gruppens nuvarande mer rationella associationer (exem-
pelvis natur, kyla, snö och vatten) till mer autentiska och 
sociala associationer, det vill säga Sveriges kärnvärden – 
öppenhet/nytänkande och äkta/omtänksamhet.

Curators of Sweden är ett samägt initiativ där Vi-
sitSweden och Svenska institutet beslutade sig för att låta 
svenska medborgare ta över Sveriges officiella Twitterkon-
to, @sweden. Grundtanken är att kommunicera Sverige 
som progressivt och med facit i hand har vi uppmärksam-
mats massmedialt över hela världen. Insatsen har också 
hyllats och belönats med tjugoåtta nationella och interna-
tionella priser, vilket gör det till en av världens mest pris-
belönta kampanjer. Till de mer prestigefulla priserna hör 
tre stycken i Cannes Lions International Festival of Creati-
vity, varav ett Grand Prix. Kontot har gått från 8 000 följa-
re till idag 67 000 och aktiviteten bland följarna är mycket 
hög. Till de mest inflytelserika ämnena som kontot han-
terar hör Sverige, resor och turism. Pressvärdet uppgår till 
237 miljoner kronor och Klout score är 72 (mått på infly-
tande i sociala medier mellan 1 och 100). 

Under 2012 tecknades avtal med Kulturhuvudstadsbo-

laget för Umeå 2014 avseende turnén Caught by [Umeå] 
som kommer att pågå under september och oktober 2013. 
Projektet har till syfte att marknadsföra Sverige – norra 
Sverige – Umeå för att attrahera tillväxt. Genom Affärs-
samarbetet Umeå 2014 vill VisitSweden och Kulturhuvud-
stadsbolaget, tillsammans med externa partners på na-
tionell och internationell nivå, skapa aktiviteter som lyfter 
synligheten av Sverige, Umeå och den nordliga regionen 
inklusive den samiska kulturen och Icehotel. Projektet byg-
ger på ett samspel mellan Umeå och de 8 europeiska stä-
der/länder där turnén gör nedslag: Köpenhamn, Wars-
zawa, Amsterdam, London, Paris, Milano, Barcelona och 
Hamburg.

Finland är Stockholms viktigaste närmarknad avseende 
leisure och under hösten 2012 lanserade VisitSweden och 
Stockholm Visitors Board (SVB) därför ett gemensamt af-
färsprojekt kallat Finland i Kubik. Parterna är SVB och Vi-
sitSweden, transportörerna i Finland samt aktörer inom 
upplevelser, handel, boende och mat i Stockholm. Projek-
tet bygger på en konstant marknadspåverkan i Finland och 
att presentera attraktiva reseanledningar till Stockholm 
bland annat via transportörernas hemsidor och andra 
mediekanaler riktade mot den finska målgruppen. Projek-
tet är det största projektet på den finska marknaden som 
VisitSweden och SVB genomfört, själva eller tillsammans.

I slutet av 2012 inleddes ett projekt mellan VisitSweden 
och Möbelriket samt Trämöbelföretagen (TMF) under te-
mat ”Swedish Design Goes Milan”. Projektet innebär 
att en stor del av den svenska inrednings- och design-

Största aktiviteterna under 2012 
under 2012 genomförde visitsweden cirka 250 kam-
panjer och projekt. de tio största kampanjerna var:

Aktivitet MSEK

Norge i kubik 12,8

Affärssamarbete B2B i Tyskland 11,4

Danmark i kubik 11,2

Vinterkampanj i Danmark 9,3

Swedish Cities i UK och Tyskland 6,0

Sverigemagasin på 8 språk 5,4

Skandinavienkampanj i USA 3,2

Sommarkampanj i Nederländerna 3,2

Citybreak Sthlm i Finland 3,0

Gay & Lesbian Network i USA 2,9
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branschen samlas under en designvecka i Milano 9-14 april 
2013 samt under Swedish Midsummer Design Week i Sve-
rige. Syftet är att förstärka upplevelsen och bilden av Sve-
rige som designnation för att främja export inom svensk 
möbel- och inredningsindustri och identifiera värdet av 
den internationella synen på Sverige så som NSU beskriver 
Sverigebilden. 

Inför julhandeln 2012 sjösatte VisitSweden och Stock-
holm Visitors Board (SVB) en norsk kampanj med utgångs-
punkt att locka modeintresserade Oslobor till Stockholm. 
Kampanjen centrerades kring en film där skyltdockor i 
Oslo bryter sig fria från skyltfönstren för att ta sig till 
Stockholm och innebär ett samarbete med några av Stock-
holms främsta shoppingaktörer: Biblioteksstan, Mood 
Stockholm, NK, PUB, Åhléns City och City i Samverkan. Fil-
men har fått mer än 175 000 visningar på Youtube och bli-
vit mycket uppmärksammad. Pressvärdet för endast för 
filmen uppgår till minst en miljon svenska kronor.

VisitSweden har arbetat vidare med den strategi 
för hållbar turism som antogs 2009. VisitSweden 
klimatkompenserade sina tjänsteresor, elförbrukning 
och uppvärmning under 2012. VisitSwedens 
hållbarhetsredovisning för 2012 kommer att presenteras 
31 mars 2013 på www.visitsweden.com/partner. 

Under året implementerades ett nytt affärssystem på 
VisitSweden. Implementeringen genomfördes enligt plan 
under första halvåret 2012 och innebär att bolaget nu har 
ett systemstöd som möjliggör att knyta samman projekt-
styrning och ekonomisk uppföljning.

Under året har VisitSweden inlett arbetet med att 
ta fram en standardiserad övergripande process för 
KAM-samarbeten som har fått arbetsnamnet ”Samver-
kanstrappan”. Samverkanstrappan består av 4 faser som vi 
genomför tillsammans med partnern. Efter den 4:e fasen 
övergår KAM-arbetet till operativ marknadsföringsverk-
samhet på marknads/avdelningsnivå. Två pilotsamarbeten 
inleddes med regionala/storstäders turistorganisationer 
under 2012 som avslutas under 2013. Därefter utvärderas 
modellen.

Besöksvolym
Trots ett tufft år för ekonomin i många stora länder kunde 
hotell, stugbyar och vandrarhem räkna in ytterligare ett år 
av ökning för utländska övernattningar med 2%. Det bety-
der rekordresultat för nionde året i rad. Men sett till antal 
övernattningar på samtliga kommersiella boendeanlägg-
ningar, det vill säga även camping och privata stugor och 
lägenheter, påverkades resandet till Sverige av krisen i Eu-

ropa och övernattningarna från utlandet minskade med 
0,6 procent. Framför allt drogs resultatet ned av svagare 
sommarmånader än året före. Resandet till och i Nordeu-
ropa ökade med 0,4 procent och i världen med 3,8 procent 
under 2012, enligt FN-organet World Tourism Organiza-
tion*. De utländska volymerna till Sverige under 2012 visa-
de alltså en sämre utveckling. 

Sverige hade under 2012 totalt 12 809 356 övernatt-
ningar från utlandet. Det är 71 261 färre än 2011 och mot-
svarar en minskning med 0,6 procent jämfört med samma 
period föregående år. Övernattningarna på hotell, stugby-
ar, vandrarhem och campingplatser samt privata stugor 
och lägenheter minskade med 5 procent under juni och 
7 procent under juli jämfört med 2011 och kunde därmed 
inte väga upp helårsresultatet. Utländska övernattning-
ar under dessa två månader utgör 36 procent av samtliga 
övernattningar från utlandet. 2012 års resultat överstiger 
dock 2010. 

Hotell, stugbyar och vandrarhem huserar 62 procent 
av alla utländska kommersiella övernattningar. Här ökade 
antalet under 2012 med 2 procent, eller 160 085 övernatt-
ningar. Utländska övernattningar på camping, som står för 
26 procent av samtliga gästnätter från utlandet, minskade 
mest med 4,8 procent under 2012. Övernattningarna i pri-
vata stugor och lägenheter minskade med 4,1 procent. 

Fem av VisitSwedens tolv prioriterade marknader visa-
de på en ökning under 2012: Norge som enskilt största ut-
landsmarknaden (+2,6 procent), Finland (+4,6 procent), 
Ryssland (+11,8 procent), USA (+6,6 procent) och Kina (+11,2 
procent). Långväga besökare ökade därmed mest. Från 
Sveriges andra och tredje största utlandsmarknad, Tysk-
land och Danmark, minskade antalet gästnätter med 3,8 
procent respektive 7,6 procent. Övernattningarna från de 
krisdrabbade länderna Spanien och Italien minskade pro-
centuellt sett mest (båda cirka 20 procent). 
Utländska gästnätter utgör en knapp fjärdedel av det to-
tala antalet övernattningar i Sverige, under 2012 mer ex-
akt 24,2 procent. Även om andelen internationella besöka-
re i stort sett varit oförändrad de senaste åren, har en allt 
större andel av intäkterna från turismen i Sverige kommit 
från utlandet, under 2011 drygt 37 procent. VisitSweden 
ser en stor potential att öka antalet övernattningar och 
utländska besökares konsumtion i Sverige ytterligare. 

Väsentliga händelser efter balansdagen
I januari 2013 godkände Nämnden för Sverigefrämjande i 
Utlandet (NSU) den strategi för kommunikation av varu-
märket Sverige som tagits fram under hösten 2012 inom 

källa: tillväxtverket/sCb

*källa: jämförelse med europa/världen: 

unWto World tourism barometer, january 

2013  http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/

sites/all/files/pdf/unwto_barom13_01_ jan_

excerpt_0.pdf   
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ramen för NSU. Denna strategi kommer nu att implemen-
teras inom alla NSU-organisationer med start 2013. Stra-
tegin består av två delar: 1) Sverigebilden och hur den 
befintliga kommunikationsplattformen för Sverige bör 
kompletteras och förstärkas samt 2) arbetet med Sverige-
bilden och hur processen med att stärka Sverigebilden kan 
utvecklas och systematiseras.

I VisitSwedens affärsplan t o m år 2015 konstateras att 
VisitSweden som kommunikationsbolag för internationell 
marknadsföring av Sverige har en nyckelroll för att besök-
snäringen ska lyckas med målet att fördubbla besöksnä-
ringens omsättning och exportvärde. För att lyckas med 
detta utmanande mål har VisitSweden tillsammans med 
besöksnäringen formulerat en tydlig kommunikationsstra-
tegi för destinationen Sverige. Kommunikationsstrategin 
består av redan tidigare lanserade strategier, vilka bear-
betades i syfte att göra det lättare för destinationer, regi-
oner och företag att kommunicera samma Sverigebild till 
potentiella besökare. 
VisitSweden publicerade i början av februari 2013 “Besök-
snäringens kommunikationsguide – för internationell mark-
nadsföring av destinationen Sverige”, en guide som på ett 
enkelt sätt beskriver hur besöksnäringen arbetar tillsam-
mans med samma mål och strategier som stärker gemen-
samma Sverigebudskap på internationella marknader. 

I januari 2013 avgick Josephine Rydberg-Dumont på 
egen begäran ur styrelsen och som styrelsens ordföran-
de. Ny ordförande väljs på den ordinarie bolagsstämman i 
mars 2013.

Risker och osäkerhets-
faktorer 
Valutaexponering inom 
VisitSweden finns i den 
utländska representa-
tionen, både represen-
tationskontor och dot-
terbolag, och består av 
lokala baskostnader och 
de delar av marknads-
aktiviteterna som ge-
nomförts i lokal valu-
ta. Under 2012 har den 
svenska kronan stärkts, 
vilket haft en positiv 
effekt vad gäller kost-
nader för de aktivite-
ter som VisitSweden 
genomfört. Samti-

digt finns det en risk att resandet till Sverige kan påver-
kas negativt av kronförstärkningen. Om resandet till Sve-
rige minskar så kan det försvåra VisitSwedens uppdrag 
att marknadsföra Sverige och svenska destinationer ut-
omlands. Eftersom VisitSweden är en expertorganisation 
finns en risk att tapp av kvalificerad kompetens får en ne-
gativ påverkan på verksamheten och de projekt och kam-
panjer som bedrivs.

Intäkter
Intäkterna för verksamhetsåret 2012 redovisas till 281,8 mil-
joner kronor (281,9) varav 185,6 miljoner kronor (200,2) i 
moderbolaget. Årets resultat redovisas till -7,6 miljoner kro-
nor (-7,9) varav i moderbolaget -8,1 (-8,5) miljoner kronor. 

Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras genom intäkter från 
partners genom samarbetsprojekt samt genom anslag 
från staten. VisitSweden fakturerar besöksnäringen för de 
tjänster som utförs, det vill säga intäkter från marknads-
aktiviteter och gemensamma marknadsföringskampanjer. 
Dessa intäkter från besöksnäringen uppgick 2012 till 137,4 
miljoner kronor, vilket är en omsättningsökning med 4 
procent jämfört med 2011. I avtalet mellan ägarna står att 
”Staten ska finansiera bolagets basverksamhet och över-
gripande marknadsföring, dvs varumärket Sverige. Besök-
snäringen ska finansiera produktmarknadsföring på minst 
samma nivå som imagemarknadsföringen men med in-
riktning att den bör ökas till motsvarande belopp som sta-
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tens aktieägartillskott”. Detta har överträffats under 2012, 
då staten investerade 43,1 miljoner kronor i imagemark-
nadsföring och besöksnäringen 137,4 miljoner kronor i pro-
duktmarknadsföring.

Det statliga anslaget för år 2012 uppgick till 140,0 miljo-
ner kronor (140,0). Anslaget har förbrukats i sin helhet och 
ett underskott redovisas. Styrelsen valde att för året bud-
getera med ett underskott på cirka 9 miljoner kronor då 
bolaget redovisade en vinst år 2010 som uppstod genom 
extraanslag. VisitSweden återinvesterar eventuella över-
skott i verksamheten under kommande verksamhetsår då 
vi inte är ett vinstdrivande bolag. För kommande år har en 
budget godkänts som innebär att intäkter och kostnader 
balanserar.

Nyckeltal

(tsek) 2012 2011 2010 2009 2008

nettoomsättning 281 818 281 967 264 107  196 701  175 228

resultat efter  
finansiella poster -7 364 -7 743 17 927 2 036  -332

eget kapital 24 569 32 275 40 256 22 769 20 994

balansomslutning 92 522 94 396 98 838 63 768 62 897

soliditet %  
(eg kap/balansomsl.) 26,5% 34,2% 40,7% 35,7% 33,4%

medeltal anställda 88 81 71 66 60

Förslag till disposition beträffande bolagets vinstmedel

till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

balanserade vinstmedel  19 358 766

årets resultat - 8 083 631

summa 11 275 135

styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 11 275 135

Resultat och ställning för de två senaste räkenskapsåren 
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar och 
kassaflödesanalys med tillhörande bokslutskommentarer 
och noter. Samtliga belopp är angivna i TSEK om inte an-
nat angivits. För övrigt hänvisas till bilagda redovisnings-
principer och noter i denna årsredovisning.
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resultaträkning

 moderbolag koncern
TSEK Not 2012 2011 2012 2011

rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 185 591 200 204 281 818 281 967

  185 591 200 204 281 818 281 967

rörelsens kostnader

Marknadsföring  -131 534 -148 014 -190 011 -195 091
Personalkostnader 4 -40 716 -34 816                     -65 852           -57 488
Övriga externa kostnader 2,3 -21 185 -25 079 -32 737 -35 989
Avskrivningar på materiella och immatriella anläggningstillgångar 7 -460 -1 350 -851  -1 782
  -193 895 -209 259 -289 451 -290 350

rörelseresultat  -8 304 -9 055 -7 633 -8 383

resultat från finansiella poster

Finansiella intäkter 5 351 709 407 773
Finansiella kostnader 5 -131 -140 -138 -133

Summa     220 -569 269 640

resultat efter finansiella poster  -8 084 -8 486 -7 364 -7 743

Skatt på årets resultat     6 - - -272 -244

Årets resultat  -8 084 -8 486 -7 636 -7 987
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balansräkning per 31 december

 moderbolag koncern
TSEK Not 2012 2011 2012 2011

tillgångar

immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 7 - - - -
  - - - -

materiella anläggningstillgångar     
Inventarier 7 2 103 1 122 2 763    2 057        

  2 103   1 122     2 763 2 057
finansiella anläggningstillgångar     
Andelar i koncernföretag 8 807    807    - -
Andelar i intressebolag 8 1 580 1 580 1 580 1 580
Andra långfristiga fordringar 8 378 378 378 378
Depositioner 9 504 218 764 381
  3 269 2 983 2 722 2 339
     
summa anläggningstillgångar  5 372 4 105 5 485  4 396
     
omsättningstillgångar     
kortfristiga fordringar     
Kundfordringar  11 995 5 073 38 784 31 424
Fordringar hos koncernföretag  16 014 15 469 - -
Övriga fordringar  4 161   3 925    10 657 8 777
Förutbet kostnader, upplupna intäkter 10 5 094  6 518 12 560 11 670

   37 264 30 985 62 001 51 871 
    
kassa och bank                 13 892        22 007 25 036 38 129
     
summa omsättningstillgångar  51 156 52 992 87 037 90 000

summa tillgångar  56 528 57 097 92 522 94 396
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 moderbolag koncern
TSEK Not 2012 2011 2012 2011

eget kapital och skulder
eget kapital 11    
Bundet eget kapital     
Aktiekapital (1 000 000 aktier)  10 000 10 000 10 000 10 000
Reservfond/bundna reserver  1 092 1 092 1 092 1 092

  11 092 11 092 11 092 11 092
Fritt eget kapital     
Balanserad vinst   19 359 27 845 21 113 29 170
Årets resultat  -8 084 -8 486 -7 636 -7 987

  11 275 19 359         13 477        21 183
     
summa eget kapital  22 367 30 451 24 569 32 275
skulder

Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder  16 050 13 980 38 944 39 664
Skatteskulder  - - 161 96
Övriga skulder  892 671 1 441 1 969
Skulder till koncernföretag               970                -              -             -
Upplupna kostnader, förutbet intäkter 12 16 249 11 995 27 407 20 392

  34 161 26 646 67 953 62 121
     
summa eget kapital och skulder  56 528 57 097 92 522 94 396

poster inom linjen
     
Ställda säkerheter, hyresdepositioner  504 393 764 556
Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga

2012balansräkning per 31  december 31



kassaflödesanalys

 moderbolag koncern
TSEK  2012 2011 2012 2011

den löpande verksamheten     
Rörelseresultat efter finansnetto  -8 084 - 8 486 -7 364 - 7 743
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet     
Nedskrivning intressebolag  -              - -               -
Avskrivningar  460 1 350 851 1 782
Betald skatt  - - -207 -199

kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital  -7 624 -7 136 -6 720 -6 160 
    
förändringar av rörelsekapital     
Ökning (-) minskning (+) kortfristiga fordringar  -6 281 -6 694  -9 955  -9 248
Ökning (+) minskning (-) kortfristiga skulder  7 516 -6 349 5 767 3 514

kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 389 -20 179 -10 908  -11 894 
     
investeringsverksamheten     
Nettoinvesteringar i aktier och andelar  - -1 349 - -1 580
Nettoinvesteringar i maskiner/inventarier  -1 441 -204 -1 578 -530
Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar  - -  -  -
Depositioner  -285 - -383 -18

kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 726 -1 553 -1 961 -2 128

årets kassaflöde  -8 115 -21 732 -12 869 -14 022
likvida medel vid årets början  22 007 43 739 38 129 52 149o
omräkningsdifferens                 -          - -224 2
     
likvida medel vid årets slut  13 892 22 007 25 036 38 129
     
tilläggsupplysning     
Kassa och bank  13 892 22 007 25 036 38 129

summa  13 892 22 007 25 036 38 129

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovis-
ningslagen (ÅRL) och följer Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Fordringar har tagits upp till det be-
lopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har tagits 
upp till nominellt värde. 

Samtliga noter hänförliga till balansräkningen 
avser ställning per 31 december.

Pågående projekt redovisas med direkt nedlagda 
kostnader med avdrag för förskottsinbetalningar 
samt i ett fåtal projekt med direkt nedlagda kost-
nader och intäkterna som förskott från kunder. I de 
projekt där vi har utfäst oss att gå in med en del 
statligt anslag under ett antal år, redovisas den 
statliga intäkten som reserverats i ett pågående 
projekt som en upplupen intäkt.

Intäkter består av statliga anslag, finansiering 
av deltagande i affärssamarbeten och fakturerade 
tjänster till partners och intressenter för utfört ar-
bete. Intäkterna har upptagits till verkligt värde av 
vad som erhållits eller kommer att erhållas. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. In-
ventarier avskrivs efter en femårig plan och datorer 
efter en treårig plan i de fall kostnaden överstiger 
ett halvt prisbasbelopp. Inventarier av mindre värde 
kostnadsförs direkt.

Kostnader för programvara kostnadsförs löpande 
i enlighet med Uttalande - BFN U 88:16.

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

Kassaflödesanalysen har upprättats enligt indi-
rekt metod.

Samtliga dotterbolag är självständiga juridiska 
enheter varför V.S. VisitSweden AB tillämpar dags-
kursmetoden för omräkning av de utländska dot-
terbolagens resultat- och balansräkningar. Detta 

innebär att dotterbolagens tillgångar och skulder 
omräknats till balansdagens kurs. Samtliga poster 
i resultaträkningen har omräknats till årets genom-
snittskurs.

Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 
2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. 
Samtliga leasingavtal redovisas som operationel-
la och kostnadsförs över löptiden i enlighet med 
dessa regler. 
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noter

Not 1 Omsättning från staten och övriga (MSEK) moderbolag koncern
  2012 2011 2012 2011

Intäkter från staten 140,0 140,0 140,0 140,0
Matlandet särskilt anslag 4,4 10,0 4,4 10,0
Intäkter från övriga 41,2 50,2 137,4 131,9

summa 185,6 200,2 281,8 281,9

 nettoomsättning  varav statlig
 koncern finansiering
omsättning per marknad 2012 2011 2012 2011

Danmark 40,0 36,6 14,3 11,7
Norge 23,3 21,5 9,5 8,8
Finland 15,0 11,3 6,7 5,9
Tyskland 37,6 40,7 12,8 12,9
Nederländerna 9,0 7,5 4,2 4,0
Storbritannien 29,9 33,1 11,5 12,9
Frankrike 8,8 6,5 4,5 3,8
Italien 8,6 9,4 4,0 4,2
Spanien 8,9 8,1 4,0 3,8
Ryssland 9,1 8,3 3,9 4,0
USA 17,3 14,3 8,5 7,6
Kina 4,7 6,0 3,5 5,9
Övergripande marknadsföring 30,7 36,1 20,1 22,6
Matlandet särskilt anslag 5,6 10,0 4,4 10,0
Finansiering gem. baskostnader Stockholm 33,2 32,5 *40,1 *39,9

summa 281,8 281,9 152 158

upplysning om inköp och försäljning mellan koncernbolag
Rörelsen i sex (sex) av bolagets utlandskontor drivs i helägda dotterbolag. En del av finansieringen sker från moderbolaget,  
övrig del genom fakturering till kunder för utförda tjänster. Moderbolaget har under året köpt tjänster från dotterbolagen  
för 58 569 TSEK (56 386) vilket uppgår till 30 % av inköpen (27 %). Av koncernens totala inköp och försäljning avser  
20,3 % (20 %) inköp inom den företagsgrupp som koncernen tillhör. 

Not 2 Arvode och kostnadsersättning till revisorer moderbolag koncern
  2012 2011 2012 2011

KPMG     
 Revisionsuppdrag 203 - 203 -
 Konsultuppdrag 225 - 225 -
Andra revisionsbolag    
 Revisionsuppdrag - 208 223 3488
 Konsultuppdrag - - 14 -

summa 428 208 665 348

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

Not 3 Leasingavtal 
Leasingkostnader för hyresavtal avser telefonväxlar, kopiatorer och datautrustning.
 moderbolag koncern
  2012 2011 2012 2011

summa 75 76 251 254

Not 1 
*Den statliga finanseringen 
överstiger nettoomsättningen  
då finansiering tagits från  
balanserad vinst
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Not 4 Anställda och personalkostnader
Upplysningar om anställda och personalkostnader har upprättats enligt Bokföringsnämndens rekommendation R4.
 
anställda     2012   2011

 Antal  Varav Antal  Varav 
moderbolag anställda kvinnor anställda  kvinnor 

Sverige 33 23 32 22
Frankrike 3 2 3 2
USA 3 2 3 2
Italien 2 2 3 2
Ryssland 3 2 2 1
Nederländerna 4 3 3 3
Kina 2 2 - -

summa 50 36 46 32
 
 Antal  Varav Antal  Varav 
dotterbolag anställda kvinnor anställda  kvinnor 

Danmark 9 6 9 6
Tyskland 9 7 7 5
Finland 4 1 5 3
Spanien 3 1 3 1
Storbritannien 7 5 7 4
Norge 6 4 4 2

summa 38 24 35 21
koncern totalt 88 60 81 53

personalkostnader  2012   2011

 Löner och andra Sociala Pensions- Löner och andra Sociala Pensions-
 ersättningar kostnader kostnader ersättningar kostnader kostnader
moderbolag  
Styrelse 465 130 - 447 109 -
VD 1 249 760 296 1 184 704 267
Övriga 26 738 11 375 3 221 22 289 10 083 2 769
summa  28 452 12 265 3 517 23 920 10 896 3 036

dotterbolag 21 417 3 718 1 418 19 085 3 281 1 257
koncern totalt 49 869 15 983 4 935 43 005 14 177 4 293

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

könsfördelning i styrelse och företagsledning 2012 2011

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

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

 moderbolag koncern
finansiella intäkter 2012 2011 2012 2011

Räntor 351 709 406 758
Finansiella intäkter - - 2 15
summa 351 709 408 773

 moderbolag koncern
finansiella kostnader 2012 2011 2012 2011

räntor -131 -128 -140 -132
Finansiella kostnader                 -    -12                   - -1

summa -131 -140 -140 -133

Not 6 Skatter 
Bolaget har fastställda outnyttjade underskott om 97 MSEK. Den uppskjutna skattefordran avseende detta underskott har  
för närvarande ej aktiverats på grund av osäkerheten om huruvida avdragen kan tillgodogöras mot överskott vid framtida beskattning.  
Den skatt som redovisas är den skatt som dotterbolagen betalar på sin vinst i respektive land.

 moderbolag koncern
 2012 2011 2012 2011

Aktuell skatt - - -272 -244

summa                 -    -                   -272 -244

Not 7 Materiella och immateriella anläggningstillgångar
  moderbolag koncern
balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2012 2011 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde - 1 867 - 1 867
Nedlagda kostnader under året - - -  - 
Försäljningar/utrangeringar         -  -1 867 - -1 867

utgående ackumulerade anskaffningsvärden          - -              - -
    
Ingående avskrivingar - -1 064 - -1 064
Försäljningar/utrangeringar - 1 867 - 1 867
Årets avskrivningar - -803 - -803

utgående ackumulerade avskrivningar - - - -

 moderbolag koncern
inventarier 2012 2011 2012 2011

Ingående anskaffningsvärde 6 724 6 520  10 359 9 834
Inköp 1 441 204 1 578 530
Kursjusteringar och justering av IB - - -21 4
Försäljningar/utrangeringar -4 859 - -5 131 -9

utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 306 6 724 6 785 10 359
    
Ingående avskrivningar -5 602 -5 056 -8 302 -7 332
Försäljningar/utrangeringar 4 859 - 5 131 9
Årets avskrivningar inkl kursjusteringar -460 -546 -851  -979

utgående ackumulerade avskrivningar -1 203 -5 602 -4 022  -8 302
utgående planenligt restvärde 2 103 1 122 2 763 2 057
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Not 8 Andelar i koncernföretag kapital-  nominellt bokfört
 andel  värde värde kr

summa andelar i dotterbolag
visitsweden aps 100 % dkk 200 000 239 100
visitsweden as 100 % nok 100 000 109 130
visitsweden gmbH 100 % eur 50 000 300 000
v.s. visit sweden ab oy 100 % eur 8 000 76 320
visitsweden ltd 100 % gbp 100 50 000
visitsweden s.l 100% eur 3 006 32 972

    807 522

summa andelar i intressebolag    
scandinavian tourism inc 20 % usd 200 1 568
svensk destinationsutveckling ab 40 % sek 80 000 1 580 000

    1 581 568

andra långfristiga fordringar    
scandinavian tourism inc     usd 48 000 376 320

    376 320

Uppgifter om dotterbolagens organisationsnummer och säte:

 organisationsnummer säte
VisitSweden ApS  16 92 93 44 Danmark
VisitSweden AS  966 996 013 Norge
VisitSweden GmbH                                           153.045.517 Tyskland
V.S. Visit Sweden Ab Oy  1999469–0 Finland
VisitSweden Ltd  2793563 Storbritannien
VisitSweden S.L  B64958549 Spanien

Not 9 Depositioner
Avser i huvudsak lämnade hyresdepositioner.

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter moderbolag koncern
 2012 2011 2012 2011

Förutbetalda hyror 711 742 936 933
Försäkringar (företags- och pension) 388 377 386 377
Förskottsdebiterade underhållsavg. 66 144 66 144
Mässkoncept, teknik - 69 - 69
Förutbetalda kostnader pågående arbete 2 540 - 2 839 -
Upplupna intäkter 448 4 273 5 893 4 484
Övriga poster 941 913 2 440 5 663

summa 5 094 6 518 12 560 11 670

noter
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Not 11 Förändring av eget kapital i moderbolag och koncern

 aktiekapital reservfond balanserat årets vinst 
moderbolag   resultat

Belopp vid årets ingång 10 000 1 092 27 845 -8 486
Vinstdisposition   -8 486 8 486
Årets resultat    -8 084
belopp vid årets utgång 10 000 1 092 19 359 -8 084

 aktiekapital reservfond balanserat årets vinst 
koncern   resultat

Belopp vid årets ingång 10 000 1 092 29 170 -7 987
Omräkningsdifferens   -70  
Vinstdisposition   -7 987  7 987 
Årets resultat    -7 636
belopp vid årets utgång 10 000 1 092 21 113 -7 636

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 moderbolag koncern
 2012 2011 2012 2011

Semesterlöneskuld 1 482 1 483 2 572 2 540
Upplupna löner 2 224 587 2 230 588
Löneskatt 609 564 609 564
Arbetsgivaravgifter 653 490 886 807
Konsulttid 136 516 1 086 516
Pågående arbete förskottsfakturering 3 000 1 205 3 325 3 026
övriga poster 8 145 7 150 16 699 12 351

summa  16 249 11 995 27 407 20 392

 

karin mattsson Weijber (2002) peter Clason (2007) inga thoresson-Hallgren (2011)    

magnus nilsson (2009) jan kårström (2005) eva östling ollén (2012)

gunilla mitchell (2009)  

  

 thomas brühl 
 verkställande direktör

Stockholm den 1 mars 2013
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Företagsledning

1 Inga Thoresson-Hallgren, departementsråd 
Näringsdepartementet (2011)

2 Magnus Nilsson, ordförande Svensk Turism AB (2009)  

3 Karin Mattsson Weijber, ordförande 
Riksidrottsförbundet (2002) 

4 Peter Clason, vd American Express Norden (2007)

5 Gunilla Mitchell, vd Västsvenska Turistrådet (2009) 

6 Eva Östling Ollén, vd Visita (2012) 

7 Jan Kårström, fd vd Viking Line Skandinavien (2005)  

8 Patric Sjöberg, vd Stockholmsmässan, suppleant (2010) 

9 Hans Gerremo, vd SLAO, suppleant (2011)

1 Thomas Brühl, CEO 

2 Helén Malmberg, Director of Marketing (fr o m 
december 2012) 

3 Helene Berg, Regional Director (Tyskland, Nederländerna, 
Storbritannien, Ryssland) 

4 Kristina Ösund, Director of Corporate Business Support

5 Maria Ziv, Director of Marketing (t o m november 2012)   

6 Niels Mouritzen, Director of Sales 

7 Patric Lindström, Regional Director (Danmark, Norge, 
Finland) 

8 Semmy Rülf, Regional Director (Frankrike, Italien, 
Spanien, Kina, USA)   

9 Ulrika Hallesius, Director of Corporate Communications 
& Public Affairs
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© VisitSweden 2013 · ide och produktion:
Vinter i samarbete med VisitSweden.
fotografer
Omslag: Hultsfredsfestivalen/Rodrigo 
Rivas Ruiz, Designvaser Galleri Pascale/
Tuukka Ervasti, Mathias Dahlgren 
restaurant/Björn Tesch

Sid 2: Food Blind Date/Fenella Mett, Finsk 
tv-serie/Laura Malmivaara, Isevent i 
Danmark/PrimeTime Kommunikation A/S, 
Kulinarisk akademi/Tina Stafrén, 
Sommarkampanj/Johan Willner

Sid 5: Porträtt Thomas Brühl/Nina Eirin 
Rangoy

Sid 7: Swedish Workshop/Janus Langhorn

Sid 10:  Ammarnäs Fiskecenter/Staffan 
Widstrand, Shopping i Stockholm/Nicho 
Södling

Sid 12:  Västkusten, Everts Sjöbod/Henrik 
Trygg

Sid 14: WHOPs/Erik Lindvall, Active 
Family/Erik Lindvall, DINKs/Nicho Södling

Sid 15:  Mat/Lena Granefelt, Svensken/
livsstilen/Martin Svalander, Hållbarhet/
Jacque de Villiers, Natur/friluftsliv/Jonas 
Overödder, Litteratur/film/Lena Granefelt, 
Design/mode/Tuukka Ervasti

Sid 16-17:  Skeppsholmsbron, Stockholm/
Nicho Södling

Sid 19:  Going home to fashion/Marie 
Kristiansen

Sid 20:  Finsk tv/Laura Malmivaara

Sid 22:  Swedish Workshop/Janus 
Langhorn, Green Sweden/Finnskogen, 
Hälsingland/Håkan Vargas

Sid 23:  Isevent Danmark/PrimeTime 
Kommunikation A/S

Sid 24-25:  Liseberg/Göran Assner

Sid 27:  Stolar, Gullmarstrand Hotel/
Fredrik Broman

Sid 28:  Picknick/Ola Ericson, Hundspann 
Jokkmokkguiderna/Staffan Widstrand

Sid 38:  Styrelse och ledning/Jakob 
Fridholm

tryck:  Tryckeriet åtta. 45 AB är 
Svanen- och Forest Stewardship 
Council-certifierade. Årsredovisningen 
trycks på klimatkompenserat papper i 2 
000 ex.
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Norge 
VisitSweden 
Sagveien 23 C 
NO-0459 Oslo 
Norge 
norway@visitsweden.com

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

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

daNmark 
VisitSweden 
Kompagnistraede 34, 5. sal 
DK-1208 København K 
Danmark 
denmark@visitsweden.com

NederläNderNa 
VisitSweden 
Herengracht 252 (2nd floor) 
NL-1016 BV Amsterdam 
Nederländerna  
holland@visitsweden.com

SpaNieN 
VisitSweden 
Gran Via, 630, 4ª Planta, 
ES-08007 Barcelona 
Spanien 
spain@visitsweden.com

FiNlaNd 
Visit Sweden 
Södra Esplanaden 22 C, 2 vån 
FIN-00130 Helsingfors 
Finland 
finland@visitsweden.com

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

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

 
 
 
 
 

rySSlaNd 
VisitSweden 
Korovy Val 7, 2 floor, 
RU-119049 Moscow 
Ryssland 
russia@visitsweden.com

USa 
VisitSweden 
655 Third Ave 
Suite 1810 
New York NY 10017 
USA 
usa@visitsweden.com

kiNa 
VisitSweden 
Room 324 
Radisson Blu Hotel Beijing 
6A East Beisanhuan Road 
Chaoyang District 
Beijing 
P.R. of China 
infochina@visitsweden.com

utlandskontor

VisitSweden, Huvudkontor
Box 3030, SE-103 61 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 21

Telefon +46 (0)8 789 10 00

www.visitsweden.com/partner (för samarbetspartners)
www.visitsweden.com (för Sverigebesökare)
www.twitter.com/visitsweden
info.se@visitsweden.com 
Org nr 556500-7621


