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Kontakt VisitSweden
V.S VisitSweden AB
box 3030
103 61 stockholm
Besöksadress: sveavägen 21, stockholm
tel: 08-789 10 00
info.se@visitsweden.com
www.visitsweden.com/partner
www.twitter.com/visitsweden 

Kontaktpreson hållbarhetsredovisningen
Ulrika Hallesius, ulrika.hallesius@visitsweden.com 

Omslag:  
Kajak på västkusten under  
VisitSwedens Academy of Sweden  
– Outdoor i september 2012.  
Foto: Henrik Trygg 
/imagebank.sweden.se
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VisitSweden arbetar  
för hållbar utveckling

Sverige har en stark naturprofil och uppfattas av omvärl-
den som ett land med starka naturvärden och ett bety-
dande engagemang för miljön. VisitSweden arbetar för att 
inspirera både resenärer och besöksnäringen i Sverige att 
tänka och kommunicera hållbarhet. Vi svenskar lever med 
en unik närhet till vår rika natur och med en stark tradition 
att uppskatta och värna den. Vår huvudstad utnämndes 
2010 till den allra första miljöhuvudstaden i Europa och 
Sverige har högt uppställda, nationella miljömål. Många 
människor både här hemma och ute i världen förväntar  
sig att Sverige är bra på hållbarhet. 

Besöksnäringen, räknat till hotell, stugbyar och vand-
rarhem, har haft en obruten tillväxt i nio år och börjar 
räknas som en av Sveriges basnäringar. Övernattningarna 
på kommersiella boendeanläggningar 2012 visade på en 
liten minskning på 0,6 procent, vilket innebär att 2012 är 
högre än 2010 och på i stort sett samma nivå som 2011. 
Övernattningar från Norge, Finland, Ryssland, Kina och USA 
har ökat mest medan övernattningar från bland andra 
Danmark och Tyskland har minskat.

Den Nationella strategin för svensk besöksnäring 20201 
har stort inflytande på VisitSwedens verksamhet. Visionen 
är tydlig: besöksnäringen i Sverige ska fördubbla omsätt-
ningen till 2020. Det krävs ett hårt arbete och en omfat-
tande satsning för att infria de högt ställa målen och i 
strategin framhävs hållbar utveckling som en grundpelare. 

VisitSwedens bidrag för att uppnå målen är effektiv  
marknadsföring som ska få fler besökare till Sverige. 

Ett ökat resande ställer krav
Resor är en självklar del av allt fler människors livsstil. Vi 
är många som tar för givet att koppla av, lära nytt och 
utveckla oss själva i samband med en semesterresa. Den 
ökade globaliseringen ställer stora krav på besöksnäringen 
att ta ansvar och erbjuda resenärer fler hållbara produkter. 
Upplevelser, boende, mötesanläggningar och transpor-
ter med minsta möjliga miljöpåverkan bör vara självklara 
hygienfaktorer och inte ett exklusivt tillval. Det finns redan 
tendenser som visar att hållbarhet numera är en själv-
klar förväntan hos allt fler resenärer2. Många resenärer 
associerar Sverige med miljöhänsyn, en konsekvens av vår 
starka naturprofil. Vi tolkar det som att man förväntar sig 
att Sverige, med sina stora naturvärden, per automatik ska 
ta vara på sin närmiljö.

VisitSweden tar ansvar
VisitSweden har en övergripande strategi för att stärka 
Sveriges position som hållbar destination, med tre delstra-
tegier: motivera besökarna, uppmuntra besöksnäringen 
och själva engagera oss i hållbarhetsfrågor. 

Vår kommunikationsstrategi för att marknadsföra 
Sverige som hållbar destination hjälper oss att inspirera 

1 Nationell Strategi för  
Svensk Besöksnäring,  
www.strategi2020.se 

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

Thomas Brühl,  
vd VisitSweden

Den hållbara destinationen Sverige ska vara lustfylld,  
rolig, inspirerande och lärorik att resa till. VisitSweden och svenska 

 destinationer ska tydligare kommunicera hållbara upplevelser, 
boendealternativ och transporter.
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fler besökare att välja hållbara upplevelser. Vi ska motivera 
besöksnäringen att utveckla fler hållbara produkter genom 
att överföra kunskap om målgruppens efterfrågan. Vi ska 
också måna om vårt eget agerande i hållbarhetsfrågor, 
både i vårt eget bolag och i externa forum. 

VisitSweden har varit ett Klimatneutralt företag 
sedan 2009. VisitSweden arbetar i vardagen med att ta 
miljöhänsyn på våra kontor, på medarbetarnas resor och 
genomför klimatneutrala och klimatkompenserade events. 
VisitSwedens egen miljöpåverkan från tjänsteresor, el och 
värme minskar både totalt och per anställd. Vi kompense-
rar för vår miljöbelastning och jobbar för att fortsätta den. 

Sverige som hållbar förebild
Sverige kan ta positionen som det hållbara resmålet i 
Europa för VisitSwedens målgrupp Den globala resenä-
ren. Den hållbara destinationen Sverige ska vara lustfylld, 
rolig, inspirerande och lärorik att resa till. VisitSweden och 
svenska destinationer ska tydligare kommunicera hållbara 
upplevelser, boendealternativ och transporter. 

Jag är stolt över att arbeta i ett klimatneutralt företag. 
Jag är glad över att representera ett land som står för håll-
bara värden i resenärernas ögon. Detta lägger en grund för 
att destinationen Sverige ska kunna ta klivet fram till den 
hållbara ledarplatsen i Europa. 

Thomas Brühl, vd VisitSweden

Thomas Brühl,  
vd VisitSweden

Thomas Brühl, vd VisitSweden 
Cykelhjälmen Hövding runt halsen. 
Foto: Nina Eirin Rangoy
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Hållbarhet och  
globalt ansvar

Turism är gränsöverskridande. Näringen växer snabbt och antalet turister i världen 
nådde upp till en miljard människor år 20123. VisitSweden har ett internationellt 
uppdrag och ska för statens och svensk besöksnärings räkning öka antalet utländska 
övernattningar i Sverige. I den nationella strategi som besöksnäringen gemensamt 
antagit är visionen att fördubbla omsättningen av turism i Sverige till 500 miljarder 
kronor till år 2020. I denna utveckling är hållbarhet ett viktigt fokusområde.

VisitSwedens uppdrag är internationell marknadsföring av 
Sverige, svenska destinationer och upplevelser med syfte 
att öka intäkterna från utländska resenärer. Vi har uttryckt 
vårt uppdrag i en tydlig vision: VisitSweden ökar omvärl-
dens lust till Sverige.

Hållbar turism för VisitSweden
Turism handlar om nyfikenhet, lust, känslor och viljan att 
lära nytt. Men mest handlar det kanske om utveckling – 
både för resenärerna själva och för företagen och organi-
sationerna som gör den möjlig - tillsammans med andra 
människor, samhällen och miljöer omkring oss. Därför är 
turism känslig för påverkan från många håll. För att denna 
utveckling ska bli hållbar på sikt måste de miljömässiga, 
de sociala och de ekonomiska aspekterna måste få samma 
möjlighet att utvecklas. 

För VisitSweden handlar hållbar utveckling om just 
detta. Miljön, människorna och ekonomin hänger ihop 
och måste vara i balans om turismen till Sverige ska 
utvecklas enligt visionen till år 2020. Vi arbetar efter en 
definition av hållbar turism som utgår från UNWTO:s och 
Brundtlandkommissionens beskrivning av hållbar utveck-
ling och hållbar turism.

Med detta perspektiv för Sverige som destination och för 
det egna företaget kan VisitSweden identifiera risker och 
möjligheter som är viktiga för utvecklingen av Sverige 
som destination för utländska besökare. En utmaning för 
VisitSweden i marknadsföringen av Sverige är att arbeta 
med alla dessa perspektiv, då vi verkar i ett land som länge 
har arbetat med miljö samt social och ekonomisk utveck-
ling och trygghet. 

VisitSwedens vision för hållbarhet
År 2020 har VisitSweden framgångsrikt positione-
rat Sverige som det hållbara resmålet i Europa för 
VisitSwedens prioriterade målgrupper, Den globala resenä-
ren – ett resmål det känns roligt, inspirerande och lärorikt 
att resa till. Detta genom att vår kommunikation och 
handling på ett naturligt sätt lyfter fram ekonomisk affär-
snytta, socialt engagemang och miljömässigt ledarskap6.

3 UNWTO, World Tourism  
Barometer, Advance Release, januari 
2013, http://dtxtq4w60xqpw.cloud-
front.net/sites/all/files/pdf/unwto_
barom13_01_jan_excerpt_0.pdf

4 Brundtlandkommisionens  
definition av Sustainable Deve- 
lopment: ”Development that meets 
the needs of the present without 
compromising the ability of future 
generations to meet their own 
needs.” (“Hållbar utveckling är en 
utveckling som tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att till-
godose sina behov.”, förf. övers), FN:s 
miljö- och utvecklingskonferens, 
Rio de Janeiro, 1992. UNECE, www.
unece.org/oes/nutshell/2004-2005/
focus_sustainable_development.
html, mars 2012.

5 UNWTO, Conceptual Definition 
of Sustainable Development of 
Tourism, www.sdt.unwto.org/en/
content/about-us-5, mars 2012.

6 Ekonomisk affärsnytta – visa på 
att miljömässigt agerande leder till 
ekonomisk affärsnytta, på kort men 
framför allt lång sikt.

Socialt engagemang – medverka till 
att hela Sverige, stad som glesbygd, 
får en hållbar tillväxt.

Miljömässigt ledarskap – arbeta 
miljömässigt idag för att bevara en 
attraktiv produkt på lång sikt.

Hållbar turism är nära kopplad till hållbar  
utveckling4 och har alltid tre perspektiv: ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet5. En hållbar destination 
måste integrera dessa tre områden för att uppnå en 
långsiktigt hållbar tillväxt.
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VisitSwedens målbild för hållbarhet 2020

Inspirera besökare 
Målgruppen anser att Sverige är ett hållbart resmål.

Motivera besöksnäringen
Svensk besöksnäring anser att VisitSweden som kommuni-
kationsbolag visar på aktivt ledarskap inom hållbarhet. 

Driva och påverka hållbarhetsfrågan
VisitSweden ska påverka och driva frågan i prioriterade 
områden, projekt eller uppdrag både nationellt och inter-
nationellt. Internt strävar VisitSweden att minska sin egen 
miljömässiga påverkan.

Övergripande strategi för hållbar turism
VisitSweden ska:

• Inspirera besökaren till ett hållbart resande och visa 
 hur man kan besöka Sverige på ett ansvarsfullt sätt
• Visa på goda exempel i marknadsföringen och  
 därigenom motivera besöksnäringen att utveckla  
 fler hållbara produkter och upplevelser
• Driva och engagera sig i hållbarhetsfrågor internt,  
 nationellt och internationellt

Inspirera besökare
Genom att lyfta fram hållbara upplevelser i marknadsfö-
ringen mot målgruppen vill VisitSweden inspirera svenska 
företag att erbjuda fler hållbara upplevelser till potentiella 
resenärer. Det sker både genom direkt kommunikation 
med utländska resenärer och via exempelvis researrangö-
rer och utländska journalister. 

Till hjälp i arbetet med att inspirera besökare har 
VisitSweden tagit fram en kommunikationsstrategi för 

budskap som stärker Sverigebilden ur hållbarhetssyn-
punkt. I VisitSwedens affärsplan från mars 2012 är hållbar-
het ett av fem ämnesområden där Sverige står starkt och 
som ska användas för att stärka Sveriges varumärke ytterli-
gare. De övriga prioriterade områdena är design och mode, 
film och litteratur, natur och friluftsliv samt svensk livsstil. 

Generellt sett är de största drivkrafterna för semester-
resan för Den globala resenären som besökt Sverige7 att 
koppla av och slippa rutiner i sin vanliga omgivning, följt 
av att ha roligt och uppleva nya saker samt nyfikenhet på 
nya städer, platser och intryck. Se figuren nedan

VisitSweden har under 2012 inspirerat till hållbara upple-
velser i Sverige på den officiella sajten för resmålet Sverige, 
www.visitsweden.com. En egen sektion, Green Sweden, 
ska göra det enklare att hitta hållbara upplevelser i hela 
Sverige. 

Miljöturismmärkningen Naturens Bästa, den första 
nationella kvalitetsmärkningen av ekoturism på norra 
halvklotet, lanserades 2002. VisitSweden var en av grun-
darna till märkningen och idag står Ekoturismföreningen 
som huvudman bakom Naturens Bästa i samarbete 
med VisitSweden. Märkningen ska göra det enkelt att 
hitta upplevelser som tar hänsyn till miljö, lokal eko-
nomi och sociala aspekter av resan. VisitSweden lyfter 
fram Naturens Bästa-upplevelser i den internationella 
Sverigemarknadsföringen. 

VisitSweden följer upp strategin ”inspirera besökare” 
genom att analysera målgruppens intresse för miljövän-
liga upplevelser och drivkrafter för resande i återkom-
mande webbanalyser. Trafiken till webbsajten visitsweden.
com och sektionen Green Sweden mäts kontinuerligt. 

Motivera besöksnäringen
VisitSweden ser en stor möjlighet att i sin roll som länk 
mellan utländska besökare och utbudet av upplevelser i 
Sverige sprida kunskap och visa på goda exempel på håll-
bart resande för turistföretag, regioner och organisationer.

Koppla av, slippa rutiner.

Att ha roligt och uppleva nya saker tillsammans  
med den/dem man åker med. Uppleva nya städer  

och platser.

Njuta av god mat & dryck, frihet, uppleva naturen, 
sol, värme, vackert väder. Att lära sig något nytt i det 

landet jag besöker. 

Unna mig lite lyx, bo på ett bra ställe, inspira-
tion, få nya idéer. Att uppleva något exotiskt.

Att vara aktiv, röra på mig, sport.  
Festa och ha roligt. Meditera, stänga av,  

gå på retreat.

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

7 VisitSwedens målgrupps- 
analyser, 2011, VisitSweden/GfK

VisitSweden ska attrahera fler be-
sökare till Sverige. Musikfestivalen 
Way Out West i Göteborg.  
Foto: Rodrigo Rivas Ruiz 
/imagebank.sweden.se
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Som drivande kraft i marknadsföringen av destinationen 
Sverige bygger VisitSweden nätverk inom svensk turism. 
Genom att sprida kunskap om målgruppernas resvanor 
och genom gemensamma marknadsföringskampanjer 
med besöksnäringen har VisitSweden en stor möjlighet att 
uppmuntra besöksnäringens organisationer och företag 
till hållbar utveckling.

Dialogen med de regionala turistorganisationerna och 
övrig svensk besöksnäring samt dialogen med ägarna har 
haft en stor inverkan på utvecklingen av VisitSwedens 
hållbarhetsarbete. En viktig utgångspunkt för VisitSweden 
är de utländska resenärernas kunskap och inställning till 
hållbart resande. Kunskap om målgruppens beteende vad 
gäller hållbarhet vill vi sprida till samarbetspartners. 

VisitSweden medverkar i projektet Hållbar 
Destinationsutveckling, som drivs av Tillväxtverket på 
uppdrag av regeringen i tre år. Projekt ska utveckla hållbara 
turistdestinationer för den internationella marknaden och 

stärka innovationsförmågan, kvalitet och konkurrenskraft i 
små och medelstora turist- och upplevelseföretag. 

VisitSweden deltog under 2012 i ett pilotprojekt tillsam-
mans med Tillväxtverket och Västsvenska Turistrådet med 
syfte att etablera ett kvalitets- och hållbarhetssystem till 
stöd för utveckling i hela Sveriges besöksnäring. 

VisitSweden följer upp genom kunskapsöverföring av 
utländska målgruppers 
resebehov och kun-
skapsnivå om Sverige 
diskuteras på återkom-
mande Dialogdagar med 
regionala turistchefer. 
Därutöver sker en daglig 
kontinuerlig dialog mellan 
VisitSwedens medarbetare 
och representanter för 
besöksnäringen och andra 
branscher. Kunskap om de 
utländska målgrupperna 
sprids också genom dialog 
via svenska medier. 

Driva och påverka 
hållbarhetsfrågan
Det finns en möjlighet för 
VisitSweden att påverka 
utvecklingen av hållbarhet 
både externt och internt. 

På en internationell 
arena ser VisitSweden 
samma typ av utmaningar 
kring hållbar utveckling 
som många branschor-
ganisationer och andra 
nationella turistorganisa-
tioner. Därför är det viktigt 
att driva frågan tillsam-
mans för att ta tillvara 
kunskap, skapa samsyn 
och nå större effektivitet. 
I forum som European 
Travel Commission (ETC), 
där VisitSweden är en aktiv 

medlem, har VisitSweden tillsammans med andra natio-
nella turistorganisationer en plattform för dialog.

VisitSweden tar också aktiv del i forum för håll-
bara upplevelser, till exempel som talare på seminarier. 
Turismens roll som en basnäring för Sverige, utländska be-
sökares efterfrågan på annorlunda och lärande upplevelser 
samt hur miljömässig hänsyn kan stärka Sverigebilden 
är vanliga ämnen i dialog med ägare, samarbetspartners, 
medier och andra aktörer i Sverige. 

De regionala turistorganisationerna i Sverige har 
möjlighet att delta i ett nätverk för analys, som drivs av 

I Sörvattnet i södra Härjedalen er-
bjuder familjen Rensberg renrajder 
för besökare. Renar i Sörvattnet är 
ett av de samiska företag som lyfts 
fram genom VisitSápmi.  
Foto: Nikko Nikkinen 
/imagebank.sweden.se
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VisitSweden. I nätverket diskuteras bland annat hur mål-
gruppens resebehov och kunskap om Sverige kan mötas av 
attraktiva erbjudanden från besöksnäringens företag och 
organisationer. 

VisitSweden vill själva agera på ett hållbart sätt och 
har sedan 2008 klimatkompenserat för koldioxidutsläpp 
orsakade av el, värme och tjänsteresor. Sedan 2009 är 
VisitSweden ett Klimatneutralt företag. 

VisitSweden följer upp påverkansarbetet genom 
den dialog som förs med internationella och nationella 
samarbetspartners. Genom den klimatrapport som ingår 
i VisitSwedens klimatkompensationsarbete följs påver-
kan på grund av resor, el och värme upp. VisitSwedens 
medarbetare svarar återkommande på sociala aspekter av 
arbetet genom en medarbetarundersökning. 

VisitSwedens engagemang i organisationer
Nationellt är VisitSweden medlemmar i 
Ekoturismföreningen, ingår i märkningskommittén för 
Naturens Bästa samt sitter i styrgruppen för Hållbar 
besöksnäring, ett pilotprojekt som drivs av Västsvenska 
Turistrådet och Tillväxtverket med syfte att etablera ett 
kvalitets- och hållbarhetssystem till stöd för hela Sveriges 
besöksnäring. VisitSweden sitter i Green Meetings Industry 
Councils Sverigeavdelnings styrelse, som vi var med och 
grundade 2011. 

VisitSwedens utlandskontor samarbetar med olika 
organisationer kopplade till besöksnäringen. Nästan alla 
VisitSwedens utlandskontor är medlemmar i nationella 
och internationella organisationer kring turism eller kom-
munikation, se exempel nedan. På flera av utlandskonto-
ren samarbetar man också med Sveriges ambassader och 
Business Swedens utlandskontor. 

Exempel på VisitSwedens utlandskontors medlemskap i 
påverkansorganisationer: 

• Norge: ANTOR (organisation för utländska turist- 
 organisationer), Norsk-svenska handelskammaren 
• Finland: MARK (Finska marknadsförarnas  
 förbund), SKÅL
• Danmark: ANTOR, Danske Rejseskribenter, Dansk  
 Rejsebureauförening, DIDA 
• Storbritannien: AWTE (Association of Women  
 Travel Executives) 
• Tyskland: VFF (Verband der Fährschifffahrt und  
 Fährtouristik), Corps Touristique, Hamburg@work
• Nederländerna: ANTOR, Svenska Handelskammaren
• Frankrike: ADONET (organisation för utländska turist- 
 organisationer), Meeting Professional International 
• Italien: ADUTEI (organisation för utländska turistor- 
 ganisationer), Assosvezia (svensk-italienska handels- 
 kammaren) 
• Spanien: Svenska handelskammaren 
• USA: USTOA (nätverk för amerikanska researrangörer)

Vad har VisitSweden gjort?
Principöverenskommelse med Svenska Samernas Riksförbund
VisitSweden och Svenska Samernas Riksförbund har enats 
om riktlinjer för samarbete vid internationell marknads-
föring av samisk besöksnäring. Överenskommelsen är 
den första mellan en nationell turistorganisation och en 
urbefolkning. 

Sponsring
VisitSweden var under 2012 bronssponsorer för 
Naturskyddsföreningen (8 000 kr). Beslut har tagits att 
under 2013 stötta Cancerfonden. 

Kunskapsöverföring till samarbetspartners
Genom att göra trender och fakta om VisitSwedens priori-
terade marknader och den utvalda målgruppen tillgäng-
liga för samarbetspartners i och utanför besöksnäringen, 
kan kunskapen om resenärernas behov och förutsätt-
ningar på utlandsmarknaderna föras vidare. På så sätt 
ges förutsättningar att utveckla upplevelser som matchar 
potentiella resenärer. 

Kunskapsutbyte med samarbetspartners
Cirka två gånger per år arrangerar VisitSweden dialog-
dagar för turistchefer i regionala turistorganisationer i 
Sverige. VisitSweden berättar om nyheter i verksamheten, 
utvecklingsområden och om kommande och pågående 
marknadsföringsaktiviteter. Föredragshållare från andra 
organisationer bjuds också in vid behov. Men lika viktigt 
är den kunskap och erfarenhet som deltagarna delar med 
VisitSweden och med varandra. 

Kommunikationsguide för besöksnäringen
VisitSweden tog under hösten 2012 fram en guide med 
strategier för kommunikation av Sverige utomlands. 
Guiden är ett konkret redskap för besöksnäringen och 
besvarar frågorna vem, var, hur och var marknadsföringen 
ska ske. 

Sedan 2009  
är VisitSweden ett  

Klimatneutralt  
företag. 
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Vad kan VisitSweden förbättra?
I VisitSwedens affärsplan som sjösattes i mars 2012 är 
hållbarhet en integrerad del. I affärsplanen har tre övergri-
pande strategier identifierats:

1. Dynamisk kunskapsorganisation,
2. Innovativa affärer och allianser och
3. Effektfull och engagerande kommunikation.

VisitSweden ska fortsätta lyfta fram och kommunicera 
hållbara upplevelser i Sverige för att attrahera besökaren, 
motivera besöksnäringen att välja hållbara lösningar och 
engagera oss i den internationella debatten.

Stort fokus ligger på medarbetarnas bidrag till kun-
skapsföretaget VisitSwedens utveckling och därför ska 
VisitSweden tillämpa en metod för att attrahera och 
behålla de rätta talangerna. Ett av affärsplanens fokusom-
råden, som bryts ned till mål fram till 2015, är att ”tillämpa 
hållbarhetsstrategin internt”.

VisitSweden ska fokusera på att skapa större samar-
betsprojekt med svensk besöksnäring och andra partners 
i närliggande branscher. På så vis kan vi bygga långsiktiga 
och marknadsöverskridande kommunikationskoncept för 
att få större genomslag hos utvalda målgrupper, i stället 
för enstaka kampanjer. 

Som drivande kraft i marknadsföringen av destination 
Sverige kan VisitSweden öka konsumenternas medvetande 
kring klimat och hållbarhet. VisitSweden kan fortsätta  
lyfta fram tips och inspiration om hur besökaren  
upplever Sverige på ett hållbart sätt, bland annat på  
visitsweden.com. 

Också medarbetarna på VisitSweden kan försöka 
minska klimatpåverkan från tjänsteresor ytterligare och 
som företag kan VisitSweden öka energieffektiviteten  
på kontor.

VisitSweden 
ska fortsätta lyfta 
fram och kommu-

nicera hållbara 
upplevelser i Sverige 

för att attrahera 
besökaren, motive-
ra besöksnäringen 
att välja hållbara 
lösningar och en-

gagera oss i den 
internationella 

debatten. 
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Påverkan, risker och möjligheter

VisitSweden tror på Sveriges potential att ta en ännu starkare position som en hållbar 
destination. Vi ser en möjlighet att kunna påverka utländska besökare och besöksnä-
ringen i Sverige i en hållbar riktning. I analyser av VisitSwedens utvalda målgrupper 
kan vi följa hur intresset för miljön ser ut och förändras hos potentiella resenärer 
över tid på våra prioriterade marknader. Samtidigt sker trender i omvärlden som 
VisitSweden behöver förhålla sig till. 

VisitSwedens påverkan på hållbar utveckling
Det är i efterfrågan från utländska resenärer och i utbudet 
av reseupplevelser, transporter och boende i Sverige som 
ett långsiktigt hållbart arbete har sin grund och får effekt. 
Ett rikt urval av långsiktigt hållbara tjänster och varor i 
Sverige kan möta en växande efterfrågan på hållbara lös-
ningar. På samma sätt kan en större efterfrågan driva fram 
fler hållbara upplevelser i Sverige. Turism blir allt viktigare 
som en näring som bidrar till svensk samhällsekonomi – 
2011 omsatte utländsk turism i Sverige cirka 100 miljarder 
kronor. (Data för 2012 levereras under sommaren 2013.)

VisitSweden kan påverka besökare, samarbetspart-
ners och andra genom att inspirera och kommunicera 
ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. På samma 
sätt kan vårt agerande ha negativ påverkan, till exempel 
utländska besökares och våra egna resor. Vi strävar efter 
att den negativa påverkan ska identifieras och minimeras 
och den positiva förstärkas. 

Positiv påverkan på statens och besöksnäringens ekonomi
Uppdraget att få fler resenärer till Sverige har till syfte att 
dels stärka varumärket Sverige och dels att öka omsätt-
ningen i de företag som levererar varor eller tjänster till 
besökarna. Omsättningen från turism har ökat med mel-
lan 143 procent sedan år 2000 och omsatte under 2011 98,8 
miljarder kronor. Staten fick under 2011 momsintäkter från 
turism på 14 miljarder kronor. 

Positiv påverkan genom VisitSwedens engagemang
Med de kontaktytor VisitSweden förfogar över nationellt 
och internationellt kan vi föregå med gott exempel och 
lyfta hållbarhetsfrågor på agendan när vi får möjlighet. 
Genom vårt interna hållbarhetsarbete kan medarbetarna 
uppmuntras att själva agera hållbart, både privat och i 
tjänsten. 

Positiv påverkan på resenärer 
Privatresenärer vill resa för att koppla av, lära nytt och 
umgås med familj och vänner. Sverige har ett starkt 
varumärke som ett land med hälsosam och balanse-
rad livsstil och ett rikt utbud av naturnära upplevelser, 
både i vildmark och i städerna, något som VisitSweden 
har uppdrag att berätta om. Vi strävar efter att vår 
Sverigekommunikation i sig ska vara empatisk, nytänkande 
och optimistisk. 

Negativ påverkan genom resenärernas transporter
I VisitSwedens uppdrag ligger att få fler resenärer att be-
söka Sverige och all vår kommunikation syftar till att stärka 
Sverigebilden eller marknadsföra konkreta reseerbjudan-
den för att uppnå detta. Sveriges storlek och geografiska 
läge i förhållande till stora befolkningscentra i Europa och 
övriga världen kräver god tillgänglighet med exempel-
vis flyg. Detta är avgörande för utvecklingen av utländsk 
turism i Sverige. Fler direktflyglinjer till konkurrenskraftiga 

98,8
miljarder omsatte turism i  
Sverige under 2011
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priser är avgörande för att Sverige ska kunna konkurrera 
med andra resmål. VisitSweden ser positivt på att allt fler 
transportslag utvecklar eller redan har infört mer klimat-
vänliga bränslen eller andra åtgärder. 

Negativ påverkan genom VisitSwedens resor 
VisitSwedens medarbetare är spridda i 13 länder och be-
höver resa för att möta varandra samt samarbetspartners 
i Sverige och andra länder. Det är VisitSwedens resor som 
har identifierats som vår största påverkan. 

Konkreta exempel på påverkan
Den enskilt största konkreta negativa påverkan på miljön 
kommer från VisitSwedens egna tjänsteresor. Genom att 
beräkna och klimatkompensera dessa genom ett projekt 
för effektivare vedspisar i Uganda vägs effekten upp 
genom minskade koldioxidutsläpp. Läs mer på sidan 18. 

En positiv påverkan på resenärer sker genom en nylan-
serad del av den officiella sajten för Sverige som resmål, 
som ska göra det lättare för resenären att hitta hållbara 
upplevelser i Sverige med miljöfokus. www.visitsweden.
com/greensweden VisitSweden lyfter också ofta fram 
upplevelser från Naturens Bästa, en kvalitetsmärkning som 
VisitSweden var med och grundade. 

Ett projekt som har gjort öppenhet, yttrandefrihet 
och mod i Sverige synligt för omvärlden är VisitSwedens 
och Svenska institutets initiativ Curators of Sweden. Det 

officiella Twitterkontot @sweden lämnas varje vecka över 
till en ny svensk, som helt fritt får skriva om sin vardag 
och sina intressen. Genom initiativet förmedlas bilden av 
Sverige som ett land av mångfald och frihet för människor. 

VisitSweden och Samernas Riksförbunds turistorgani-
sation VisitSápmi har undertecknat en principöverenskom-
melse, den första i världen mellan ett nationellt turistråd 
och ett urfolk, som ska säkerställa att samiska upplevelser 
marknadsförs på ett korrekt och trovärdigt sätt. VisitSápmi 
ska företräda samerna och ta del i VisitSwedens marknads-
föring på de 12 prioriterade utlandsmarknaderna. 

Omvärlden påverkar VisitSweden
Att klimatförändringar sker och har påverkan på miljön 
och vår omvärld är ingen ny kunskap, utan något som 
forskare har hävdat i över ett halvt sekel. Människors 
medvetande och hänsyn till miljön och klimatförändringar 
blir allt mer påtaglig, även om uppmärksamheten för 
miljöfrågor tenderar att minska i lågkonjunktur. Detta kan 
komma att få en allt större betydelse i framtida sätt att 
resa. Rapporter8 visar att konsumentens miljömedvetande 
blir alltmer påtagligt men att de anser att ansvaret ligger 
på leverantörer och produktägare att ta sitt ansvar för mil-
jövänligare alternativ.

Sverige har unika förutsättningar som destination, med 
rik natur och många naturupplevelser i kombination med 
pulserande storstäder med harmonisk livsstil, men Sverige 
agerar i stark konkurrens med andra länder. Många poten-
tiella resenärer förknippar Sverige med hållbarhet, men få 
låter ännu hållbarhetsargument påverka valet av resmål9. 
I marknadsföringen av varumärket Sverige och svenska 
destinationer och upplevelser anpassar VisitSweden sina 
budskap och sin kommunikation bland annat efter dessa 
förutsättningar genom att utgå från den valda målgrup-
pens värderingar.

Hållbarhet, och då inte endast miljövänliga aspekter, 
kan vara svårt att kommunicera till potentiella resenärer 
på ett enkelt sätt. Exempelvis har de flesta märkningar 
nationell förankring och är svåra att jämföra med andra 
märkningar – i Sverige till exempel Krav, Svanen och 
Naturens Bästa. Många resenärer saknar också tillräcklig 
kunskap för att göra rationella val när resan eller mötet ska 
bokas. 

En hållbar utveckling är en förutsättning för att också 
Sverige ska fortsätta vara en attraktiv destination, sam-
tidigt som VisitSweden har i uppdrag att öka resandet 
till Sverige. Därför ska VisitSweden göra det lättare för 
Sverigeresenärerna att hitta de hållbara alternativen. 
VisitSweden ska också kommunicera en övergripande bild 
av Sverige som en destination som tar hållbarhet på allvar. 
VisitSwedens strategi för hållbar turism ska inspirera re-
senärer att resa till Sverige på ett ansvarsfullt sätt, i stället 
för till andra destinationer.

8 Special Barometer 365/wave EB75.2 
– TNS opinion & social, augusti 
2011: Attitudes of European Citizens 
towards the Environment. Intervjuer 
bland 26 825 respondenter (ca 1 000 
per EU-land), där man bland annat 
ansåg att

• 95 procent anger att de anser  
 det vara viktigt att skydda miljön

• 87 procent ser sig själva som  
 individer med en roll att spela  
 för att skydda miljön i sina länder

• 72 procent av de tillfrågade är  
 beredda att köpa miljövänliga  
 produkter, även om de kostar lite  
 mer, men det var bara 17 procent  
 som faktiskt köpte miljövänliga  
 produkter

9 VisitSwedens målgrupps- 
analyser, 2011, VisitSweden/Gfk

Den osynliga cykelhjälmen  
Hövding med airbag är en svensk 
uppfinning och ett smart sätt att 
skydda cyklister i trafiken.  
Foto: Hannes Söderlund 
/imagebank.sweden.se
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Huvudsakliga risker och  
möjligheter för VisitSwedens 
verksamhet
Ekonomisk påverkan 

Lågkonjunktur i Sverige 
Risk med betydande direkt påverkan på VisitSweden - att 
svenska staten omprioriterar och minskar resurserna till 
VisitSweden till förmån för helt andra insatser under en 
period. Detta skulle kunna betyda att VisitSweden får en 
ryckig utveckling i verksamheten och upp- eller nedväx-
lingar i organisationens storlek och inriktning kan bli 
följden, liksom instabila samarbeten med svensk besök-
snäring och utländska researrangörer liksom marknadsfö-
ringsinsatser utomlands. 

Mål för hantera dessa eller exempel på befintliga  
eller planerade åtgärder
Kontinuerlig dialog med Näringsdepartementet och 
besöksnäringen ger VisitSweden en bild av framtida 
investeringar. VisitSweden för tillsammans med dess båda 
ägare dialog om inriktning för fortsatt god utväxling av 
investerade medel från stat och besöksnäring. 

Fortsatt lågkonjunktur i världen 
Risk med betydande indirekt påverkan på VisitSweden 
(gn branschen) – att resandet i världen stannar av och att 
Sverige riskerar färre utländska besökare, vilket gör att 
svensk besöksnäring inte får hållbarhet i sin verksamhet 
och affär. 

Mål för hantera dessa eller exempel på befintliga  
eller planerade åtgärder
Snabb omställning i marknadskommunikation beroende 
på målgruppens köpkraft. 

Valutaförändringar på grund av världsekonomin
Risk med betydande direkt påverkan på VisitSweden – att 
en starkare eller svagare svensk krona påverkar bolagets 
egen ekonomi, VisitSwedens intäkter utgörs i huvudsak av 
medel från svenska förretag och den svenska staten, och 
den största delen av utgifterna finns på våra 12 utlands-
kontor i lokal valuta.  

Mål för hantera dessa eller exempel på befintliga  
eller planerade åtgärder
VisitSweden bevakar valutautvecklingen och anpassar 
marknadskommunikationen efter parametrar som valuta. 
Kvartalsprognoser.

Fler och fler människor i världen får möjlighet att resa,  
genom ökad välfärd, demokratiseringsprocesser, m m.
Möjlighet med betydande direkt påverkan på VisitSweden 
– att det långsiktigt växer fram helt nya marknader 
med potential för ökad utländsk turism till Sverige, där 
VisitSweden inte har verksamhet idag, men som långsik-
tigt innebär nya möjligheter för fler eller förflyttade verk-
samhetsställen i bolaget.  

Mål för hantera dessa eller exempel på befintliga  
eller planerade åtgärder
Genom målgruppsanalyser och närvaro genom utland-
skontoren har VisitSweden kunskap om aktuella rese-
trender och anpassar marknadskommunikationen efter 
detta. VisitSweden sprider kunskap om resetrender till 
samarbetspartners. 

Miljöpåverkan  

Förändring i efterfrågan på hållbara upplevelser
Möjlighet med betydande indirekt påverkan på 
VisitSweden (gn besöksnäringen) – att hjälpa till att öka 
efterfrågan av hållbara svenska produkter och upplevelser 
hos den internationella målgruppen och på så vis inspirera 
och uppmuntra svensk besöksnäring att utveckla hållbart 
för framtiden.  

Mål för hantera dessa eller exempel på befintliga  
eller planerade åtgärder
VisitSweden vill göra hållbart resande mer lättillgäng-
ligt för potentiella besökare genom att göra synliggöra 
hållbara produkter och upplevelser www.visitsweden.com/
greensweden. 
 

VisitSweden vill göra hållbart  
resande mer lättillgängligt för 
potentiella besökare. 
Foto: Melker Dahlstrand 
/imagebank.sweden.se
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Kraftigt ökade kostnader för drivmedel/bränslen för  
transport, t ex flyg, bil, båt genom lagstiftning, nya skatter, 
höjda priser på råvaror
Risk med betydande indirekt påverkan på VisitSweden 
(gn branschen) – att Sverige blir för dyrt resmål för våra 
potentiella besökare och att de därmed minskar eller ute-
blir. Sverige är en perifer destination och vi är beroende av 
en kombination av transportslag för att skapa tillväxt av 
utländska besökare (flyg, bil, båt, tåg). Risk för att Sverige 
konkurreras ut av andra destinationer med annan geogra-
fisk belägenhet till stora marknader.  

Mål för hantera dessa eller exempel på befintliga  
eller planerade åtgärder
VisitSweden marknadsför Sverige på olika marknader 
(nordiska, europeiska samt USA och Kina) och i samarbete 
med transportslagen bil, båt, flyg, tåg och buss. På så vis 
minskar vi riskerna för plötsliga inbromsningar av inflöden 
med utländska besökare.

Utveckling av mer miljövänliga bränslen för transport, t ex 
flyg, bil, båt genom lagstiftning eller ekonomiska incitament 
Möjlighet med betydande indirekt påverkan på 
VisitSweden (gn branschen) – att en utveckling av hållbara 
drivmedel påskyndas, fler kan resa hållbart och till konkur-
renskraftiga priser, betyder tillväxtmöjlighet för Sverige 
som destination.

Mål för hantera dessa eller exempel på befintliga  
eller planerade åtgärder
VisitSweden lyfter fram hållbara resealternativ för de 
potentiella besökarna, t ex på www.visitsweden.com/
greensweden

Social påverkan 

Ökad efterfrågan av äkta genuina naturupplevelser från 
målgrupper
Möjlighet med betydande indirekt påverkan på 
VisitSweden (gn branschen) – att Sverige med sitt unika 
utbud av natur kan ta en fortsatt stark position för en 
internationell målgrupp med intresse för att besöka det 
vi erbjuder och därmed kan stärka målgruppens behov av 
äkta och genuina upplevelser.

Mål för hantera dessa eller exempel på befintliga  
eller planerade åtgärder
VisitSweden lyfter fram hållbara upplevelser i, intill och 
utanför städerna för målgruppen och ökar därmed intresse 
och efterfrågan. VisitSwedens kommunikation utgår från 
resenärernas resebehov och preferenser. 
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Dialog med intressenter

För VisitSweden är en aktiv och kontinuerlig dialog med vår omvärld viktig för att vi  
ska uppfylla vårt uppdrag att få fler resenärer till Sverige. Vi har en nätverksbyggande 
roll, där vi matchar rätt typ av upplevelser i Sverige med förväntningar hos de interna-
tionella resenärer vi vänder oss till. Det är i dialog med våra intressenter som vi hittar 
de upplevelser som skapar intresse i den hårda internationella konkurrensen. Men det 
är också i denna dialog som vi skapar förutsättningar att utföra vårt uppdrag. 

I tabellen nedan har vi identifierat de 13 intressenter som 
har störst betydelse för VisitSweden11. Identifikationen av 
vilka som är intressenter kommer från det dagliga arbetet. 
Förutom dialogen med besökare, ägare och medarbetare, 
varierar intensiteten i dialogen över tid och påverkas av 
den strategiska inriktning, som VisitSweden arbetar med 
vid olika tillfällen. Exempelvis har VisitSweden påbörjat 

en djupare dialog med företag inom kreativa näringar, 
som design, mode, film och litteratur, när det gäller över-
gripande Sverigemarknadsföring. Dessa kan betraktas 
som ”samarbetspartners utanför svensk besöksnäring”. 
Kartläggningen av intressenter visar att dialogen är viktig 
för VisitSwedens strategiska arbete utomlands, men  
även i Sverige. 

11 VisitSwedens intressenter identifie-
rades inför arbetet med VisitSwedens 
informationsplan 2006, genom en 
intern workshop med utgångspunkt 
i vedertaget tänkande inom organi-
sations- och kommunikationsteori, 
bland annat enligt Bruzelius/Skärvad 
(Integrerad organisationslära, 1995).

Kampanjen 100%Echt lockade  
tyska äldre par till Sverige under 2012. 
Regioner och företag i Sverige deltog 
tillsammans med transportörer i 
Tyskland i kampanjen. 
Foto: Willem Dijkstra 
/iStockhphoto.com
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intressenter kanaler för dialog frekvens förväntningar på VisitSwedens  
hållbarhetsarbete

åtgärder från  
VisitSweden

Besökare Målgruppsanalyser 
på 12 prioriterade 
marknader12

Återkom-
mande vartan-
nat år.

Förväntar sig få uppleva ett 
naturrikt land som respekterar 
miljön och en livsstil med respekt 
för omgivning och miljö. Förvän-
tar sig att VisitSweden vänder 
sig till dem med budskap som 
är relevanta för dem och möter 
deras resebehov. Förväntar sig 
finna information på turist-
sajten visitsweden.com och i 
VisitSwedens övriga kanaler. 

Prioriterar marknadsföringen uti-
från analysresultaten. Visar håll-
bara alternativ att resa i Sverige, t 
ex med hjälp av miljömärkningen 
Naturens Bästa. Inspirerar genom 
Green Sweden på  
www.visitsweden.com

Ägare Styrelsemöten. 
Års- och övriga rap-
porter. Kontinuerlig 
dialog vid behov.

Kontinuerligt 
och vid möten 
cirka 5-6 
gånger årligen.

En tydlig uppfattning om 
VisitSwedens ambition med håll-
barhet och möjlighet att påverka 
den.

Hållbarhet är ett av de definierade 
fokusområdena i VisitSwedens 
affärsplan 2012.

Medarbetare Medarbetarunder-
sökningar, utveck-
linssamtal, löpande 
dialog kring 
hållbarhetsfrågor, 
främst sociala 
aspekter.

Kontinuerligt Tydlig inblick i och möjlighet att 
påverka VisitSwedens mål och 
vision gällande hållbarhet, inkl  
sociala aspekter.

Utvärdering av utvecklingssam-
tal, uppmuntran av hållbart 
agerande. Talent Management 
som övergripande strategi i 
VisitSwedens affärsplan. Hållbar-
het som fokusområde i interna 
processer.

Samarbets-
partners. 
regionala 
turistorgani-
sationer och 
destinationer.

Dialog kring 
gemensamma 
kampanjer och 
projekt som gäller 
marknadsföring av 
Sverige utomlands 
samt utvärderingar 
av dessa. Dialog 
kring strategiska 
utmaningar och 
möjligheter för 
vidareutveckling av 
besöksnäringen.

Kontinuerligt.
Dialogdagar 
och regionala 
nätverk. 

Kunskap om utländska målgrup-
pers förväntningar på Sverige. Tyd-
lig uppfattning om VisitSwedens 
hållbarhetsarbete och strategier 
för hållbar kommunikation. Led-
arskap kring utveckling av hållbar 
turism.

Kunskapsöverföring inom 
marknadsföringssamarbeten 
om målgruppers förväntningar 
och behov. Information om 
VisitSwedens hållbarhetsstrategi 
och kommunikationsstrategi, 
VisitSwedens hållbarhetsredo-
visningar och information om 
klimatverktyget Svante på 
exempelvis www.visitsweden.
com/partner Inspirerar genom att 
lyfta fram företag som erbjuder 
hållbara alternativ.

Samarbets-
partners.  
Företag i 
svensk besöks- 
näring.

Dialog kring 
gemensamma 
kampanjer och pro-
jekt för marknads-
föring av Sverige 
utomlands samt 
utvärderingar av 
dessa.

Kontinuerligt. Kunskap om utländska målgrup-
pers förväntningar på Sverige som 
destination och Sverigebilden i 
utlandet. Tydlig uppfattning om 
VisitSwedens hållbarhetsarbete 
och strategier för hållbar kommu-
nikation. Ledarskap kring utveck-
ling av hållbar turism.

Kunskapsöverföring inom 
marknadsföringssamarbeten 
om målgruppers förväntningar. 
Information om VisitSwedens 
hållbarhetsstrategi och kommu-
nikationsstrategi, VisitSwedens 
hållbarhetsredovisningar och 
information om klimatverktyget 
Svante på exempelvis
www.visitsweden.com/partner 
Inspirerar genom att lyfta fram 
företag som erbjuder hållbara 
alternativ. 

Samarbets-
partners. 
företag 
utanför svensk 
besöksnäring.

Dialog inför, under 
och efter gemen-
samma projekt 
inom Sverigemark-
nadsföring.

Kontinuerligt 
och vid behov

Kunskap om VisitSwedens 
utländska målgrupper och deras 
Sverigekännedom och drivkraf-
ter. En tydlig uppfattning om 
VisitSwedens ambition med 
hållbarhet.

Kunskapsöverföring om målgrup-
pens efterfrågan och Sverige-
bilden utomlands. publicerar 
VisitSwedens hållbarhetsstrategi 
och hållbarhetsredovisningar på 
www.visitsweden.com/partner 
Inspirerar genom att lyfta fram 
företag som erbjuder hållbara 
alternativ.

12 VisitSwedens målgruppsanalyser, 
2011, VisitSweden/GfK
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Utländska re-
searrangörer

Dialog om arrang-
örernas behov, 
kunskap om Sve-
rigeutbudet och 
om målgruppernas 
preferenser och 
krav när de vänder 
sig till återförsäl-
jare för inspiration 
och bokning. Utvär-
dering av gemen-
samma events och 
kampanjer.

Kontinuerligt En tydlig uppfattning och inspi-
ration om hållbara alternativ i 
Sverige.

VisitSweden för dialog med 
utvalda researrangörer bland 
annat kring hållbara alternativ. 
Inspirerar genom Green Sweden 
på www.visitsweden.com

Branschor-
ganisationer, 
myndigheter 
och andra 
organisationer 
i Sverige

Dialog för att skapa 
samverkan kring 
vidareutveckling av 
svensk turism

Kontinuerligt En tydlig uppfattning om 
VisitSwedens ambition med 
hållbarhet.

Publicerar VisitSwedens håll-
barhetsstrategi, hållbarhetsre-
dovisningar samt informerar 
om klimatverktyget Svante på 
hemsidan www.visitsweden.com/
partner

NSU, nämnden 
för sverige-
främjande i 
utlandet

Dialog kring 
utveckling av 
strategier för varu-
märket Sverige, 
strategiska samar-
beten och gemen-
samma verktyg och 
marknadsförings-
aktiviteter.

Kontinuerligt En tydlig uppfattning om 
VisitSwedens uppdrag, målgrupp-
sfokus och Sverigebilden

Kunskapsöverföring om olika 
målgruppers Sverigekänne-
dom och drivkrafter. Publicerar 
VisitSwedens hållbarhetsstrategi, 
hållbarhetsredovisning samt 
information om klimatverktyget 
Svante på hemsidan.

Svenska 
medier

Proaktiv och 
reaktiv dialog 
om VisitSwedens 
arbete, bland annat 
om hållbarhet, 
turismens bety-
delse för svensk 
ekonomi och besö-
karnas uppfattning 
om Sverige. 

Kontinuerligt En tydlig uppfattning om 
utländsk turism i Sverige, Sverige-
bilden utomlands och besökarnas 
uppfattning om Sverige samt 
hur resandet påverkar hållbar 
utveckling. Tydlig uppfattning 
om VisitSwedens ambition med 
hållbarhet

Tillhandahåller information om 
VisitSwedens arbete och åtgärder 
för hållbar utveckling. Publicerar 
VisitSwedens hållbarhetsstrategi 
och hållbarhetsredovisningar 
på www.visitsweden.com/part-
ner Informerar om VisitSwedens 
verksamhet genom proaktiv och 
reaktiv mediebearbetning.

Utländska 
medier

Proaktiv och reaktiv 
dialog om Sverige, 
bland annat som 
en hållbar och 
naturrik destina-
tion. Dialog genom 
personliga kontak-
ter, nyhetsbrev och 
pressresor.

Kontinuerligt Inspiration om Sverige utifrån 
läsarkretsarnas perspektiv, till 
exempel livsstil, hälsosam mat, 
ekoturism och natur.

Ger information och inspira-
tion om Sverige ur ett hållbar-
hetsperspektiv, bland annat 
genom ”Green Sweden” på www.
visitsweden.com

Leverantörer Dialog kring upp-
handlingar och 
inköp

Vid behov En tydlig uppfattning om 
VisitSwedens ambition med och 
förväntningar kring hållbara varor 
och tjänster.

Publicerar VisitSwedens hållbar-
hetsstrategi och hållbarhetsre-
dovisningar på www.visitsweden.
com/partner

Samhället Dialog via semi-
narier, möten och 
medier

Kontinuerligt Uppfattning om hållbarhet i 
förhållande till utländsk turism 
i Sverige.

Kunskapsöverföring om utländ-
ska målgruppers resande och 
Sverigekännedom. Publicerar 
VisitSwedens hållbarhetsstrategi 
och hållbarhetsredovisningar på 
www.visitsweden.com/partner
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Miljöansvar

Hållbarhets- och miljöpolicy
Ledorden i VisitSwedens hållbarhetsarbete är ekono-
misk affärsnytta, socialt engagemang och miljömässigt 
ledarskap. Hållbarhetsarbetet ska präglas av öppenhet 
och omtänksamhet mot medarbetare, besökare, partner, 
samhälle och medier. VisitSweden ska föra en aktiv dialog 
med och ställa krav på samarbetspartners och leverantörer 
samt uppmuntra våra potentiella besökare till ett hållbart 
ställningstagande. Det gör vi bland annat genom att:

• Öka kunskapen och höja medvetandet kring  
 miljöfrågor hos alla anställda
• Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra  
 företag, leverantörer, myndigheter och organisationer  
 i hållbarhetsfrågor
• Se till att vårt ledarskap främjar en större  
 medvetenhet om hållbarhetsfrågor

Viktiga framsteg under året
VisitSweden ser en möjlighet att påverka utvecklingen av 
hållbar turism i svensk besöksnäring, genom att invol-
vera sig i olika initiativ kring hållbarhet och genom att 
föregå med gott exempel. Därför är det en självklarhet att 
VisitSweden minskar sin egen miljöpåverkan och under 
2012 har vi fortsatt att ta flera viktiga steg för att minimera 
VisitSwedens avtryck på miljön.

Digital marknadsföring och kampanjer
I takt med att målgruppen blir allt mer internetmo-
gen koncentreras VisitSwedens kampanjer och projekt 
allt mer till webben och olika sociala forum i stället för 
mer traditionella och mer miljömässigt resurskrävande 
marknadskanaler, exempelvis trycksaker och mässdelta-
gande. Webbplatsen www.visitsweden.com är basen i den 
grundläggande informationen om Sverige, och vid olika 
kampanjer för en utvald målgrupp bygger VisitSweden 
ofta specifika kampanjsajter, skapar sidor på Facebook och 
jobbar allt mer med övriga sociala medier. Webbesökaren 
kan bläddra i digitala versioner av alla större trycksaker 
även på visitsweden.com, vilket minskar behovet att trycka 
och distribuera stora upplagor. 

Inspiration till internationella besökare
På den officiella sajten för resmålet Sverige lanserade 
VisitSweden i oktober en egen temasida för miljövänliga 
reseanledningar. Samma månad var hållbarhet tema i de 
nyhetsbrev med Sverigeinspiration som skickades ut till 

Kuggen, en mötesplats för 
innovation och entreprenörskap i 
Göteborg, har fått hållbarhetspris 
på fastighetsmässan MIPIM. 
Foto: Sofia Sabel 
/imagebank.sweden.se
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240 000 prenumeranter i 10 länder. Det är inspiration och 
fakta om aktiviteter, upplevelser och boende med märk-
ningar som Naturens Bästa, Krav och Svanen, som har fått 

ta plats på sajten. Där lyfts 
också miljövänliga rese-
alternativ upp, som SAS 
gröna inflygningar. På saj-
ten kan besökarna också 
göra klimatberäkningar. 
www.visitsweden.com/
greensweden  

Fokusområden för 
att minska vår egen 
miljöpåverkan
VisitSweden har identifie-
rat elförbrukning på och 
uppvärmning av våra kon-
tor samt våra egna tjäns-
teresor som de parametrar 
som har störst inverkan 

på hållbarhet. Därmed ligger den mest aktuella utma-
ningen för VisitSweden i att arbeta med miljöaspekten, då 
vi verkar i ett land som länge har arbetat med social och 
ekonomisk trygghet. Men med syfte att fortsätta effektivi-
sera vårt interna hållbarhetsarbete har VisitSweden under 
2012 lagt fokus på att minimera antalet tjänsteresor, till 
exempel genom att slå ihop möten där medarbetare från 
våra utlandskontor måste närvara till samma tidpunkt. 
Att klimatkompensera egna events har blivit mer an en 
självklarhet. VisitSweden medvetandegör och ställer krav 
på leverantörer, vilket gör att vårt hållbarhetsarbete får 
mer fokus.

Koldioxidutsläpp från el, uppvärmning och tjänsteresor 
utgör tillsammans den största delen av VisitSwedens 
miljöavtryck. Därför har VisitSweden under 2012 fortsatt 
det arbete som började under 2008, till exempel att mäta 
påverkan och hitta åtgärder för att minska direkta och in-
direkta koldioxidutsläpp från den egna verksamheten. 

Genom att identifiera hur stort avtryck på miljön före-
taget VisitSweden gör, mätt i ton koldioxidutsläpp, kan vi 
söka åtgärder för att hantera och minska utsläppen. Under 
2012 har utsläpp som genererats av samtliga utlandskon-
tor klimatkompenserats, med undantag av VisitSwedens 
representation i Kina, där mätning ännu inte påbörjats. 

VisitSweden lämnade under 2012 ett avtryck på miljön 
som motsvarar ett utsläpp på cirka 574 ton CO2, varav 
525 ton kom från tjänsteresor. Vi har under 2012 minskat 
vår totala påverkan med drygt 12 procent jämfört med 
2011. Det är framförallt tjänsteresorna, speciellt de över 
1600 km, som har bidragit till minskningen. Trots att 
VisitSweden hade fler medarbetare i genomsnitt under 
2012, minskade även VisitSwedens koldioxidutsläpp räknat 
i påverkan per medarbetare, enligt nedanstående tabell. 
Påverkan från köpt elektricitet och värme har minskat med 
knappt 12 procent jämfört med 2011. 

Flyget står för den största delen av VisitSwedens 
miljöbelastning, och här har den största minskningen 
skett med nästan 17 procent. Transporter med tåg har 
ökat med hela 63 procent. VisitSwedens elektricitetsför-
brukning har uppgått till 180 MWh, varav 53,5 MWh var 
förnyelsebar el (där 9 MWh avser vindkraft inköpt för 
VisitSwedens Tysklandskontor och 44,5 avser inköp av 
vattenkraftsel för VisitSwedens huvudkontor i Stockholm). 
Värmekonsumtionen uppgick till 121 MWh. Detta mot-
svarar en total klimatbelastning för el och värme på 

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

VisitSwedens CO2-utsläpp (ton) 2009 2010 2011 2012 förändring
2011-2012

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

Klimatpåverkan från köpt elektricitet och värme 45,18 69,64 55,25 49,43 - 10,53 %

Varav elektricitet*** 26,53  37,38 30,11 26,98 - 10,40 %

Varav miljömärkt elektricitet 0,0015 0,0025 0,0027 0,0030 + 11,11 %

Varav fjärrvärme 18,64 16,53 15,15 14,59 - 3,70 %

Gas – 15,74 9,99 7,86 -21,32 %

Indirekt klimatpåverkan, tjänsteresor** 426,39 513,16 599,12 524,65 -12,43 %

Varav flygresor 403,99 490,04 574,12 492,45 - 14,22 %

– Resor <450 km 41,85 51,41 86,33 93,91 + 8,78 %

– Resor 450-1600 km 201,90 256,97 309,89 303,97 - 1,91 %

– Resor >1600 km 160,27 180,53 177,90 94,57 - 46,84 %

Varav tågresor 3,12 2,63 3,08 8,24 + 167,53 %

Varav bussresor 0,26 0,48 0,50 0,30 - 40,00 %

Varav hyrbil, taxi och privata fordon 17,28 17,04 18,80 21,28 + 13,19 %

Varav båtresor 1,63 2,95 2,62 2,38 - 9,16 %

TOTAL 471,57 582,80 654,38 574,09 - 12,27 %

Total genomsnittlig påverkan per medarbetare (helårsverken) 7,15 8,20 8,08 6,50 - 19,55 %

12%
minskade VisitSwedens klimat- 
påverkan 2012 jämfört med 2011 

Källa: VisitSweden klimatrapport 
2012 och Klimatprogram Svante/
Respect.

* Direkt energianvändning är lika 
med noll, pga att VisitSweden inte 
äger några maskiner, fordon eller 
dylikt.

** Uppskattning av väsentlig 
miljöpåverkan genom transporter 
är avgränsat till medarbetarnas 
tjänsteresor.

*** USAs elförbrukning är beräknad 
enligt schablon.

VisitSweden lyfter miljövänligt 
resande på www.visitsweden.com/
greensweden.  
Foto: Jacque de Villiers 
/imagebank.sweden.se
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49,4 ton koldioxid. Utgiften för köp av reduktionsenheter 
uppgick till 103 500 kronor. Det motsvarar kompensation 
för VisitSwedens totala koldioxidutsläpp på 574 ton. Den 
sammanlagda kostnaden och investeringen för miljöskydd 
avser endast kostnader för klimatkompensation. Kostnader 
för inköp för kontorsbruk, såsom ekologiska livsmedel 
och miljövänligt kontorsmaterial finns, men är svåra att 
särredovisa.

Klimatneutralitet13 och klimatkompensation
Genom beräkningar av VisitSwedens påverkan räknat i  
koldioxidutsläpp från el, uppvärmning och tjänsteresor 
samt klimatkompensation av detta är hela företaget 
klimatneutralt från och med 2009 (se bilaga 1 för villkor 
för att bli klimatneutralt företag). VisitSweden har valt att 
klimatkompensera genom ett så kallat CDM-projekt (Clean 

Development Mechanism) som 
distribuerar energieffektiva ved-
spisar i Uganda. 

Projektet, Ugastoves, kan 
under varje år spara totalt 
cirka 75 000 ton koldioxid med 
hjälp av distributionen av nya, 
effektivare vedspisar. Spisarna 
leder framförallt till effektivare 
bränslehantering och minskad 
skogsavverkning. Förutom miljö-
vinster minskar projektet risken 
för ”indoor pollution”, hushållen 
får lägre bränslekostnader och 
den biologiska mångfalden gyn-
nas genom minskad skogsavverk-
ning. Dessutom skapar projektet 
arbetstillfällen och ökar tekno- 
logiska kunskaper lokalt. 

Vad har VisitSweden gjort?
Vid sidan om klimatkompense-

rade events och fokus på digital marknadsföring har andra 
initiativ från företaget och från medarbetare kunnat tas 
tillvara och lett till att flera större och mindre förbättrings-
åtgärder har genomförts av utlandskontor och huvud-
kontoret för att minska VisitSwedens egen påverkan på 
miljömässig hållbarhet. Genomförda aktiviteter 2012, 
exempel:

Digitala kampanjer 
Exempel på digitala kampanjer är The Mannequin Escape 
(Norge), som fokuserade på spridning av en reklam-
film för Stockholm som modestad och en rundrese-
kampanj för tyska äldre par (se bild s 13), som till allra 
största delen använde webbplatser och sociala medier 
som påverkanskanaler. Initiativet Curators of Sweden, 
där Sverigebilden stärks genom att vanliga svenskar är 
gästskribenter på det officiella Twitterkontot @sweden, 

fick stor uppmärksamhet under året. På den officiella 
sajten för Sverige som resmål, www.visitsweden.com har 
VisitSweden under året publicerat en egen del som endast 
inspirerar till hållbart resande. Se ovan under Viktiga fram-
steg under året. 

Internationell PR positionerar det miljövänliga Sverige
VisitSwedens arbete för att inspirera utländska journa-
lister ledde under 2012 till drygt 6 500 artiklar i tidningar 
och magasin på VisitSwedens 12 prioriterade marknader. 
Kopplingen mellan svensk livsstil och natur är ett starkt 
inslag i hur journalisterna beskrev Sverige under året. 

Av kontakter med journalister och de pressresor som 
VisitSweden genomförde under 2012 tillsammans med 
regionala turistråd och turistföretag i Sverige resulterade 
133 artiklar om hållbar livsstil eller hållbara upplevelser i 
Sverige. Även närliggande områden som natur och livsstil 
fick uppmärksamhet. Under 2012 täckte nästan 1 800 
artiklar ämnen som handlade om natur och friluftsliv och 
nästan 750 artiklar om svensk livsstil. 

Klimatneutrala events
VisitSweden arrangerar flera events som riktar sig till 
utländska besökare, ett mellanled av researrangörer eller 
till samarbetspartners i Sverige. VisitSweden började 
klimatkompensera större 
events 2010 och följer nu 
de riktlinjer som företaget 
satte upp 2010 för klimat-
kompensation av events 
i Sverige och på utlands-
marknaderna. Målet att 
kompensera ett visst antal 
events per utlandsmark-
nad har tagits bort från 
och med 2012, men trots 
det har 11 events klimat-
kompenserats under året. 

I Sverige klimatkom-
penserades VisitSwedens 
monter på resemässan 
TUR i Göteborg i mars, 
arrangemanget Swedish 
Workshop (bilden nedan) 
i Malmö för 190 resear-
rangörer och aktörer från 
svensk besöksnäring samt 
VisitSwedens interna akademi om eventmarknadsföring i 
februari. Även Academy of Sweden Outdoor, en avancerad 
form av visningsresa för 41 journalister, researrangörer och 
återförsäljare av friluftsutrustning, klimatkompensera-
des. Under året arrangerade VisitSweden ingen intern-
konferens, vilken normalt brukar klimatkompenseras. På 
utlandsmarknaderna klimatkompenserades bland annat 
VisitSwedens deltagande på resemässan International 

13 Begreppet klimatneutral innebär 
att företag kompenserar den 
påverkan på miljön som fortfarande 
kvarstår i väntan på att minska de 
egna växthusgasutsläppen ytterli-
gare. För att bli mer klimatneutral 
köper man bland annat så kallade 
utsläppskrediter som motsvarar den 
aktuella mängden växthusgaser. 
Utsläppskrediterna skapas genom 
projekt som minskar utsläppen av 
växthusgaser, ofta i utvecklingslän-
der. Svenska Naturskyddsföreningen, 
Klimatneutrala företag, s.7, 2006, 
www.naturskyddsforeningen.se/
upload/rapport_klimat_klimatneu-
tralaforetag.pdf, mars 2012.

VisitSwedens kampanjfilm  
”The Mannequin Escape”  
Foto: Marie Kristiansen 
/imagebank.sweden.se

En bar av återvunnet  
byggmaterial byggdes under 
Swedish Workshop i Malmö. 
Foto: Janus Langhorn 
/imagebank.sweden.se
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Confex i London samt ett boksigneringsevent i New 
York. De totalt 11 eventen hade en klimatpåverkan på 109 
ton koldioxid, kompenserades med hjälp av Respects 
kompensationsprogram.

Trycksaker
Allt mer av marknadsföringen övergår till digitala kanaler. 
Men majoriteten av VisitSwedens tryckta marknadsfö-

ringsmaterial (årsredo-
visning för 2011 i 400 ex, 
Sverige Magasinet 2012 
i 650 000 ex (nio språk), 
Sverige Magasinet utgiven 
i Danmark, knappt 1,5 
miljoner ex) har gjorts på 
miljövänligt papper av mil-
jöcertifierade tryckerier. 

VisitSwedens tryckta 
magasin ”Sverige” i 
650 000 exemplar på 
nio språk trycks på ett 
miljögodkänt tryckeri på 
klorfritt papper gjort av 
FSC-märkt pappersmassa. 
Magasinet distribueras 
till de potentiella rese-
närer som bedöms vara 
intresserade av resor till 
Sverige. Därmed undviks 
tryck av överexemplar. Alla 
nio editioner innehåller 
ett uppslag med tips på 
ekoturistiska upplevelser 
från åtta Naturens Bästa-

certifierade företag. På den danska marknaden producerar 
VisitSweden magasinet Mere Sverige inför sommar-, höst-, 
vinter- och vårsäsongen. Den totala koldioxidbelastningen 
på cirka 150 ton har klimatkompenserats via South Pole 
Carbon Asset Management Ltd genom att bidra till vind-
kraftverk i Taiwan. Med en upplaga på sammanlagt knappt 
1,5 miljoner exemplar är det största redaktionella resema-
gasinet i Danmark. 

Transport
Det största avtrycket på miljön sker på grund av tjänste-
resor. Medarbetarna på VisitSweden uppmanas att välja 
klimatvänliga transportsätt när så är möjligt, till exempel 
att prioritera tåg framför flyg, allmänna färdmedel och att 
resa med miljötaxi. Personalen på VisitSwedens utland-
skontor reser i största möjliga mån miljövänligt. Bland 
annat har Frankrike- och Hollandskontoren en policy att så 
långt det är möjligt resa med tåg inom landet. 

I övrigt försöker man färdas, liksom Frankrike- och 
Tysklandkontoret, till och från arbetsplatsen och möten 
med kollektivtrafik, cykel eller till fots, liksom att planera 

olika möten till samma tidpunkt för att effektivisera både 
transporten och medarbetarnas tid.

Förbrukningsvaror, papper
Tidnings- och pappsortering sker på flera utlandskon-
tor och huvudkontoret, där man även begränsar antalet 
utskrifter, skriver ut på dubbelsidigt papper och återanvän-
der papper. Vid inköp av kontorsmaterial och förbruknings-
varor väljer flera kontor i största möjliga mån miljövänliga 
och ekologiska. 

Rutiner för elförbrukning
Rutinen att stänga av datorer och skärmar samt släcka ljus 
är införd på de flesta av VisitSwedens utlandskontor och 
på huvudkontoret. På huvudkontoret har också rum med 
ljussensorer i stället för manuella avstängningsknappar för 
belysning installerats och man genomför successivt byte 
till lågenergilampor och inköp av energisnålare datorer. 
Tysklandkontoret fortsätter inköpet av grön el som star-
tades 2010. Danmarkskontoret har planerat för utbyte av 
samtlig belysningsarmatur för att sänka elförbrukningen. 

Källsortering
Rutiner för källsortering finns på kontoren i Storbritannien, 
Danmark, Frankrike, Nederländerna, Tyskland och Kina. 
Rutiner i samhället hindrar i vissa fall ambitionen att 
källsortera, då det inte finns någon möjlighet att hantera 
avfallet utanför kontoret. 

Klimatmätningsverktygen Svante
VisitSweden har till och med 2012 erbjudit alla sina sam-
arbetspartners att kostnadsfritt använda verktyget Svante 
vid sin egen beräkning av klimatpåverkan från resor. Detta 
för att uppmuntra till mätning och kompensation av 
klimatmässig påverkan. En handfull företag och organisa-
tioner i svensk besöksnäring har tidigare visat intresse för 
systemet Svante, men under 2012 har ingen av dem valt att 
utnyttja erbjudandet. 

Märkningskommitté Naturens Bästa
VisitSweden är sedan starten av ekoturismföreningen 
Naturens Bästa med i dess märkningskommitté. Genom 
att engagera sig redan i detta stadium, tillförs ett inter-
nationellt perspektiv redan vid certifieringen, vilket ökar 
chansen för företagen att lyckas på en internationellt kon-
kurrensutsatt marknad.

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

VisitSwedens internationella  
Sverigemagasin på nio språk. 
Foto: Elisabeth Toll

Sommarmagasin för  
Sverige i Danmark
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Pilotprojekt Hållbar besöksnäring
Västsvenska Turistrådet och Tillväxtverket driver ett pi-
lotprojekt inom projektet ”Hållbar Besöksnäring”, som 
är en nationell satsning för att etablera ett kvalitets- och 
hållbarhetssystem till stöd för hela Sveriges besöksnä-
ring. VisitSweden deltar i styrgruppen. Även regionerna 
Småland, Södermanland, Västmanland, Jämtland och 
Härjedalen samt Statens Fastighetsverk deltar i pilotpro-
jektet. VisitScotland är internationell samarbetspartner. 

Andra initiativ
I största möjliga mån inköp av miljövänliga, ekologiska 
eller närodlade livsmedel, som frukt, mjölk och kaffe 
(VisitSwedens Danmarkskontor och huvudkontoret i 
Stockholm, bland andra). När det gäller möten mellan 
medarbetare per telefon och Skype fortsatte 2012 att 
ersätta vissa interna, personliga möten, vilka annars 
skulle ha genererat resande och tagit mer tid i anspråk. 
Städbolaget som huvudkontoret i Stockholm anlitar är  
ISO 14001-certifierat. 

Hos Everts Sjöbod i Grebbestad  
kan besökare prova färska skaldjur 
och följa med på hummer- och  
ostronfiske. Upplevelserna är  
märkta med Naturens Bästa. 
Foto: Henrik Trygg 
/imagebank.sweden.se

Allt mer  
av VisitSwedens 
marknadsföring 

övergår till  
digitala kanaler.
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Medarbetare

VisitSweden har som uppgift att öka besökarens lust till Sverige. För att lyckas med att 
attrahera talanger som brinner för uppgiften måste även av attraktiv bild skapas av 
VisitSweden. VisitSweden är en kunskapsorganisation, vilket ställer extra krav på att 
kunna utmana och stimulera sina medarbetare. 

Genom uppdraget från våra två delägare, staten och 
svensk besöksnäring, skapas en dynamik som direkt åter-
speglas i vårt arbete. Att hantera ett komplext uppdrag att 
marknadsföra Sverige utomlands ställer stora krav på vår 
leverans. För att kunna uppnå detta behöver vi medarbe-
tare som tror på företaget och känner en stark delaktighet 
i vårt uppdrag. Att känna ett starkt engagemang och en 
stolthet för företaget är viktigt.

VisitSwedens främsta resurs är kunskap och engagemang
VisitSweden är ett kunskapsföretag. Våra medarbeta-
res kompetens och kunskap är förutsättningar för att vi 
ska fortsätta att utvecklas både som företag, men även 
för att stärka den positiva trend som finns inom svensk 
besöksnäring. Vi har analytiker, strateger, marknadsförare, 
projekt- och processledare, specialister inom PR, event och 
många fler kompetenser. Då vi har en lokal närvaro på ut-
landsmarknaden är vi specialister på kulturskillnader och 
kan tolka och omvandla dem till kunskap som sedan kan 
användas för att attrahera besökare till Sverige. 

Med kompetent personal har vi både den strategiska 
och taktiska resurs som krävs för att kommunicera upple-
velser i svensk besöksnäring. Mot bakgrund av detta är det 
VisitSwedens målsättning att ”vara en attraktiv arbetsgi-
vare som erbjuder professionell och personlig utveckling. 
Bolaget ska attrahera, utveckla och behålla kvalificerade 

medarbetare, vilka bidrar till bolagets måluppfyllelse och 
verksamhetskvalitet.” 

På en marknad med stora förändringar och hård kon-
kurrens om resenärer och medarbetare är det oerhört 
viktigt att bedriva en aktiv och framåtsyftande personal-
politik. Vi har identifierat några framgångsfaktorer:

• Att bolaget har kompetenta och engagerande chefer  
 och ledare – tydlig ansvarsfördelning och en effektiv  
 beslutsprocess 
• Att det finns en Talent Management-process –  
 prestation, kompetens och måluppfyllelse premieras 
• att det finns en gemensam värdegrund – innebörden  
 av en ”dynamisk kunskapsorganisation” tillämpas  
 fullt ut 

Nya förutsättningar inför 2013
I september 2012 fick VisitSweden besked att det stat-
liga anslaget för åren 2013 och 2014 blir lägre än tidi-
gare – från 140 miljoner kronor per år till 120 miljoner 
kronor. Ledningen var därför tvungen att initiera ett 
neddragningsprogram som genomfördes under hösten. 
Neddragningen innebar att totalt 10 heltidsanställda och 
ett stort antal konsulter och projektanställda var tvungna 
att lämna bolaget, sammanlagt över 20 personer. I sam-
band med neddragningen genomfördes också att ett antal 
förändringar av verksamheten. 
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Medarbetarundersökning 
Bolaget genomförde en medarbetarundersökning i de-
cember 2012 som gav ett medarbetarindex på 66. Det är 
en minskning från förra mätningen år 2010, då index var 
73. Med tanke på att på att undersökningen genomför-
des i slutet av neddragningsprocessen var resultatet inte 
överraskande. Medarbetarindex ligger nu i nivå med snit-
tet bland arbetsplatser i Sverige som ligger på 60-65 %. 
Minskningen är dock kraftig och ledningen kommer därför 
att i början av 2013 ta fram en handlingsplan för de områ-
den som undersökningen visar att det är särskilt viktigt att 
ta tag i.

I slutet av 2012 inleddes rekrytering av en koncernöver-
gripande HR Manager till VisitSweden. Denna kommer att 
ansvara för implementeringen av VisitSwedens strategi 
”dynamisk kunskapsorganisation” tillsammans med chefer 
och ledning i bolaget.

Gemensam värdegrund viktigt för VisitSweden
Redan 2008 påbörjade ett omfattande arbete med att 
skapa en gemensam värdegrund för VisitSweden. Under 
2009 till 2011 följdes detta av ett antal mindre workshops 
i olika grupper runt om i koncernen. Syftet var att förankra 
värdegrunden och utgå från varje medarbetares person-
liga värderingar istället för att bli ett arbete uppifrån och 
ned. Under 2012 har arbetet levt vidare på avdelnings- och 
kontorsnivå. Värdegrunden ingår som en del i VisitSwedens 
processer, bland annat vid utvecklingssamtal och re-
krytering. De kärnvärden vi bygger våra gemensamma 
värdegrund på är Omtänksamhet, Affärsmässighet, 
Professionalism, Nytänkande, och Lekfullhet. Dessa ska  
genomsyra medarbetarnas agerande internt och externt. 

Anledningen till att ett arbete att involvera alla medar-
betare lagts ner är flera, men en av de viktigaste är att all 
forskning visar att värderingsdrivna företag är mer fram-
gångsrika rent affärsmässigt, men har framförallt medar-
betare som känner ett större engagemang i sitt arbete och 
vill utvecklas gemensamt i organisationen. 

Under 2009 påbörjades arbetet med ledarskapsutveckling, 
vilket fortsätter med två chefsdagar per år för alla chefer 
i bolaget, där kompetensen inom ledarskap står i fokus. 
Under 2012 har ledningsgruppen genomgått ett program 
för teambuilding i syfte att ytterligare förstärka samarbe-
tet i ledningsgruppen.

Kontinuerligt lärande
I det ständigt föränderliga kunskapssamhället är alla 
organisationer beroende av sina medarbetares förmåga 
och vilja att ständigt utvecklas och lära nytt. VisitSweden 
ska hela tiden bli bättre på integrerad kommunikation. Vi 
ska förädla marknadsföringsverktyg och kanalstrategier, 
uppdatera vår målgruppskunskap samt vara skickliga 
inköpare av specialistkompetens. Under 2011 och 2012 har 
workshops anordnats med syfte att lära av varandra och 
delge erfarenheter. Det är i det vardagliga arbetet det 
mesta av lärandet sker. Att ständigt lära nytt, utvecklas och 
förnyas kräver att alla tar ansvar både för sitt eget lärande, 
men också för vidare kunskapen. Samtliga anställda ska 
i sitt årliga utvecklingssamtal med sin närmaste chef 
utvärdera sin individuella prestation kopplat till mål och 
uppdrag samt ta fram en plan för sin fortsatta utveckling 
kopplat till företagets mål för kommande år. Planen kan 
innehålla breddning eller fördjupning av arbetsuppgifter, 
kortare eller längre kurser, praktik hos någon externt eller 
internt, att hålla workshops eller läsa litteratur, etc. Under 
2012 genomfördes utvecklingssamtal för 87,5 procent av 
medarbetarna, eller 77 personer (av 88). Av dem som inte 
hade något utvecklingssamtal var 3 föräldralediga och  
2 slutade sin anställning under perioden för samtalen.  
De sistnämnda erbjöds i stället avslutningssamtal. 

Begreppet ständig förändring är normalt sett 
inget som ses som ett problem för medarbetarna på 
VisitSweden. Det finns en stor acceptans för detta och man 
upptäcker tidigt problem, identifierar snabbt felaktigheter 
och misstag och korrigerar dem. VisitSweden vill skapa ett 
arbetsklimat där det är tillåtet att pröva idéer, även om de 
inte alltid leder till nya lösningar. 

Litet företag med global struktur
VisitSweden är ett litet företag med 88 anställda,  
samtidigt som vi har det stora multinationella företagets 
struktur med kontor i 12 länder. Det är en utmaning att 
samordna företagets verksamhet på ett effektivt sätt utan 
att bygga alltför stora strukturer runt hierarkier, adminis-
tration och IT-system. 

Vi vill också skapa en lärande och kreativ arbetsmiljö 
för att säkerställa fortsatt kunskapsutveckling av alla med-
arbetare och fortsatt utveckling av våra arbetsmetoder. 
Detta gjordes under 2012 kontinuerligt i kontorsöver- 
gripande grupper inom PR och sociala medier, webb, 
kampanj och B2B-kommunikation. Vi anordnar även årliga 
interna konferenser för alla medarbetare, samt chefsdagar 
och introduktionsdagar. 

De kärn-
värden vi bygger 
våra gemensam-

ma värdegrund på 
är Omtänksamhet, 

Affärsmässighet, 
Professionalism, 

Nytänkande, och 
Lekfullhet. 

En av associationerna till Sverige är 
svenskarnas hälsosamma livsstil. 
Foto: Sofia Sabel 
/imagebank.sweden.se
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VisitSweden, en matrisorganisation
Vi har valt matrisorganisationen som utgångspunkt, vilket 
innebär att alla utlandskontor finns i ena dimensionen och 
funktionsledningar i den andra. Matrisorganisationen stäl-
ler stora krav på tydlighet kring kommunikation, gemen-
sam problemlösning och ett gemensamt resultatansvar. 
Fördelarna är att den underlättar företagets koordinering 
och kvalitetssäkring och säkerställer att plattformen för 
VisitSweden genomsyrar allt arbete. De olika arbetsproces-
serna i en matrisorganisation stödjer medarbetarna i att 
utvecklas vidare, då ny kunskap tillförs och breddas genom 
att hänsyn måste tas till flera faktorer vid problemlösning 
än vad som vanligen görs i respektive specialistfunktion. Se 
organisationsskiss på sid 27.

Nyckeltal medarbetare
VisitSweden har totalt 88 personer anställda inom före-
taget, 56 personer arbetar på våra utländska marknads-
kontor och 32 är anställda på huvudkontoret i Stockholm. 
69 procent av alla anställda är kvinnor. Ledningsgruppen 
bestod 2012 av 8 personer: 4 kvinnor och 4 män. I led-
ningen representeras marknadskontoren genom tre 
regiondirektörer, som representerar samtliga europeiska 
kontor samt det amerikanska.

Styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter och 2 
suppleanter. Ägarna staten representeras av 3 ordinarie 
ledamöter och ägarna besöksnäringen representeras av 4 
ordinarie ledamöter. I styrelsen för verksamhetsåret 2012 
var 57 procent av ledamöterna kvinnor.

Anställningsformen inom företaget är huvudsakligen 
tillsvidareanställning, 80 procent, medan 20 procent har 

visstidsanställning. 89 procent av VisitSwedens anställda 
arbetar heltid. Bland de anställda i Sverige uppgick sjuk-
frånvaron till 0,32 procent ( jfr 1,01 procent 2011). Av denna 
var 0 procent långtidssjukfrånvaro. Under 2012 har det 
inte inrapporterats några arbetsskador eller förekomst av 
arbetsrelaterad sjukdom. Vi vet att alla mår bättre om vi 
har god fysik så VisitSweden uppmuntrar alla anställda att 
utnyttja ett friskvårdsbidrag.

Personalomsättningen var under 2012 ca 20 procent, 
beräknat på antal personer som slutat i relation till antal 
personer i slutet av perioden, varav 83 procent var kvinnor. 

VisitSweden har nytta av en kunskap om såväl respek-
tive land som svensk kultur och livsstil och våra anställda 
har olika nationaliteter och bakgrund. På VisitSwedens 
marknadskontor i utlandet är i princip alla lokalanställda 
i respektive land. Varje utlandskontor utgår från kulturella 
och lokala seder och högtider samtidigt som vi bevarar det 
svenska kulturarvet. Vid all rekrytering annonseras tjäns-
terna internt och externt via vår webbplats. Dessutom an-
nonseras tjänsterna ut i medier på den lokala marknaden 
och ofta även i Sverige.

Åldersfördelning  
i VisitSweden

Företaget Ledningen Styrelsen

<30 16 % 0 0 
30-50 75 % 88 % 29 %
>50 9 % 12 % 71 %

100 % 100 % 100 %

69%
av alla anställda är kvinnor.

Under VisitSwedens workshop i 
Malmö för 90 researrangörer från  
14 länder och representanter från 
hela Sverige bjöds deltagarna på 
ekologisk och närproducerad mat. 
Hela arrangemanget klimatberäk-
nades och kompenserades. 
Foto: Janus Langhorn 
/imagebank.sweden.se
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Vad har VisitSweden gjort?

HLR- och Första hjälpen-utbildning
Samtlig personal på huvudkontoret genomgick under 
2012 en praktisk utbildning i hjärt-lungräddning och första 
hjälpen. Medarbetarna fick kunskap om de vanligaste sjuk-
domarna och hur de omhändertas i en akut situation.  

Arbetsplats för arbetsträning
VisitSweden har inlett ett samarbete med företaget 
MISA, som erbjuder arbetsinriktad daglig verksamhet 
för personer med funktionsnedsättning som en form av 
rehabilitering eller praktik. En person deltar med hjälp av 
en handledare i de dagliga rutiner som rör kontorets all-
männa utrymmen.

Intern kompetensutveckling
VisitSweden anordnade interna akademier för inspiration, 
trendspaning och kunskapsöverföring inom specifika äm-
nesområden, till exempel PR och events. För att inspirera 
och skapa positiva och gemensamma referenspunkter 
bland medarbetarna arrangerade VisitSweden också ett 
antal inspirationsfrukostar på huvudkontoret under året, 
bland annat på tema mat. 

Löne- och utvecklingssamtal
På samtliga utlandskontor och på huvudkontor genomförs
årliga lönesamtal och utvecklingssamtal, vilka styrs mot 
värdegrundsorden nyskapande, professionell, omtänksam, 
lekfull och affärsmässig.

Friskvårdsbidrag
På VisitSwedens kontor i Finland, Danmark, Nederländerna, 
Ryssland, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien 
samt på huvudkontoret erbjuds alla medarbetare ett 
årligt friskvårdsbidrag eller hälsotillägg, som utnyttjas av 
flertalet. 

Värdegrund
VisitSweden har med hjälp av samtliga medarbetare under 
åren 2008-2010 tagit fram en värdegrund som beskriver 
gemensamma värderingar, ambitioner och företagsanda 
som ska prägla allt arbete. Värdegrundsorden nyskapande, 
professionell, omtänksam, lekfull och affärsmässig är  
delvis implementerade i organisationen. 



20
12

26  om VisitSweden

Om VisitSweden

V.S VisitSweden AB har statens och svensk besöksnärings uppdrag att
marknadsföra Sverige utomlands, som destination och som varumärke. Med mark-
nadsföring som är effektfull och engagerande ska vi lyckas nå ännu fler internatio-
nella privat- och affärsresenärer i en hård konkurrens med många andra länder och 
destinationer. 

VisitSweden ägs av svenska staten genom Närings-
departementet till 50 procent och av svensk besöksnäring 
genom Svensk Turism AB till 50 procent. Marknadsföringen 
sker i samarbete med företag i svensk besöksnäring, 
övriga Sverigefrämjande organisationer i Nämnden för 
Sverigefrämjande i Utlandet eller företag och organisa-
tioner i näringar utanför svensk turism. VisitSweden är till 
bolagsformen ett aktiebolag. 

VisitSwedens huvudkontor finns i Stockholm 
(Sveavägen 21) och verksamheten bedrivs i 12 priori-
terade länder, där VisitSweden också har egna kontor. 
De prioriterade utlandsmarknaderna 2012 var: Finland, 
Norge, Danmark, Ryssland, Tyskland, Nederländerna, 
Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, USA och Kina. 

Koncernen består av moderbolaget, där ett antal ut-
landskontor ingår, och 6 dotterbolag, enligt följande:

moderbolag dotterbolag
Sverige, huvudkontor Danmark
Frankrike Tyskland
USA Finland
Italien Spanien
Ryssland Storbritannien
Nederländerna Norge 
Kina 

VisitSwedens styrelse och ledning
Ägarna staten och svensk besöksnäring utser fyra leda-
möter vardera till styrelsen. Staten utser ordförande och 
besöksnäringen utser också två suppleanter. Styrelsen har 
under 2012 bestått av 5 kvinnor och 3 män (ordinarie le-
damöter). Styrelseordföranden avgick på egen begäran ur 
styrelsen i januari 2013. Styrelseordförande och övriga sty-
relsemedlemmar ingår inte i företagsledningen. Bolagets 
vd är Thomas Brühl. 

Besöksnäringen representeras i VisitSwedens styrelse 
via Svensk Turism AB, som ägs av cirka 170 företag organi-
sationer som i sin tur representerar tiotusentals företag i 
den svenska besöksnäringen. 

Alla utlandskontor och huvudkontoret är represente-
rade i VisitSwedens ledning och alla anställda kan komma 
med förslag till ledningsgruppen. Anställda kan också via 
ledningsgruppen komma med förslag till styrelsen. 

Marknadsföring som når fram till potentiella resenärer
Med utlandskontor från Beijing till New York säkrar 
VisitSweden den marknadsnärvaro och den kunskap om 
landets livsstil och trender som är nödvändig för att mark-
nadsföringen ska bli effektiv. Marknadsbearbetningen 
anpassas efter målgruppernas kännedom om och prefe-
renser för Sverige.

Marknadsföringen riktas till en utvald grupp priva-
tresenärer, som är resvana och söker nya spännande 
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destinationer. Till och med 2012 riktades marknadsfö-
ringen även till affärsresenärer på möten och konferenser 
i Sverige. Det är människor i målgrupperna Den globala 
resenären som har störst potential att öka resandet till 
Sverige. Resenärerna reser ofta privat och i tjänsten och 
har höga krav på resmålet. De är globalt medvetna, socialt 
engagerande och förespråkar hållbar utveckling samti-
digt som de värdesätter hälsa, ärlighet och pålitlighet. De 
har hög disponibel inkomst, är högutbildade och har hög 
internetmognad.

Under 2012 genomförde VisitSweden cirka 100 större 
marknadsföringskampanjer och projekt, till exempel 
rundresekampanj för äldre tyska par i södra Sverige, en 
tv-serie för Stockholm i Finland, en julshoppingkampanj för 
Stockholm i Oslo och sociala medier- och eventaktiviteter 
för matlandet Sverige i London. 

Twitterinitiativet Curators of Sweden, som VisitSweden 
driver tillsammans med Svenska institutet, belönades 
under 2012 med 28 internationella och nationella priser, 
bland annat ett Grand Prix i Cannes Lions International 
Festival of Creativity. 

Finansiering
Bolagets verksamhet finansieras genom intäkter från 
partners genom samarbetsprojekt samt genom anslag 
från staten, 140 miljoner kronor under 2012. VisitSweden 
fakturerar besöksnäringen för de tjänster som utförs, d v s 
intäkter från marknadsaktiviteter och gemensamma mark-
nadsföringskampanjer. Dessa intäkter från besöksnäringen 
uppgick 2012 till 137,4 miljoner kronor, vilket är en omsätt-
ningsökning med 4 procent jämfört med 2011. VisitSweden 
har ett särskilt anslag från Landbygdsdepartementet för 
Sverige – det nya matlandet på 4,4 miljoner kronor. Under 
2012 spenderade VisitSweden 97,0 miljoner kronor på 
baskostnader, det vill säga bland annat personal, lokaler 
och utrustning, och 192,5 miljoner kronor på marknads- 
föringsaktiviteter. Totalt omsatte VisitSweden 281,8 miljo-
ner kronor under 2012.

Ekonomiska nyckeltal för VisitSweden
I september 2012 fick bolaget besked om att det statliga 
anslaget för åren 2013 och 2014 blir lägre än tidigare. 
Tidigare har verksamhetens medel från staten bestått av 
ett basanslag på 90 miljoner kronor och tilläggsanslag 
på sammanlagt 50 miljoner kronor. För 2013 och 2014 är 
basanslaget oförändrat och tilläggsanslaget uppgår till 
30 miljoner kronor, totalt 120 miljoner kronor. 

2012 2011 2010
Total omsättning 281,8 miljoner kronor 281,9 miljoner kronor 264,1 miljoner kronor

Varav intäkter staten 140,0 miljoner kronor 140,0 miljoner kronor 150,0 miljoner kronor
Varav intäker staten,  
Sverige – det nya matlandet

4,4 miljoner kronor 10,0 miljoner kronor 6,9 miljoner kronor

Varav intäkter näringen 137,4 miljoner kronor 131,9 miljoner kronor 107,2 miljoner kronor

Källa: VisitSwedens årsredovisning 2010, 2011 och 2012

Västkustens levande  
fiskekultur förekommer ofta i 
VisitSwedens marknadsföring. 
Foto: Henrik Trygg 
/imagebank.sweden.se
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VisitSwedens organisation
VisitSweden hade under 2012 totalt 88 anställda på hu-
vudkontoret i Stockholm och de 12 utlandskontoren. I mars 
2012 började en ny gruppering av utlandskontoren att 

gälla, i direktmarknader, potentialmarknader samt utveck-
lings- och tillväxtmarknader. Klustringen är gjord för att 
utnyttja synergin mellan utlandsmarknader där målgrup-
pens kännedom och preferenser till Sverige liknar varandra. 

DIRECT MARKETS

CORPORATE COMMUNICATIONS  
& PUBLIC AFFAIRS

POTENTIAL MARKETS GROWTH MARKETS

FranceGermany

ItalyNetherlands

USARussia

SpainUK

China

Strategic Development 
/Business Intelligence 

Corporate Business 
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CEO
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Denmark

Finland
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Om VisitSwedens 
hållbarhetsredovisning

Denna rapport behandlar VisitSwedens hållbarhetsarbete och avser år 2012.  
Rapporten uppdateras årligen, vanligtvis i slutet av första kvartalet, och avser  
kalenderåret före.

Redovisningsprinciper
Denna hållbarhetsrapport är VisitSwedens fjärde. 
Disposition och innehåll bygger på Global Reporting 
Initiatives (GRI) riktlinjer ”Sustainability Reporting 
Guidelines 3.1” på C+-nivå13 för att på ett strukturerat och 
överskådligt sätt beskriva rapportens innehåll och säker-
ställa kvaliteten. VisitSwedens förra hållbarhetsrapport 
publicerades 31 mars 2012.

Sverige var 2009 det första landet i världen som upp-
manade sina drygt 50 statliga företag (hel- och delägda), 
däribland VisitSweden, att göra en hållbarhetsredovisning 
enligt Global Reporting Initiatives standard. I och med 
detta blev VisitSweden också det första landet i världen att 

presentera en hållbarhetsrapport enligt GRI. En regelbun-
den mätning av miljömässiga indikatorer - i VisitSwedens 
fall miljöpåverkan av tjänsteresor, elförbrukning och 
uppvärmning av våra kontor, medarbetarnas uppfattning 
om arbetsplatsen och en löpande stark ekonomisk kontroll 
och rapportering får vi en bild av företagets påverkan på 
medarbetarna, ekonomin och miljön. Med hjälp av detta 
och genom att komplettera med ständig kunskapsinhämt-
ning kan vi lättare identifiera frågor att driva och områden 
att förbättra.

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

Vem skriver vi rapporten för?
Det är vår förhoppning att hållbarhetsredovisningen 
ska läsas av dem som vill få större kunskap om hur 

14 Global Reporting Initiative 
(GRI) togs fram på initiativ av FN 
och gäller nu som det officiella 
ramverket för hållbarhetsredovis-
ningar. VisitSweden blev det första 
nationella turistrådet i världen att 
redovisa sin påverkan på social, eko-
nomisk och miljömässig hållbarhet 
enligt GRI-standard. Andra turistråd 
som följer denna standard är bland 
annat Koreas, Norges och Portugals.

Resenärer i målgruppssegmentet 
DINKs (Double Income, No Kids) är 
intresserade av weekendresor till 
storstäder som Stockholm, med rikt 
shopping- och kulturutbud. 
Foto: Nicho Södling 
/imagebank.sweden.se
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VisitSweden bedriver sitt hållbarhetsarbete, framför allt 
våra samarbetspartners i besöksnäringen och våra ägare. 
Rapporten är även viktig för VisitSwedens medarbetare för 
att på ett strukturerat sätt visa hur de interna åtgärderna 
bidrar till att förverkliga vår hållbarhetsstrategi. Rapporten 
ska också visa hur vi planerar att vidareutveckla och arbeta 
med hållbarhet i framtiden. 

Avgränsning
Vi har i VisitSwedens hållbarhetsredovisning för 2012 av-
gränsat mätningen av den miljömässiga påverkan till att 
gälla dels vår energikonsumtion av el och uppvärmning av 
kontorslokalerna, dels vår miljöpåverkan från tjänsteresor. 
Detta beror på att vi har identifierat dessa som mätbara 
och mest påverkbara. VisitSweden producerar eller äger 
inga starkt miljötärande produkter eller egna byggnader 
och bilar och har därmed en begränsad direktpåverkan för 
övrigt. Vad gäller uppvärmning av kontorslokaler avgrän-
sas från särredovisning i förnyelsebara respektive icke 
förnyelsebara energikällor, då detta idag inte är möjligt 
att beräkna. I övrigt begränsas rapporten till VisitSwedens 
möjlighet att påverka utvecklingen mot Sverige som en 
mer hållbar destination och utesluter det perspektiv som 
behandlar destinationen Sveriges möjligheter.

En annan avgränsning i rapporten härrör till att hållbar-
hetsarbetet och kompensationen för vår klimatpåverkan 
exkluderar vårt arbete i Kina. Vidare har vi avgränsat vissa 
av de redovisade indikatorerna gällande sjukfrånvaro, som 
vi valt att beräkna enbart för huvudkontoret. Indikator 1.2, 
”beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjlig- 
heter”, är avgränsad till en kvalitativ beskrivning.

Nyckeltal - klimatpåverkan
VisitSweden redovisar följande nyckeltal för sin klimat- 
påverkan 2012:

• VisitSwedens totala CO2-utsläpp (ton)
• Köpt el och värme (el och uppvärmning av våra  
 kontorslokaler)
• Miljöpåverkan från transporter (personalens tjänste- 
 resor med tåg, bil och flyg)

Mätmetoder för klimatpåverkan
VisitSweden följer Respects program för klimatneu-
trala företag som baseras på den internationella be-
räkningsstandarden GHG-protokollet (Green House 
Gas), som World Resources Institute och World Business 
Council for Sustainable Development står bakom. 
Beräkningsstandarden tar hänsyn till såväl verksamhetens 
direkta som indirekta utsläpp. Från och med 2009 använ-
der VisitSweden de mer exakta beräkningsmetoder som 
tillhandahållits av Respect. Det innebär att medarbetarna 
till 2010, 2011 och 2012 års rapporter har haft ambition att 
ange exakta resesträckor samt den faktiska el- och värme-
förbrukningen. Beräkningarna är granskade av Respect. 
Inga särskilda förändringar i mätmetod har skett mellan 
2011 och 2012. Denna hållbarhetsredovisning avser att upp-
fylla rapporteringskraven på nivå C. 

Mosebacke i Stockholm är en  
kulturell oas med fantastisk utsikt.

Foto: Nicho Södling 
/imagebank.sweden.se
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Utlåtande	  från	  oberoende	  granskning	  	  
Det	  här	  är	  ett	  utlåtande	  från	  den	  oberoende	  granskningen	  som	  gjorts	  av	  Respect	  Sustainable	  Business	  AB	  (Respect)	  för	  Visit	  
Sweden	  AB	  avseende	  Hållbarhetsredovisning	  2012	  för	  perioden	  1	  januari	  –	  31	  december	  2012,	  enligt	  Global	  Reporting	  
Initiative	  (GRI)	  riktlinjer	  för	  C+	  nivå.	  Utlåtandet	  riktar	  sig	  i	  första	  hand	  till	  hållbarhetsredovisningens	  läsare	  och	  Visit	  Swedens	  
ledning	  och	  styrelse.	  	  
	  
Slutsatser	  

Utifrån	  granskningens	  avgränsning	  och	  de	  metoder	  som	  använts	  drar	  vi	  följande	  slutsatser:	  
1. Visit	  Sweden	  har	  implementerat	  processer	  och	  procedurer,	  som	  följer	  principerna	  som	  omfattas	  av	  	  

GRI	  G3.1	  Riktlinjer	  för	  hållbarhetsredovisning	  och	  AA1000	  Accountability	  Principles	  Standard	  2008	  (AA1000APS);	  och	  
2. Grundat	  på	  genomförd	  granskning,	  har	  det	  inte	  framkommit	  några	  omständigheter	  som	  ger	  oss	  anledning	  att	  anse	  att	  

Visit	  Swedens	  hållbarhetsredovisning	  inte	  uppfyller	  gällande	  kriterier.	  	  
	  
Kriterier	  

GRI	  G3.1	  Riktlinjer	  för	  hållbarhetsredovisning	  och	  principer	  för	  AA1000	  Assurance	  Standard	  2008	  (AA1000AS)	  har	  använts	  som	  
kriterier	  för	  granskning	  av	  Visit	  Swedens	  hållbarhetsredovisning.	  Granskningen	  genomfördes	  i	  enlighet	  med	  AA1000	  AS	  (2008).	  
Respect	  hade	  i	  uppdrag	  att	  genomföra	  en	  översiktlig	  granskning,	  (Type	  1)	  som	  omfattar	  en	  utvärdering	  av	  hur	  väl	  verksamheten	  
efterlever	  principerna	  om	  fullständighet,	  väsentlighet	  och	  lyhördhet	  som	  de	  är	  formulerade	  i	  AA1000APS,	  och	  dessutom	  en	  
översiktlig	  granskning	  av	  GRIs	  resultatindikatorer	  på	  stickprovsbasis.	  	  
	  
Metod	  för	  granskning	  	  

Respect	  har	  genomfört	  granskningen	  enligt	  följande	  metodik	  under	  mars	  2013:	  

• Genomgång	  av	  Visit	  Swedens	  arbetsprocess	  för	  att	  identifiera	  och	  bestämma	  väsentliga	  frågor	  som	  ska	  inkluderas	  i	  
hållbarhetsredovisningen.	  

• Utvärdering	  av	  Visit	  Swedens	  process	  för	  identifiering	  av	  och	  engagemang	  med	  intressenter.	  

• Intervju	  med	  den	  person	  som	  är	  ansvarig	  för	  Visit	  Swedens	  hållbarhetsredovisning,	  för	  att	  förstå	  processen	  för	  
framtagningen	  av	  redovisningen.	  	  

• Analys	  och	  genomgång	  av	  processer	  för	  att	  bearbeta	  data	  till	  utvalda	  resultatindikatorer	  på	  stickprovsbasis.	  

• Verifiering	  av	  redovisad	  data.	  

• Genomgång	  av	  Visit	  Swedens	  uttalande	  i	  hållbarhetsredovisningen	  om	  årets	  resultat	  och	  prestanda.	  	  	  

• Genomgång	  av	  Visit	  Swedens	  efterlevnad	  av	  GRIs	  riktlinjer	  på	  C+	  nivå.	  
	  

Efterlevnad	  av	  principerna	  i	  AA1000APS	  (2008)	  	  
Baserat	  på	  granskningens	  omfattning	  och	  metoder	  kan	  vi	  dra	  slutsatsen	  att	  Visit	  Sweden	  har	  implementerat	  processer	  som	  
följer	  principerna	  i	  AA1000APS	  (2008).	  
	  
Väsentlighet	  

Visit	  Sweden	  har	  under	  året	  visat	  exempel	  på	  aktiviteter	  för	  att	  säkerställa	  att	  hållbarhetsredovisningen	  omfattar	  de	  viktigaste	  
frågorna	  för	  berörda	  intressenter.	  	  

	  
Fullständighet	  
Visit	  Sweden	  har	  etablerat	  interna	  processer	  och	  metodik	  för	  att	  genomföra	  intressentdialoger	  och	  har	  under	  året	  fört	  
strukturerade	  dialoger	  med	  sina	  intressenter.	  
	  
Lyhördhet	  	  

Att	  hållbarhetsredovisningens	  fokus	  och	  det	  arbete	  som	  avspeglas	  i	  denna,	  överensstämmer	  med	  intressenternas	  förväntningar,	  
visar	  på	  att	  Visit	  Sweden	  har	  svarat	  upp	  mot	  sina	  intressenter.	  	  
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Observationer	  och	  rekommendationer	  	  

Visit	  Sweden	  har	  visat	  fortsatt	  god	  utveckling	  gällande	  både	  hållbarhetsarbete	  och	  hållbarhetsredovisning.	  	  
	  
Roll,	  ansvar	  och	  kompetens	  	  

Visit	  Sweden	  är	  ansvarig	  för	  sammanställning	  av	  hållbarhetsredovisningen	  samt	  för	  den	  information	  och	  de	  uttalanden	  som	  den	  
innehåller.	  I	  samband	  med	  granskningen	  är	  Respect	  endast	  ansvariga	  gentemot	  Visit	  Swedens	  ledning.	  Respect	  säkerställer	  en	  
oberoende	  roll	  i	  uppdraget	  genom	  att	  tillsätta	  ett	  granskningsteam	  som	  inte	  är	  eller	  har	  varit	  involverad	  i	  projekt	  med	  Visit	  
Sweden	  under	  redovisningsperioden	  och	  som	  skulle	  kunna	  ha	  haft	  inverkan	  på	  teamets	  oberoende	  eller	  objektivitet.	  Vårt	  
granskningsteam	  har	  adekvat	  kunskap	  och	  lång	  erfarenhet	  inom	  hållbarhetsarbete	  och	  redovisning	  samt	  god	  kännedom	  om	  
relevanta	  standarder	  som	  GRI,	  AA1000APS	  och	  AA1000AS.	  För	  ytterligare	  information,	  vänligen	  besök	  vår	  hemsida	  
www.respect.se	  	  	  

	  
	  

Respect	  Sustainable	  Business	  AB	  	  
Stockholm,	  2013-‐03-‐27	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Jessica	  Boklund	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ingrid	  Sandström	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  x	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Profil
1 strategi och analys sidhänvisning redovisning

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

3-4

1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter 10-13

2 organisationsprofil

2.1 Organisationens namn  2

2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna. 26-27

2.3 Organisationsstruktur, enheter, affärsområden, dotterbolag och joint ventures. 28

2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor. 2, 26

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

26, 28 

2.6 Ägarstruktur och företagsform 26

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

26, 28

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

24, 27

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

27-28

2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden 27

3 information om redovisningen, redovisningsprofil

3.1 Redovisningsperiod (t.ex. räkenskapsår/kalenderår) för den redovisade informationen. 29

3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen (om sådan upprättats). 29

3.3 Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.). 29

3.4 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll. 2

GRI innehållsindex

Nedan följer index på de parametrar som ingår i Global Reporting Initiatives riktlinjer
för hållbarhetsredovisningar och som VisitSweden uppfyller helt eller delvis.
 rapporterar helt
 rapporterar delvis
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 redovisningens omfattning och avgränsning

3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen 29-30

3.6 Redovisningens avgränsning 30

3.7 Eventuella särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning. inga

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

30

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

30

3.10 Förklaring av effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redo- 
visningar, och skälen för sådana förändringar 

inga

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

inga

innehållsförteckning enligt GRI

3.12 Innehållsförteckning som visar var i redovisningen standardupplysningarna finns. 33-36

bestyrkande

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

31-32

4 styrning, åtagande och intresserelationer

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

26 

4.2 Om styrelseordföranden också är verkställande direktör. 26

4.3 Antal och könsfördelning gällande oberoende, icke-verkställande styrelseledamöter. 26

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

15, 26

åtaganden beträffande externa alternativ

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

3, 5-6

4.13 Medlemskap i organisationer (t.ex. branschorganisationer) och/eller nationella/interna- 
tionella lobbyorganisationer

7-8

 kommunikation med intressenter

4.14 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med 14-16

4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter. 14
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4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter, inklusive hur ofta och vilken typ 
av kontakter, per typ och per intressentgrupp

14-16

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

15-16

Ekonomiska resultatindikatorer
ekonomiska resultat

EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde, inklusive intäkter, rörelsekostnader, ersätt-
ning till anställda, gåvor och andra samhällsinvesteringar, balanserad vinst samt betal-
ningar till finansiärer och den offentliga sektorn.

27
VisitSwedens års-
redov. 2012, s 29

EC2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter,  
hänförliga till klimatförändringen

12-13

EC4 Väsentligt finansiellt stöd från den offentliga sektorn 27

marknadsnärvaro

EC7 Rutiner för lokalanställning och andelen av ledande befattningshavare som anställts 
lokalt där organisationen har betydande verksamhet.

24

Miljöindikatorer
 energi

EN3 Direkt energianvändning per primär energikälla. 18

EN4 Indirekt energianvändning per primär energikälla. 18-19

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

17-20

EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering. 18, 20-21

 utsläpp till luft och vatten samt avfall

EN16 Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 18

EN17 Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser, i vikt. 18

EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning. 17-21

produkter och tjänster

EN26 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster, samt resultat härav. 17-20

övergripande

EN30 Sammanlagda kostnader och investeringar för miljöskydd, per typ. 19



20
12

36  gri  innehållsindex

Arbetsförhållanden och arbetsvillkor
anställning

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

24

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

24

Hälsa och säkerhet i arbetet

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

 24

utbildning

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

23-25

LA12 Andel anställda (i procent) som får regelbunden utvärdering och uppföljning av sin presta-
tion och karriärutveckling.

23, 25

mångfald och jämställdhet

LA13 Sammansättning av styrelse och ledning samt uppdelning av anställda per anställnings-
kategori efter kön, åldersgrupp, minoritetsgrupptillhörighet och andra mångfaldsindika-
torer.
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Villkor för att bli klimatneutral  
i Respects klimatprogram

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

I korthet
Beräkning av direkta egna klimatpåverkande utsläpp. 
Beräkning av klimatpåverkan från inköpt el och fjärrvärme. 
För klimatpåverkan från indirekta källor beräknas alltid 
tjänsteresor. För övriga indirekta utsläpp rekommenderas 
företag att om möjligt även redovisa utsläpp från under-
leverantörer, godstransporter och personalens resor till 
och från arbetet. Verksamheten rapporterar åtgärder inom 
transporter eller energi, annars måste detta kommenteras. 
Verksamheten rapporterar åtgärder inom den domine-
rande källan för koldioxidutsläpp, annars måste detta kom-
menteras. Kvarvarande utsläpp, enligt minst punkt 1, punkt 
2 samt tjänsteresor, som inte kunnat reduceras med egna 
åtgärder ska kompenseras.

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

Se även www.klimatneutral.se


