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VisitSweden ökar 
omvärldens lust  
till Sverige
VisitSweden är ett kommunikationsbolag för svensk turistnäring som ägs till lika delar av staten via 
Näringsdepartementet och den svenska besöksnäringen via Svensk Turism AB. VisitSwedens huvud-
sakliga uppdrag och stora passion är att marknadsföra Sverige som ett resmål och varumärke i ut-
landet. Ett ökat turistflöde gynnar Sveriges ekonomi och skapar nya jobb.

År 2014 var minst sagt ett lyckat år och vi är väldigt stolta över vad vi har åstadkommit å Sveriges 
vägnar. På följande sidor kan du läsa mer om VisitSwedens arbete.
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2014 det bästa året hittills
Det är riktigt roligt att ännu en gång summera ett rekordår 
för svensk besöksnäring och konstatera att 2014 är det bästa 
hittills. Sverige lockade rekordmånga utländska besökare i 
fjol. De senaste fem åren har de långväga besökarna ökat sin 
andel av de utländska övernattningarna i Sverige och under 
senaste året steg antalet med 22 procent jämfört med året 
innan. Den totala ökningen från utlandet blev 7,4 procent.

Konkurrensen om de utländska besökarna var tuff mel-
lan världens länder. VisitSwedens organisation har jobbat 
hårt för att optimera arbetet och få ut bästa effekt av de 
begränsade resurserna. Exempelvis har vi under året ökat 
samordningen av kampanjer över flera länder och arbetat 
för att driva större och färre partnerskap, utan att tappa 
det lokala tilltalet och förankringen.

Mål infrias och överträffas tack vare VisitSwedens strategier 
Inför 2014 identifierade VisitSweden ett antal mål och be-

hov av leveranser. Dessa har infriats tack vare vårt långsik-
tiga strategiarbete. Exempelvis har vi under året utvecklat 
och implementerat fler strategiskt innovativa affärssam-
arbeten och partnerskap genom bland annat stora mas-
terplaner. Dessutom har vi konverterat ännu mer av kom-

munikationsinsatserna till effektiv kommunikation i 
digitala kanaler och sociala medier. Över 100-talet kam-
panjer och marknadsaktiviteter har bidragit till det goda 
resultatet. Några exempel är marknadsföring via WeCh-
at och Weibo i Kina, den omfattande Swedish Moments,  
ytterligare fokus på Matlandet Sverige, samarbetet med 
The Guardian, fortsatta framgångar för det uppmärk-
sammade arbetet med det svenska Instagramkontot och 
samarbetet med Norge och Danmark i den amerikanska 
kampanjen Only in Scandinavia. 

Förutom att ansvara för säljdrivande destinationsmark-
nadsföring av svenska upplevelser, är VisitSwedens upp-
drag också imagemarknadsföring av varumärket Sverige. 
Här arbetar Visit Sweden utifrån den gemensamma na-
tionbrandingstrategin för Sverige. Under året har vi tillsam-
mans med de övriga främjarorganisationerna genomfört 
den uppmärksammade och prisade nation brandingkam-
panjen Democreativity.

Bra kommunikation och god lokalkännedom 
Det är en stor tillgång att Sverige har ett bra nätverk lokalt 
och gör uppmärksammad kommunikation på den interna-
tionella marknaden. Här är VisitSwedens utlandskontor en 
unik tillgång. Genom att verka i och vara del av det lokala 
kulturlandskapet knyter medarbetare värdefulla nätverk 
med lokala affärspartners och media. Det räcker inte med 

Sveriges nya basnäring 
framåt 
I backspegeln kan vi konstatera att 2014 var det bästa året hittills för svensk besöksnäring.  
VisitSwedens medarbetare och partners har lyckats bra trots benhård konkurrens från omvärlden. 
Nyckeln till våra framgångar är en flexibel och vältrimmad kunskapsorganisation och nära sam-
verkan med svensk besöksnäring. Nu behöver VisitSweden mer resurser för att nå de utmanande 
målen i besöksnäringens Vision2020.

Långsiktiga strategier för att nå utpekade mål:

   • Effektiv och engagerande kommunikation

   • Dynamisk kunskapsorganisation 

   • Innovativa affärer och allianser
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att bara arbeta från hemmaplan med dialogen i sociala 
medier. VisitSwedens personal på utlandskontoren plockar 
upp dagens buzz på väg till jobbet och integrerar det lokalt 
dagsaktuella i kommunikationen. 

Långsiktigt och hållbart uppdrag
VisitSweden arbetar för att stärka Sveriges position som 
hållbar destination utifrån tre delstrategier: motivera be-
sökarna, uppmuntra besöksnäringen och själva engage-
ra oss i hållbarhetsfrågor. VisitSweden har inflytande på 
marknadsföringen av Sverige internationellt. Däremot har 
vi begränsad möjlighet att påverka utvecklingen av upp-
levelser och tillgänglighet. Genom att aktivt uppmuntra 
till långsiktigt hållbar utveckling och lyfta fram den i våra 
budskap, både gentemot samarbetspartners och besöka-
re, är vi med och bidrar. Vi ska verka för fler affärsmöjlig-
heter för näringslivet och att stärka varumärket Sverige, 
samtidigt som vi ser till att våra medarbetare utvecklas 
och tar hänsyn till miljön. Vi stödjer också FN:s initiativ 
Global Compact, som innefattar principer om mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt och anti-korruption. Jag är stolt över 
att VisitSweden har varit ett klimatneutralt företag sedan 
2009. Det är en stor tillgång att representera ett land som 
står för hållbara värden i omvärldens ögon och som bidrar 
till hållbar utveckling av hållbara upplevelser. Det är en bra 
utgångspunkt för att Sverige ska avancera framåt och ta 
den attraktiva ledartröjan som Europas mest hållbara de-
stination.  

Potentialen för Sverige är stor
Potentialen på VisitSwedens 12 prioriterade marknader 
är 42 miljoner resenärer som är intresserade av att resa 
till Sverige. Men, det sker inte av sig självt. De länder och 
destinationer som mobiliserar och satsar systematiskt får 
också fördel och utdelning i form av ökade marknadsan-
delar. Konkurrensen är stenhård. VisitSweden jobbar med 
en ny affärsplan, där vi undersöker ett nytt arbetssätt. Lite 
förenklat beskrivet, handlar det om att komplettera mark-
nadsföringen av geografiska destinationer med tematiska 
destinationer med utgångspunkt från de ämnesområden/
varumärkesteman som finns definierade sedan tidigare. 
Det innebär att hela Sverige kan vara ännu mer delaktiga 
utifrån sina respektive erbjudanden. Den tematiska in-
fallsvinkeln appellerar till de starka drivkrafter som finns 
hos målgrupperna och gör att det blir lättare att bygga  
budskap och löften i kommunikationen.

Svårt att infria målen i Vision2020 utan mobilisering
Med 5 år kvar måste vi våga se sanningen i vitögat. De högt 
uppsatta målen i besöksnäringens Vision2020, som siktar 
på en fördubbling av exportvärdet, är tuffa mål, men är 

Exempel på resultat av VisitSwedens arbete 2014

• VisitSweden genomförde 100 större Sverige 
   kampanjer

• VisitSwedens PR-arbete gav 1,6 miljarder  
   kronor i medievärde

• VisitSwedens påverkan i sociala medier gav  
   ett KloutScore på värde 59

• Nytt globalt Instagramkonto fick 31 000 följare 
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inte omöjliga att nå. Det kommer dock kräva en mobilise-
ring i hela besöksnäringen samt ökade investeringar i: 

• Internationell marknadsföring
• Ökad destinationsutveckling i Sverige
• Förbättrad tillgänglighet

VisitSweden skulle gärna göra mer. Mycket mer. Det skulle 
vara möjligt om vi fick mer resurser som vi kan växla upp 
och fördubbla med resurser från näringslivet. Ökade resur-
ser till internationell marknadsföring skulle öka antalet 
utländska besökare och exportvärdet. Detta ökar i sin tur 

intäkterna för svenska företag i besöksnäringen. Och bi-
drar till att VisitSweden tillsammans med partners får de 
rätta förutsättningarna för att nå de utmanande målen i 
besöksnäringens Vision2020. 

VisitSweden utvecklar destinationsmarknadsföringen
Utvecklingen inom marknadsföring och kommunikation 
rör sig framåt i hög hastighet. För flera år sedan pratade 
man mycket om integrerad kommunikation mellan olika 
kanaler. Nu rör vi oss inom sociala media och digital mark-
nadsföring, mellan förtjänade, köpta och egna kanaler för 
att bygga kännedom. Reglerna för marknadskommunika-
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Thomas Brühl, vd VisitSweden

tion kommer framgent förändras från att skapa kännedom 
som ger värde, till att i stället skapa värde för målgruppen, 
som i sin tur genererar kännedom. Framöver kommer vi se 
mycket mer av värdeskapande kommunikation som t. ex 
content marketing, ökat krav på KPI, mashmedia, ännu mer 
social marknadsföring och fler digitala plattformar, som 
ökar konsumentmakten, kännedom och antalet turister.

Aktörer som kan hantera och bli skickliga på värdebaserad 
kommunikation kommer att lyckas. Några av VisitSwedens 
kampanjer tillämpar redan detta. Med den kompetens 
vi har i organisationen, ska vi dra nytta av de snabba för-

ändringarna och vara med och utveckla destinations-
marknadsföringen globalt. Lyckas vi med värdeskapande 
kommunikation, fortsätter vi leverera kommunikation i 
världsklass. Det kommer stärka varumärket och destina-
tionen Sverige och öka våra marknadsandelar.
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Resandet till Sverige har ökat stadigt de senaste åren och utländska besökare konsumerar för 
mer än 100 miljarder kronor per år. Det finns en stor potential att få ännu fler turister att resa 
till Sverige. För att lyckas krävs utveckling av fler turistupplevelser i Sverige och ökad tillgänglig-
het, samt en gemensam smart marknadsföring av Sverige som destination. 

VisitSweden är Sveriges kommunikationsbolag och samlar svensk besöksnäring till gemen-
sam marknadsföring utomlands. VisitSweden ägs till lika delar av svensk besöksnäring och 
svenska staten. Svensk besöksnäring har en vision om att fördubbla näringens omsättning, 
sysselsättning och internationella export mellan 2010 och 2020. VisitSweden ska genom mark-
nadsföring få fler besökare till Sverige och därigenom bidra till att visionen blir verklighet.  
www.strategi2020.se 

Först gilla Sverige, sedan resa hit
VisitSwedens uppdrag är internationell marknadsföring av svenska upplevelser och destina-
tioner. En resenär behöver känna nyfikenhet på Sverige för att vara mottaglig för ett reseer-
bjudande. Därför arbetar VisitSweden med både kännedomshöjande imagemarknadsföring 
och säljdrivande destinationsmarknadsföring för att öka hitresande besökare. Grunden i mark-
nadsföringen är täta samarbeten med svensk besöksnäring och med företag och organisatio-
ner i andra branscher som vill dra nytta av och stärka Sveriges goda rykte. 

På plats från New York till Beijing
VisitSweden har prioriterat 12 länder i marknadsföringen av Sverige och kommunikationen 
koncentreras ofta till en specifik region eller stad där potentialen för ökat resande till Sveri-
ge är som störst.  Tre faktorer ligger till grund för vilka marknader vi satsar på: ekonomiskt 
stabil utveckling i landet, stor potential att öka resandet till Sverige och att det finns ett 
intresse hos svensk besöksnäring att investera i marknadsföring i landet. De prioriterade 
marknaderna står för cirka 80 procent av alla utländska övernattningar i Sverige. De största 
volymerna av resenärer kommer från närliggande länder. I länder längre bort finns en stor 
potential för ökat resande om kännedomen till Sverige ökar. VisitSweden utnyttjar synergin 
mellan länder där målgruppssegmentens kännedom om Sverige liknar varandra. Därför 
har vi klustrat de prioriterade utlandsmarknaderna i tre regioner: direktmarknader, poten-
tialmarknader och tillväxtmarknader.

Genom egna kontor och med medarbetare i varje land har VisitSweden djup kunskap om lan-
dets livsstil, trender och kulturella skillnader, vilket bidrar till effektiv marknadsföring. På ut-
landsmarknaderna har VisitSweden också närhet till ett nätverk av journalister och researrang-
örer. Detta kompletterar vi med djupgående målgruppsanalyser. Bearbetningen av potentiella 
resenärer anpassas också efter kännedomen om Sverige och hur konkurrenterna agerar. 

VisitSweden öppnar  
omvärldens ögon för Sverige 
VisitSwedens uppdrag är att marknadsföra Sverige i världen. Med marknadsföring som är effekt-
full och som skapar nyfikenhet ska vi lyckas nå fler internationella resenärer i en hård konkurrens 
med andra länder och destinationer. 

Vision
VisitSweden ökar omvärl-
dens lust till Sverige. 

Position 
VisitSweden är det främ-
sta kommunikationsbo-
laget för internationell 
marknadsföring av 
Sverige. 

Mission 
VisitSweden skapar till-
sammans med partners 
effektfull och engageran-
de marknadskommunika-
tion som ökar besökarens 
lust att upptäcka Sverige. 

Affärsidé 
VisitSweden skapar i 
samverkan med partners 
en attraktiv Sverigebild 
internationellt för att 
attrahera Sverigebesökare 
och skapa affärsmöjlighe-
ter för svenskt näringsliv. 

Ägare 
50% ägs av staten via 
Näringsdepartemen-
tet och 50% av svensk 
besöksnäring via Svensk 
Turism AB.

På direktmarknaderna Norge, Danmark och Finland är kän-
nedomen om Sverige hög och antalet besökare är många. 
Där är kommunikationen mer säljdrivande och riktas di-
rekt mot prioriterade målgruppssegment.

Resenärer på potentialmarknaderna Tyskland, Nederlän-
derna, Storbritannien och Ryssland har lägre kännedom 
om Sverige än på direktmarknader. De som känner till 
Sverige har en mycket positiv inställning. Här använder 
VisitSweden en kombination av säljdrivande och känne-
domsbyggande kommunikation, både direkt till resenä-
rerna och genom ett mellanled av researrangörer och 
transportörer. I dessa länder finns goda förutsättningar att 
påverka stora grupper av nya resenärer till Sverige.
På tillväxtmarknaderna Frankrike, Italien, Spanien, USA och 

Kina är kännedomen om Sverige ännu inte så hög, men det 
finns stora möjligheter att skapa större tillväxt på sikt. Här 
fokuserar VisitSweden på att öka intresset för Sverige, vilket 
görs med kommunikation genom exempelvis sociala och 
traditionella medier i större grad än på övriga marknader.

Målgruppen styr alla marknadsföringsinsatser
De resenärer VisitSweden vänder sig till, målgruppen Den 
globala resenären, påverkar bolagets beslut varje dag. Rese-
närerna är resvana och söker ständigt nya resmål. Det finns 
en stor potential att öka resandet till Sverige hos dem som 
redan besökt andra, mer kända europeiska destinationer. 
De globala resenärerna är ofta högutbildade, har förhållan-
devis hög inkomst och prioriterar genuina resmål och lä-
rande upplevelser. Fokus ligger på resenärer mellan 25 och 
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Utländska gästnätter 2014

Källa: SCB/Tillväxtverket

Antal övernattningar från VisitSwedens 12 prioriterade marknader och från övriga världen var 13 845 338. Avser både affärs- och privatresenärer 
med övernattning på hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter.

24+20+8+5+4+4+4+2+2+2+1+1+23
Norge 

3 293 413
Övriga världen 

3 223 522

Tyskland 
2 801 698

Danmark 
1 096 215

Storbritannien 
667 379Nederländerna 

617 601

Finland 
540 539

USA 
509 411

Italien 
236 845

Kina 
205 766

Spanien 
150 161

Frankrike 
293 783

Ryssland 
209 005
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65 år med ett intresse för Sverige. Totalt utgör de 42 miljo-
ner människor i 11 länder (Kina ej inkluderat). VisitSweden 
och samarbetspartners anpassar marknadsföringen efter 
hur målgruppen ser på Sverige och de drivkrafter som styr 
deras val av resmål.

VisitSweden har delat in målgruppen i mindre segment för 
att göra marknadsföringen mer träffsäker. 

DINKS
Double Income No Kids är mellan 24 och 44 år och består 
av hushåll utan barn. De bor oftare än andra i storstäder 
och vill oftare än andra resa på långhelg eller “kort-vecka” 
till Sverige. De ser sig själva som idérika, vill prova mycket 
och letar alltid efter nya saker att göra.

ACTIVE FAMILIES
Active Families består av familjer med barn i hushållet. Ofta-
re än andra grupper tänker de sig att deras Sverigesemester 
är en lite längre resa på  5-7 dagar eller 8+ dagar. På sin Sve-
rigeresa vill de koppla av och uppleva nya städer och platser 
och gärna ha roligt och uppleva nya saker tillsammans. 

WHOPS
Wealthy Healthy Older People är personer över 45 år utan 
hemmaboende barn. De är friska och har tid och pengar 
som de gärna lägger på upplevelser. Likt DINKs har de stor 
frihet på sina resor. I Sverige vill de gärna uppleva nya stä-

der och platser, uppleva naturen och lära sig något nytt. 
Valet av resmål påverkas inte bara av den livssituation 
man befinner sig i utan även av de drivkrafter man har 
för att resa till Sverige. Tittar man närmare urskiljer sig tre 
huvudsakliga drivkrafter till en Sverige-semester hos mål-
gruppen. Drivkrafterna är Nya upplevelser, Aktiv i naturen, 
och Njutning. Nya upplevelser är drivkraften hos besökare 
som vill uppleva nya städer och platser och lära sig något 
nytt på sin Sverigesemester. Aktiv i naturen är drivkraften 
hos besökare som vill uppleva vår unika orörda natur och 
drivkraften Njutning delas av de besökare som framför allt 
vill koppla av och njuta av god mat och dryck. De tre driv-
krafterna förekommer i lika stor grad hos alla de tre demo-
grafiska segmenten.

Finansiering
VisitSwedens verksamhet finansieras av ett årligt statligt 
anslag, som går till basverksamheten och imagemark-
nadsföring av Sverige. Besöksnäringen och andra partners 
finansierar den internationella marknadsföringen av upp-
levelser,  produkter och destinationer. 

I destinationsmarknadsföringen tillsammans med be-
söksnäringen bidrar alla med ekonomiska resurser.  
VisitSwedens finansiella medel i kampanjer eller andra  
aktiviteter täcker imagemarknadsföringen av Sverige.  
Utöver detta investerar VisitSweden tid, ofta som projekt-
ledare för gemensamma kampanjer.
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Varumärket Sverige stärker resmålet
En positiv och stark Sverigebild, som bland annat byggs 
av svensk kreativitet och livsstil, stärker effekten av  
VisitSwedens marknadsföringskampanjer som ska öka  
resandet till Sverige. VisitSweden arbetar med imagemark-
nadsföring tillsammans med andra aktörer som också drar 
nytta av en stärkt Sverigebild. 

I den internationellt erkända undersökningen ”Nation 
Brands Index” rankas 50 länders image årligen av cirka  
20 000 människor i 20 länder. Sverige fortsatte att  
försvara sin tiondeplats även 2014, och placerar sig högre 
än de övriga nordiska länderna. Indexet baseras på de sex 
olika faktorerna: export, samhällsstyre, kultur, befolkning, 
turism samt landets förmåga att locka till sig investering-
ar och talang. Sverige som turistdestination har stärkts i 
årets NBI och rankas högre än kända turistdestinationer 
som Brasilien, Thailand, Nya Zeeland och Österrike. 

Resandet ökar 
Resandet i världen ökar och nådde under 2013 över en miljard 
ankomster. Resandet blir allt mer en del av livsstilen och i takt 
med att fler människor når högre ekonomisk standard beräk-
nas resandet fortsätta öka. Sverige blir allt bättre på samverkan 

i den internationella marknadsföringen, att ta emot utländska 
turister och ta del av de ökande globala reseströmmarna. 

Fler kom till Sverige 
I tuffa ekonomiska tider klarade sig Sverige bra som desti-
nation även 2014. Antalet övernattningar från utlandet på 
hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och privata 
stugor och lägenheter nådde 13,8 miljoner, en ökning med 
7,4 procent. Stugbyar ökade procentuellt mest av alla boen-
deformer med 19 procent. Hotell ökade med hela 9 procent. 
De utländska affärs- och privatresenärerna står för 24 pro-
cent av alla övernattningar i kommersiellt boende i Sverige.

Svenska företag får allt större intäkter från internationell 
turism. Tillgängligt ekonomiskt utfall från utländsk turism 
(exportintäkt) finns fram till år 2013 när denna årsrapport 
görs. År 2013 spenderade turister från utlandet 106 miljar-
der kronor i Sverige, en ökning med 2,3 procent från året 
innan. Av Sveriges totala turismintäkter 2013 stod utländska 
besökare för 37 procent. Internationell turism i Sverige är 
den enda svenska exportsektor som skapar direkta moms-
intäkter till staten, vilket var 14 miljarder kronor under 2013. 
Besöksnäringen sysselsatte 173 000 personer i hela Sverige, 
vilket är en ökning med 3,3 procent jämfört med 2012. 

Sveriges position allt starkare internationellt 

VisitSweden har intäkter dels från staten och dels från besöksnäringen och andra partners, dvs regioner, destinatio-
ner och näringsliv, för genomförda marknadsinsatser. Under 2014 var den totala omsättningen 244 miljoner kronor.  

Omsättningen har minskat med 10 miljoner kronor. Under 2014 stod besöksnäringen och övriga partners för 60,5 
procent av de totala intäkterna, inkluderat indirekta intäkter. Statens andel var 37,8 procent.

Fördelning intäkter och kostnader 2014
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Övernattningar 
Sverige har 2008-2014 haft flest utländska hotellövernatt-
ningar av de nordiska länderna. Under 2014 var Sveriges 
andel 31 procent jämfört med Danmarks 27 procent, Nor-
ges 23 procent och Finlands 20 procent. 

Flest norrmän, men Tyskland ökar
Norge är den största utlandsmarknaden i Sverige räknat i 
antal övernattningar med sina 3,3 miljoner. Därefter kom-
mer Tyskland med 2,8 miljoner och Danmark med 1,1 mil-
joner. Nio av VisitSwedens prioriterade marknader visade 
en ökning av antalet övernattningar under 2014. Tyskland 
ökade mest i faktiska tal med 200 000 fler övernattningar. 
Därefter stod Storbritannien, Nederländerna och USA för 
de största ökningarna i faktiska tal. Ryssland stod för den 
största minskningen. 

Mer än hälften av de utländska övernattningarna gjordes i 
storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. 

Endagsbesökare 
Endagsbesöken har en stor betydelse för turistintäk-
terna till Sverige, till exempel för handel, upplevelser 
och restauranger. Enligt senast tillgängliga data från 
IBIS-undersökningen 2013 hade Sverige 7 miljoner en-
dagsbesök. Det var norrmännen som gjorde flest besök 
över dagen (2,6 miljoner), följt av Finland (2,2 miljoner) 
och Danmark (1,3 miljoner). 

”VisitSweden ska bidra till att Sverige har hög 
attraktionskraft utomlands som turistland…”
VisitSweden riktar marknadsföringen till potentiella 
Sverigebesökare i 12 länder. VisitSweden kombinerar 
image- och destinationsmarknadsföring och 
kommunikationen anpassas efter målgruppens intresse 
och kännedom om Sverige. Cirka 100 större kampanjer 
genomfördes under 2014.

”…och har en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring…”
VisitSweden bidrar till ökad tillväxt i besöksnäringen genom 
att samla många olika aktörer i långsiktiga affärssamarbe-
ten kring effektiv marknadsföring och ökad tillgänglighet 
samt bidrar med kunskap om målgruppsanpassad produk-
tutveckling på destinationer. Målet med marknadsföringen 
är ökad omsättning hos samarbetspartners och fler jobb i 
hela landet. 

”…som bidrar till hållbar tillväxt…”
VisitSweden ska bidra till att svensk besöksnäring utveck-
las i ekonomisk, social och miljömässig balans. Intäkterna 
i besöksnäringen ska öka, samtidigt som människor ska 
må bra och den miljömässiga belastningen begränsas. 
VisitSweden ska få fler besökare att välja hållbara upple-
velser, inspirera besöksnäringen att utveckla fler hållbara 
produkter och själva agera hållbart.

”…och ökad sysselsättning…”
Fler besökare som köper varor och tjänster i Sverige ger 
ökad sysselsättning i besöksnäringen och andra branscher. 
Ökad utländsk turistkonsumtion skapar långsiktighet och 
bidrar till stabila företag och fler jobb.

”…i alla delar av landet.” 
VisitSweden jobbar med internationell marknadsföring 
av upplevelser i både storstad och på landsbygd tillsam-
mans med samarbetspartners i hela Sverige. Målgruppens 
anledningar att resa till Sverige varierar och hela Sverige 
har möjlighet att attrahera besökare med olika typer av 
upplevelser.

Statens 
riktlinjer för 
VisitSweden
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Så här löser VisitSweden uppdraget

Tre strategier leder 
kommunikationsbolaget
Att öka omvärldens lust till Sverige och bidra till att svensk besöksnäring fördubblas kräver ett 
långsiktigt fokus. Tre strategier visar vägen mot visionen. 
 
Med hjälp av innovativa affärer, effektfull och engagerande kommunikation och skickliga me-
darbetare stärker VisitSweden Sveriges röst i världen och skapar fler affärsmöjligheter för svensk 
besöksnäring. Dessa strategier är ryggraden i VisitSwedens affärsplan för 2012-2015. 

VisitSweden jobbar för att stärka andras affärer
Den internationella konkurrensen mellan världens turist-
destinationer är hård. För att Sverige ska höras i bruset 
samlar VisitSweden besöksnäringen i fleråriga partner-
skap. Detta skapar förutsättningar för svenska destinatio-
ner att få större genomslag med hjälp av kampanjer och 
ett ännu starkare svenskt varumärke på lång sikt. 

En fördubbling av svensk besöksnäring kräver ökade 
marknadsföringsresurser för att fler potentiella resenä-
rer ska få upp ögonen för Sverige. För att öka intäkter och 
därmed finansiering av internationell marknadsbearbet-
ning är innovativa affärer och allianser med partners ett 
prioriterat område. 

Under 2014 vidareutvecklade VisitSweden arbetet med 
att samla aktörer till gemensamma långsiktiga priorite-
ringar och initiativ. Som ett led i det långsiktiga mark-
nadsföringsarbetet på den internationella marknaden 
har VisitSweden tillsammans med destinationer och 
regioner utvecklat masterplaner. Planerna innehåller ge-
mensamma strategiska prioriteringar av marknader, val 
av målgrupp och gemensamma mål för en total budget. 
Ytterligare en del i planerna är Swedish Long Tail, en ar-
betsmodell som visualiserar besöksnäringens olika aktö-

rer och deras möjligheter och intresse av att medverka i 
den internationella marknadsföringen. 

En masterplan för Skåne och Malmö implementerades un-
der 2014 och en ny plan tillsammans med Västsverige och 
Göteborg utvecklades. 

Årets största marknadsföringssamarbete sjösattes på 
fyra utlandsmarknader i början av 2014. Kampanjen 
Swedish Moments har fokus på barmarksupplevelser 
och vänder sig till målgruppssegmentet Active Family i 
Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna. I samar-
betet ingår sju regioner tillsammans med camping- och 
stugföretag, transportörer och destinationer över stora 
delar av Sverige.

I en växande besöksnäring ökar kontaktytorna kring 
samarbeten för internationell marknadsföring på na-
tionell, regional och lokal nivå, vilket ställer nya krav på 
samordning. Därför lanserade VisitSweden under hösten 
2014 en nyckelkundsprocess. För att bättre ta tillvara på 
och utveckla dialogen med regionala partners och större 
turistföretag vill VisitSweden skapa en strukturerad och 
långsiktig dialog. Detta ska leda till gemensamma strate-
giska vägval och resursoptimering. 

Innovativa affärer och allianser
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Effektfull och engagerande kommunikation

Starka berättelser ska få destinationen Sverige att lyfta
Turister över hela världen möts idag av ett överflöd av in-
formation och erbjudanden om nya platser att upptäcka. 
Det är en stor utmaning för Sverige att nå igenom bruset 
och få uppmärksamhet som destination. Med innovativ 
kommunikation berör vi målgruppen med äkta berättelser 
från Sverige som ger effekt. 

För att öka omvärldens lust till Sverige hör imagemark-
nadsföring och destinationsmarknadsföring tätt samman. 
VisitSweden har utvecklat flera kommunikationsverktyg 
som hjälper oss och besöksnäringen att vara konsekventa i 
vår kommunikation av Sverigebilden.
 
Sveriges varumärkesplattform: definierar Sveriges position 
och kärnvärden. 

Positionsteman: matchar utbudet i Sverige med de upp-
levelser som målgruppen tilltalas av och som förtydligar 
Sveriges position mot konkurrenter. 

Varumärkesteman: pekar ut områden där Sverige har 
något unikt att erbjuda, med ett känslomässigt djup som 
tilltalar våra målgrupper. Temana är mat, livsstilen, hållbar-
het och natur, litteratur och film samt design och mode. 

Kommunikationsprinciper: tonalitet och visuell identitet. 
En förutsättning för att kommunicera med den utvalda 
målgruppen Den globala resenären är att förstå dem på 

djupet. Därför gör VisitSweden regelbundet målgruppsa-
nalyser på de prioriterade marknaderna. Här får vi svar på 
bland annat vad de är intresserade av och deras kunskap 
och kännedom om Sverige.  

För att vässa budskapet ytterligare, ser vi på vilka drivkraf-
ter målgruppen har för att resa till Sverige.  Medan en del 
främst är ute efter att njuta av livets goda, uppleva stäm-
ningen och äta god mat, vill andra upptäcka och lära nytt 
på sin Sverigeresa. 

Våra analyser visar hur vi kan matcha val av mediekanal 
med varje steg i målgruppens beslutsprocess vid val av resa. 
VisitSweden kombinerar köpta kanaler, exempelvis tv-re-
klam, kanaler som är gratis och delas av andra, till exempel 
Instagram samt egna kanaler, exempelvis visitsweden.com. 
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Under 2014 genomförde VisitSweden 100 större kampan-
jer och andra marknadsföringsaktiviteter på de 12 priorite-
rade utlandsmarknaderna.

Den nya stora kampanjen Swedish Moments startade i 
början av 2014 och visar med hjälp av ett nytt kommunika-
tionskoncept upp svenska naturupplevelser för resenärer 
i Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna. Kärnan i 
konceptet är att presentera svenskars egna berättelser och 
semesterögonblick för den utländska målgruppen. Vanliga 
svenskar laddar upp bilder med semesterögonblick som 
taggas geografiskt och tematiskt. Den utländska målgrup-
pen leds in till en sajt som är en mosaik fylld med svenska 
upplevelser. Här får besökaren inspiration och hjälp att på 
ett nytt sätt hitta aktiviteter utifrån sina intressen. 

VisitSweden ledde implementeringen av Sveriges nya 
nation branding-strategi gentemot den internationella 
marknaden genom pilotprojektet Democreativity. Syftet 
med kampanjen var att stärka varumärket Sverige som ett 
kreativt land för att öka intresset att resa hit som turist, 
arbeta här och öka investeringarna i svenskt näringsliv.  

VisitSwedens marknadsföring av Sveriges mat och mål-
tidsupplevelser utökades 2014 till marknaderna Storbri-
tannien, USA, Frankrike och Italien. Efter att ha arbetat 
med Sverige – det nya matlandet sedan 2010 kan vi nu se 
ett ökat intresse internationellt för Sverige som matdesti-
nation. Med hjälp av konceptet Try Swedish, en plattform 
med konkreta kommunikationsverktyg, gav VisitSweden 
alla som vill medverka en möjlighet att sprida berättelser 
om svensk matkultur över världen. 

VisitSweden undersöker sedan 2013 den långsiktiga ut-
vecklingen av hur Sveriges varumärke uppfattas av den 
utländska målgruppen. Undersökningen Brand Track-
ing genomfördes vid två tillfällen under år 2014, på 11 av  
VisitSwedens 12 marknader (ej Kina). Resultatet visar att 
Sverige i målgruppens ögon står för i första hand vack-
er miljö, orörd natur som är tillgänglig för alla, öppenhet 
och frihet samt hållbarhet. För Sverige som semesterde-
stination är de starkaste associationerna att det är en 
trygg, säker, gästfri och barnvänlig destination där det 
finns mycket att se och göra runt om i landet. 
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VisitSweden kan internationell kommunikation
För att beröra och nå fram till målgruppen måste VisitSweden 
hela tiden hitta nya och kreativa sätt att kommunicera. Det 
kräver att medarbetarna har rätt kunskap, kommer med nya 
idéer och vågar förändras och testa nytt. En grogrund för det-
ta är medarbetare som känner trygghet och ges utrymme att 
utvecklas som individer. 

VisitSweden strävar mot att vara ett dynamiskt kunskaps-
företag som tar tillvara varje medarbetares kompetens 
och bolagets samlade erfarenhet av olika kulturer. Detta 
leder till individuella mål som styr mot VisitSwedens vi-
sion. I bolaget finns kampanjprojektledare och specialister 
på digital och analog kommunikation, event, sociala medi-
er och PR, som uppmuntras att utveckla och överföra kun-
skap mellan de prioriterade utlandsmarknaderna. Det är 
viktigt  att behålla enskilda medarbetares drivkrafter och 
långsiktig konkurrenskraft. 

Under 2014 utvecklade VisitSweden HR-arbetet och införde 
en ny mål- och prestationsstyrning, som ger alla medarbe-
tare möjlighet till individuellt anpassade utvecklingsplaner 
och mål med kontinuerlig feedback utifrån prestation. Det-
ta säkerställer att hela organisationen alltid arbetar med 
relevanta och tydliga mål. 

VisitSwedens lands- och avdelningschefer gick två ledar-
skapsutbildningar under året för att bli skickligare på att 
ge feedback och förstå vikten av detta, samt hur detta kan 
påverka enskilda medarbetares prestation.

För att skapa goda möjligheter till ett aktivt medarbe-
tarskap ökade de anställdas delaktighet i utveckling och 
uppföljning av marknads- och verksamhetsplaner. Dessut-
om förbättrades kontinuitet och innehåll från ledning till 
medarbetare gällande information om verksamheten.

Dynamisk kunskapsorganisation
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Så marknadsfördes 
Sverige 2014  

Swedish Moments: nytt kommunikationskoncept 
som ska ge fler camping- och stugbesökare

VisitSweden genomförde cirka 100 större kampanjer och andra marknadsaktiviteter tillsammans 
med svensk besöksnäring under 2014. Upplevelser, boende och shopping över hela Sverige 
marknadsfördes i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Ryssland, 
Frankrike, Italien, Spanien, USA och Kina via VisitSwedens egna utlandskontor. Här är ett urval. 

2014 var första året av tre i den gemensamma marknadsförings-
satsningen Swedish Moments för destinationen Sverige. Kampan-
jen som genomförs i flera olika kanaler i Norge, Danmark, Tyskland 
och Nederländerna ska ge fler utländska besökare till camping- och 
stugboende i stora delar av Sverige. Satsningen är den första som 
riktar sig till samma segment, Active Family, på flera marknader. 
Kampanjen genomsyrades av ett gemensamt kommunikations-
koncept där svenskar och utländska besökare delar med sig av sina 
magiska ögonblick i den svenska naturen. Budskapet bygger på 
känslan av frihet och avkoppling och att ha roligt tillsammans, och 
lyfter samtidigt fram paketeradekommersiella erbjudanden.  

Kampanjen, som gått i tv, på webben, YouTube och som utomhusre-
klam, har även engagerat svenskar som vill sprida sina semesterögon-
blick från Sverige. Med hjälp av hashtaggen #swedishmoments har 
tusentals personer delat med sig av sina bilder på Instagram. De bästa 
har lyfts fram för 24 000 internationella följare på VisitSwedens inter-
nationella Instagramkonto @visitsweden. 
 

Kampanjen omsatte 14 miljoner kronor under sitt första år och ett 
stort antal regioner, destinationer, boendeföretag och transportö-
rer deltog tillsammans med VisitSweden.  

Marknader: Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna

Partners: SCR, Stena Line, Novasol, Smålands Turism, Destination 
Småland, Regionförbundet i Kalmar län, Västsvenska Turistrådet, 
Tourism in Skåne, Visit Värmland, Jämtland Härjedalen Turism,  
Isaberg Mountain Resort, Idre Fjäll, VisitDalarna, Kneippbyn Resort, 
Astrid Lindgrens Värld, DanCenter 

Målgruppssegment: Active Family, WHOP 
 
Länk: www.youtube.com/watch?v=WfSUDOoF1fw
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I juli lanserade VisitSweden ett globalt Instagramkonto för Sverige som destination:  
@visitsweden. Under några månader agerar en handplockad svensk redaktör för  
@visitsweden. Innehållet/bilderna kompletterar VisitSwedens lokala närvaro på Instagram 
på prioriterade utlandsmarknader. Initiativet är en del av VisitSwedens kommunikationsstra-
tegi att låta svenskarna själva ge sin bild av Sverige i marknadskommunikationen, ett kom-
plement till den marknadsövergripande kampanjen Swedish Moments. Redan fyra månader 
efter starten hade @visitsweden blivit bland de största av de officiella turist- 
organisationernas Instagramkonton i Europa. 

I mars 2015 har @visitsweden 31 000 följare.  

VisitSweden och Spaniens ledande kedja för te, Tea Shop, gjorde en 
kampanj för att tillsammans marknadsföra Swedish Lapland och 
Stockholm med tekedjans produkter. Genom de 54 butikerna och  
butikskedjans konsumentkanaler kunde VisitSweden nå ut till mål-
gruppen med tre delkampanjer under sommaren och julen. Med 
skyltmaterial i butikerna, tre Facebookstävlingar, dialog i sociala me-
dier och PR, fokuserade Tea Shop och VisitSweden på gemensamma 
kärnvärden som äkthet, frihet och spännande miljöer i natur och 
storstad. Först ut var Swedish Lapland med midnattssolen i juni, se-
dan följde Stockholms pulserande kultur i juli och därefter den mysi-
ga julen i Stockholm i december. Enbart vinterkampanjen nådde över 
300 000 spanjorer online och ca 240 000 personer offline.  

Partners: Tea Shop of East West Company, Stockholm Visitors  
Board, Norwegian och Swedish Lapland Visitors Board

www.teashop.eu/es/tea-shop-club/concurso-visit-sweden-via-
je-a-stockholm

Nytt globalt Instagramkonto för destinationen 
Sverige är ett av de största i Europa 

VisitSweden och spansk tekedja i 
livsstilskampanj för Sverige

Marknadsaktiviteter

I december släpptes VisitSwedens nytänkande utbildningsprogram 
för kinesiska researrangörer, som har ont om tid och hanterar många 
olika destinationer. Utbildningen distribueras via WeChat, den mest 
populära plattformen i sociala medier i Kina idag. Korta meddelan-
den med inspiration och fakta om Sverige bildar fem olika utbild-
ningspaket, som avslutas med ett test som leder till nästa nivå. När 
alla tester är godkända får researrangören ett certifikat på Sverige-
kunskapen. Allt landar direkt i researrangörernas mobiltelefoner, så 
att de kan ta till sig materialet när de har tid. VisitSweden är den 
första nationella turistorganisation som använder plattformen för 
att inspirera researrangörer.  

Efter sex veckor hade 5330 personer tagit del av utbildningen. 

Partners: Stockholm Visitors Board, Turistrådet Västsverige, Tourism 
Skane, Malmö.

Utbildning av kinesiska 
researrangörer med WeChat 
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Svensk design har tagit en stark position internationellt och är en del 
av VisitSwedens berättelse om det nytänkande och omtänksamma 
Sverige. I april projektledde VisitSweden och Business Sweden det 
officiella svenska deltagandet på Salone Internazionale del Mobile 
i Milano, tillsammans med Svensk Form.  I designveckans officiella 
programutbud bjöd svenska och utländska designprofiler opinions-
bildare och allmänhet på ”Form Talks” om olika aspekter på design. 
VisitSweden arrangerade också en pressträff för utvalda design- 
och livsstilsmedier. Årets Red Dot Design Award för “ Design Team 
of the Year 2014” blev officiellt annonserad på VisitSweden och 
glädjande var att årets vinnaren var ett svenskt företag, Veryday.  

Partners: Business Sweden, Svensk Form, Lauritz.com  
swedishdesigngoes.com

Genom ett kampanjsamarbete med Volvo i Nederländerna kunde 
VisitSweden stärka bilden av Sverige som resmål under 2014. Kär-
nan i budskapet var ”testa” och alla holländare som bokade en test-
körning av Volvos tre modeller hade chansen att vinna en ”testresa” 
till Sverige. Erbjudandet rullade i tv-, radio, print och online reklam 
mellan augusti och oktober och totalt bokades 5 100 testkörningar.   
VisitSweden fanns med som avsändare på Volvos landningssida 
och styrde kampanjens webbtrafik till den nederländska kampanj-
sajten för Swedish Moments, www.swedishmoments.nl. Två av  
tre Sverigeresor, som var vinst i tävlingen, gick till svenska regioner 
som deltog i Swedish Moments-satsningen.  

Partners: Volvo Cars Nederland, Buro Scanbrit 

www.proefzweden.nl
https://www.facebook.com/VisitSweden.Nederland/
posts/833287523361954

Swedish Design goes Milan  

VisitSweden och Volvo kommuni- 
cerade Sverige för holländare 

Sedan 2010 har VisitSweden tillsammans med regioner och matfö-
retag över hela Sverige marknadsfört Sveriges mat och måltidsupp-
levelser i utlandet. Satsningen var en del av regeringens program 
Sverige – det nya matlandet, och gjordes i samarbete med Business 
Sweden och Jordbruksverket.  Initiativet avslutades under 2014. 

Sedan starten har cirka 400 av världens viktigaste opinionsbildare 
och journalister inom mat fått se det bästa av Sveriges mat och 
VisitSweden har inspirerat till artiklar, bland annat i Storbritannien, 
USA och Italien, som motsvarar 506 miljoner kronor år 2014. Det 
totala värdet 2011-2014 är 1,5 miljarder kronor.

Enligt TCI Research rankas nu Sverige högt bland matintresserade 
resenärer för sin goda matkvalitet. Lonely Planet rankade Sverige 
som ett av världens fyra bästa länder att besöka 2014, där maten 
är en stark bidragande faktor. Flera event och andra internationella 
marknadsföringsaktiviteter har stärkt bilden av Sveriges mat som 
hälsosam och hållbar. Marknadsföringen av svenska livsmedel och 
Sverige som en destination för måltidsupplevelser har till stor del 
fokuserats på Storbritannien, men VisitSweden har under 2014 ta-
git Sveriges mat vidare till andra marknader.

VisitSweden har också utvecklat ett gemensamt koncept för att  
kommunicera svensk mat i världen, Try Swedish, www.tryswedish.com.  
Konceptet är en öppen inbjudan till alla som vill bidra till bilden av Sve-
rige som spännande matdestination med goda smaker, hälsosam 
livsstil och hållbarhet. Under 2013 spenderade utländska besökare 38 
miljarder kronor på restauranger och caféer och på livsmedelsinköp i 
Sverige, en ökning med 29 procent sedan 2008 (Källa TSA). 
#tryswedish

https://www.youtube.com/watch?v=zKYkN9VTXsI
https://twitter.com/tryswedish
https://www.facebook.com/tryswedish 
http://instagram.com/tryswedish

Sverige tar större utrymme 
som matdestination



22 Marknadsaktiviteter

I månadsskiftet februari-mars 2014, ett år före skid-VM i Falun, lan-
serades VisitSwedens kampanj för att få fler norska besökare att 
besöka Dalarna och VM-tävlingarna. VisitSweden ansvarar för all 
marknadsföring av skid-VM på den norska marknaden, vilket ska 
leda till fler besök till Dalarna och minst 50 000 sålda biljetter. Vid 
säljstarten av VM-biljetter i mars 2014, en vecka före försäljnings-
start i Sverige, genomförde VisitSweden flera aktiviteter inför och 
under världscuptävlingarna på Holmenkollen i Oslo, bland annat i 
sociala medier, stortavlor och printannonser. VisitSweden genom-
förde också en uppmärksammad tävling, där en lycklig norsk vinna-
re fick ta emot den allra första biljetten. Efter sommaren startade 
kampanjens andra fas som fokuserade på att få norrmännen att 
bestämma sig för att uppleva tävlingarna på plats i Dalarna i stället 
för i tv-soffan. VisitSweden har samarbetat med VM-arrangören Fa-
lun2015, Visit Södra Dalarna, Region Dalarna, Leksand Strand Cam-
ping & Resort samt Visit Rättvik. Rättvik har lyft ”Camp Norway”, 
där flertalet aktiviteter har arrangerats för att ta emot de norska 
besökarna. Ett mediesamarbete med norska Aftenposten och Fi-
nansavisen har gett ett stort annonsutrymme. 
Biljettförsäljningen på norska marknaden hade överstigit uppsatta 
mål med över 50 procent redan 1 månad innan VM startade. 

Partners: Falun2015, Visit Södra Dalarna, Region Dalarna, Leksand 
Strand, Visit Rättvik, Aftenposten och Finansavisen

http://www.visitsweden.com/sverige-no/Aktiviteter/Even-
tyr-Sport/Ski-VM-i-Falun-2015/ 

Instagram är en populär och dynamisk kanal i Ryssland och har mer 
än fem miljoner dagliga användare. VisitSweden bjöd in utvalda 
instagrammare till Göteborg, Östergötland och Stockholm i novem-
ber för att de skulle ge sin bild av Sverige till sina sammanlagt över 
600 000 följare. Instagrammarna visade under sin femdagarsresa 
upp bilder och inlägg från julstaden Göteborg, med Liseberg och Haga, 
samt Göteborgs skärgård. I Östergötland besökte man Vadstena slott, 
jul i Gamla Linköping samt typiska röda stugor och gårdar, medan 
man avslutade i Stockholm med jul på Skansen och Gamla stan, kon-
sten i tunnelbanan och det hippa Södermalm. 

Kampanjen @sweden_my_love fick över 190 000 gilla 
instagram.com/sweden_my_love/

Partners: Göteborg & Co, Visit Östergötland, Stockholm Visitors Board 

Fler norrmän väntas till skid-VM i 
Falun 2015

Ryska instagrammare visade  
Sverige för sina 600 000 följare

Stockholmskampanj 
uppmärksammades i 
fransk morgon-tv 
Under sommaren strömmade ”Stockholmiserade” bilder in från 
fransmännen till VisitSwedens och Stockholm Visitors Boards 
tävling #stockholmize. Tävlingen var en del av en kampanj för att 
stärka bilden av Stockholm som en kreativ och innovativ stad och 
spännande resmål. Parisborna utmanades att vara kreativa med 
de svenska bokstäverna Å, Ä och Ö och skicka in sina bildbidrag 
till en tävling, där vinsten var en weekendresa till Stockholm. Över 
500 uppfinningsrika bilder laddades upp och i september visades 
de populäraste bilderna i en fotoutställning på Svenska institutets 
café mitt i Paris. 

Frankrikes största morgonprogram på nationell tv, Télématin, med 
1,4 miljoner tittare nominerade #stockholmize-sajten till dagens 
bästa och presenterade den på sin Facebooksida med 113 000 följare. 

VisitSweden spred också budskapet med Facebookannonser till 
målgruppen 20-40-åringar, samt en Stockholmsartikel på Minute-
Buzz, en sajt som sprider populärt viralt innehåll. Artikeln visades 
för över 700 000 personer och kampanjens egna inlägg på sociala 
medier nådde 420 000 personer. Utöver detta spreds stickers och 
vykort över hela Paris. 
Kampanjen fick priser som bästa hemsida från regional eller na-
tionell destination och som bästa kommunikationskampanj från 
en statlig organisation i den välrenommerade franska tävlingen 
Trophées de la Communication. 

Partners: Stockholm Visitors Board, Café Suedois/Svenska institu-
tet, Berns Hotel 

www.stockholmize.com 

För att väcka intresse hos fler kinesiska resenärer att besöka Sverige 
utvecklade VisitSweden tillsammans med Tourism in Skåne ett nytt 
koncept: ”Easy self driving”. 

Konceptet utvecklades för att Skåne skulle sticka ut mot andra  
destinationer i Skandinavien och att besökaren skulle få anled-
ning att stanna fler dagar i regionen. En ny rundreseprodukt togs 
fram där besökaren själv kör i en bilkaravan mellan sevärdheter i 
Skåne. Utvalda kinesiska researrangörer och journalister besökte 
Skåne och fick möjlighet att testa den nya förenklade rundrese-
produkten. Konceptet marknadsfördes via utvalda researrangörer 
och sociala media och en kampanjsida togs fram med inspiration 
och konkreta reseerbjudanden till Skåne, Västsverige och Stock-
holm. Tre kinesiska researrangörer var med i utvecklingen och fick 
sina resor fullbokade på kort tid. Researrangörerna har beslutat 
att fortsätta sälja produkten under 2015.   

Partners: Tourism in Skåne, Malmö Turism, Göteborg & Co, Turistrådet 
Västsverige, Stockholm Visitors Board, SAS, Volvo samt tre kinesiska 
turoperatörer. 

Från februari till april lyftes kulturhuvudstaden Umeå fram i Paris 
i en svensk gemensam temasatsning. Sveriges ambassad, Svenska 
institutet, Business Sweden och VisitSweden samarbetade med 
Umeå2014 kring temat ”Det nordliga rummet”. Över 15 000 besö-
kare kom till en rad olika evenemang, bland annat Svenska Institu-
tets utställning om samisk samtidskonst och VisitSwedens panel-
diskussion  med franska resebloggare om att resa i norra Sverige. 
Svenska institutet och VisitSweden bjöd under invigningskvällen 
också in till en kulturell och kulinarisk resa genom norra Sverige i 
Svenska Institutets trädgård i Paris. 

Partners: Sveriges ambassad, Svenska institutet, Business Sweden, 
Umeå2014
http://66n-suede.fr/ 

Tre månader med kultur från norra 
Sverige i Paris:  
66°Nord – l´attitude suédoise 

Ny bilrundtur i Skåne skapade 
uppmärksamhet I Kina 

Sverige är ett populärt skidresmål bland framför allt danska barn- 
familjer. Tillsammans med 15 svenska skiddestinationer från norr 
till söder, samt transportörer, danska resebyråer och en svensk regi-
on genomförde VisitSweden en Sverigekampanj för skidsäsongen 
2014/2015. Kampanjen hade som mål att stärka Sveriges image som 
skiddestination och öka antalet danska gästnätter under vintersä-
songen. 

En ny pay-off, ”Det här är Sverige”, användes för all kommunikation i 
kampanjen. Med den ville VisitSweden visa att Sverige som skidde-
stination har mer att bjuda på än vad danskarna känner till med en 
storslagen natur, varierad skidåkning och många aktiviteter att ägna 
sig åt. Bilderna i kampanjen består av ”selfies” i svenska vinterland-
skap, där man stolt visar upp vad vinter-Sverige har att erbjuda. 

Partners: 15 svenska skiddestinationer, bland annat Riksgränsen, 
Idre, Hovfjället och Isaberg. Västsvenska Turistrådet, Scandlines, 
StenaLine, Dansk Bilferie, Hyttespecialisten och Dansk Friferie. 

http://skiferie.visitsweden.com/

Nytt kreativt koncept för 
skidkampanj i Danmark
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DET HÄR ÄR 

SVERIGE

En stor overraskelse ligger lige om hjørnet. Det 

man troede, man kendte så godt, viser sig pludselig 

fra en helt ny side. Sådan er det med dit kære 

broderland, Sverige.

Måske har du allerede været ovre på den anden side 

af sundet, men der er stadig meget mere at opdage i 

vores smukke land. Vidste du f.eks., at Sverige byder 

på mere end 200 fantastiske skiområder? 

At der findes lange sorte pister og små børnebakker 

til de mindste? At der er over 3.800 langrendsspor? 

Sådan kunne vi blive ved, men det er nok bedst, hvis 

du selv oplever  en af vores 500 vinteraktiviteter for 

hele familien. Du er hjertelig velkommen!

Se mere på skiferie.visitsweden.com og del dine 

billeder fra Sverige med hashtagget #detherersverige.
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I maj stod Sverige och Stockholm värd för en av världens mest prestige- 
fyllda kocktävlingar, Bocuse d’Or Europe. Kockar från 20 länder i 
hela Europa tävlade med svenska råvaror och flera hundra journa-
lister var på plats för att följa tävlingen. VisitSweden bidrog till att 
Sverige fick arrangera tävlingen och bjöd tillsammans med Stock-
holm Visitors Board, Stockholmsmässan och Svenska institutet in 
40 utvalda internationella journalister till en visningsresa i sam-
band med tävlingen. De bjöds bland annat på både klassisk och 
nyskapande mat och dryck, men också kunskap om svenska råvaror 
och prova på maten i ett skolkök. 

Partners: Stockholm Visitors Board, Stockholmsmässan, Svenska 
institutet

http://youtu.be/8d2GuTlULS8

Utländska journalister på Bocuse 
d’Or Europe fick djupdykning i 
Sveriges mat

För att inspirera brittiska journalister om vad Sverige har att erbju-
da utländska turister gavs fyra bloggare från Storbritannien möj-
lighet att resa till Västsverige under juli och augusti. Var och en av 
bloggarna reste med ett eget tema och deras berättelser spreds via 
blogginlägg och övriga sociala medier och nådde 440 000 läsare. 
Varje bloggare reste runt i upp till fyra dagar och spred sina inlägg 
och bilder med hashtaggen #mywestsweden. 

Blogg Savidge Reads: Fjällbacka och Camilla Läckberg
https://savidgereads.wordpress.com/2014/08/17/reading-retreats-1-the-
weather-islands-sweden/ 
Blogg Fuss Free Flavours: skaldjur, gårdsbutiker och lokala restauranger
http://fussfreeflavours.com/meander-around-fiskebackskil-west-sweden/ 
http://visitswedenuk.tumblr.com/post/92422045244

Partners: Turistrådet Västsverige 

Brittiska bloggare till Västsverige för 
mat, outdoor, deckare och livsstil

Samarbete med brittiska The Guardian 
lyfte svensk mat och livsstil
I september startade VisitSweden ett nytt mediesamarbete med 
brittiska tidningen the Guardian. VisitSweden lyfte fram svensk 
mat och livsstil, främst i destinationerna Skåne, Göteborg och 
Västsverige. Sverige hade synlighet i flera av tidningens kanaler, 
bland annat på en kampanjsajt, i en annonskampanj och i en mat-
bilaga. I the Guardians ordinarie seminarieprogram ledde svenska 
experter inom mat, dryck och hållbarhet två så kallade ”master 
classes” för journalister och matintresserade. VisitSweden var också 
värd för priset i kategorin Best Ethical Restaurant i Observer Food 
Monthly Awards, en av Storbritanniens mest prestigefulla mattäv-
lingar, med syfte att manifestera Sveriges intresse för hållbarhet. 
 
Partners: Turistrådet Västsverige, Tourism in Skåne, Göteborg & Co

Kampanjsajt om svensk livsstil:
http://www.theguardian.com/try-swedish?view=mobile 

Intervjuer och klipp från Master classes: 
http://www.theguardian.com/guardian-masterclasses/video/visit-
sweden-how-to-launch-successful-food-business-video

Ett nytt samarbete med mediehuset Sanoma förstärkte VisitSwedens 
och Stockholm Visitors Boards Tukholma-kampanj för att få fler finska 
besökare till Stockholm året runt. Ett kontinuerligt flöde av redaktionella 
artiklar och nyheter, videoklipp och bilder om det myllrande och nyska-
pande Stockholm fyllde portalen tukholma.fi för att ge de kunniga 
Stockholmsresenärerna ständigt nya resetips. Exempelvis delade 
en finsk designer bosatt i Stockholm och en svensk triatlonutövare 
med sig av sina insidertips som varje månad hade ett nytt tema. 
Materialet har spridits vidare i sociala medier och VisitSweden har 
även inspirerat finska medier att lyfta fram Stockholm som resmål. 
VisitSwedens fokus på kontinuerligt innehåll har ersatt punktinsat-
ser i en traditionell kampanj, vilket också kan spridas i köpta kanaler 
och resenärers egna flöden i sociala medier. 

Satsningen är en del av ett treårigt marknadsföringssamarbete 
och görs tillsammans med transportörer samt hotell, butiker, res-
tauranger och upplevelseföretag i Stockholm. Finska medier har 
skrivit nästan 120 artiklar om Stockholm, portalen tukholma.fi har 
haft 266 000 besök och övernattningarna från Finland i Stockholm 
ökade under sommaren 2014 med 19 procent.

Partners: Stockholm Visitors Board, Viking Line samt över 30 aktö-
rer från Stockholmsnäringen 

www.tukholma.fi 

Content marketing i Stockholms- 
kampanj gav fler finländska besökare
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I september reste nio utvalda journalister från Europa till Skåne och 
VisitSwedens Culinary Academy of Sweden. Under fyra dagar lärde 
de känna svensk matkultur och livsstil och tog del av äkta skånska 
matupplevelser som har utvecklats för en internationell marknad. 
Journalisterna kom från bland annat brittiska Rocket & Squash och 
italienska LaMadia Travel Food och fick prova göra korv, laga spette-
kaka, provsmaka vin på Hällåkra vingård, uppleva maten på restau-
rang Daniel Berlin, Ängavallen och Bastard i Malmö samt uppleva 
den internationella matscenen på Möllevångstorget. Resan avslu-
tades med en äkta kräftskiva hemma hos en av Skånes matvärdar. 

Culinary Academy of Sweden genomförs med en så liten miljöpå-
verkan som möjligt och har klimatneutraliserat sin påverkan enligt 
programmet Klimatneutralt arrangemang. 

Partners: Malmö turism, Tourism in Skåne
http://bloggar.visitsweden.com/culinaryacade-
myofsweden/2014/09/19/culinary-academy-skane-2014-program/
En av artiklarna som publicerats efter resan: 
http://www.amliebstenreisen.at/bauernhof-aengavallen-sueds-
chweden-nachhaltigkeit-als-top-thema/

Culinary Academy: Utländska 
matjournalister testade spette-
kaka och äkta kräftskiva

VisitSweden tillsammans med Turistrådet Västsverige och 
Göteborg & Co deltog i september på North Food Festival i 
New York. Festivalen är den största med tema nordisk mat 
utanför Skandinavien. 

Med matlagningsklasser, en pop up-restaurang med svenska kock-
ar, paneldiskussion, publika provsmakningar, en svensk plats på 
Nordic Street Food Festival och en intensiv närvaro i sociala medier, 
både för allmänhet och amerikanska medier, skapades uppmärk-
samhet för svensk och nordisk mat mitt i New York. Bland annat 
bjöd göteborgskocken Frida Ronge på smaker från västkusten för 
utvalda journalister och New York-borna fick testa en gourmet-
varmkorv med Pucko.  62 artiklar och många härliga svenska min-
nen var några av resultaten. 

Partners: Göteborg & Co, Turistrådet Västsverige 

https://www.facebook.com/northfoodfestival

Skaldjur och varmkorv på nordisk 
matfestival i New York 
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”Only in Scandinavia” 
- kampanj som sågs av 8 miljoner amerikaner
Under 2014 fortsatte VisitSweden, VisitDenmark, Innovation Nor-
way och SAS sin ”Only in Scandinavia”-kampanj på den amerikan-
ska marknaden. Kampanjen rullade från april till december och 
vände sig både till intresserade amerikaner och researrangörer 
som är specialiserade på resor till Sverige och Skandinavien. En 
annonskampanj på den stora bokningssajten travelocity.com öka-
de försäljningen av hotell och flyg till Stockholm, Köpenhamn och 
Oslo med fjordarna. Försäljningen stärktes ytterligare med hjälp 
av webinars och annan utbildning för researrangörer. Kampanjen 
sågs av nästan 8 miljoner i målgruppen Dinks samt ca 4000 rese-

agenter, vilket lett till 44 procent fler Sverige-bokningar via agen-
ter i USA. Kampanjen innehöll även deltagande på Virtuoso Travel 
Mart med 4 500 besökare, nyhetsbrev, visningsresa, printannonse-
ring och PR-bearbetning. Kampanjmålet för antal sålda hotellnät-
ter överträffades redan efter två månader. Kampanjen koncentrera-
des till de städer där SAS har avgångar till Skandinavien: New York, 
Washington DC, Chicago och San Fransisco. 

Partners: VisitDenmark, Innovation Norway, SAS
www.onlyinscandinavia.com

VisitSweden, Svenska institutet och Business Sweden lansera-
de i april ett pilotprojekt, kampanjen Democreativity, för att lyfta 
fram Sverige som ett kreativt och öppet land. Kampanjen bjöd in 
människor över hela världen till samskapande med uppmaningen 
att bidra med nya spelidéer som man tycker är underrepresenterade 
i dagens dataspel, en bransch där Sverige har hög internationell pro-
fil. Över 500 idéer kom in, analyserades av en expertpanel och några 
av idéerna utvecklades till spelprototyper av spelutvecklarprogram-
met på Högskolan i Skövde. 

Democreativity skapade rubriker i många länder och efter fyra må-
nader hade initiativet omtalats internationellt för en publik på näs-
tan 150 miljoner människor, långt över projektets målsättning. Bland 
andra The Independent, The Next Web, Times of India, BBC Radio och 
International Business Times rapporterade om det kreativa Sverige 
med anledning av Democreativity.
I november tog Democreativity hem ett silver för Årets digitala 
kampanj i tävlingen Spinn, som varje år belönar Sveriges bästa 
PR-kampanjer. Kampanjen var nominerad i ytterligare två kategorier. 
I september bidrog Democreativitykampanjen till att Stockholm fick 
pris som bästa internationella destination på amerikanska Prevue 
Visionary Awards. I tävlingen Eurobest, som belönar de bästa krea-
tiva kampanjerna i Europa, nominerades Democreativity som bästa 
varumärke inom PR. Democreativity nominerades också som bästa 
internationella kommunikation i European Excellence Awards. 

Partners: Svenska institutet, Business Sweden, Högskolan i Skövde

www.democreativity.com 
http://www.spinn.nu/
http://www.prevueonline.net/visionaryawards/stockholm/
http://www.eurobest.com/winners/2014/pr/index.cfm?award=99 
http://www.excellence-awards.eu/shortlist/

Prisbelönad imagekampanj lyfte 
svensk kreativitet och öppenhet
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2014 gjordes en ny lanse-
ring av kampanjen 100% 
ECHT, en kännedomsbyg-
gande kampanj med fokus 
på södra Sverige, specifikt 
riktad mot tyska markna-
den och äldre par som reser 
utan barn. 

Budskapets kärna är okända och autentiska upplevelser i södra och 
västra Sverige, och årets kampanj innehåller också en reseplanerare 
som omvandlar besökarens val på kampanjsajten till en personlig 
guide i en pdf, i ett mejl eller i resenärens Facebookflöde. Hen får 
också möjlighet att jämföra sina val med färdiga förslag på rundre-
sor hos tyska researrangörer, direkt bokningsbara på nätet. Det ska 
vara enkelt att göra drömmen verklig. 

Kampanjen har ett rikt och inspirerande bildmaterial, intressanta 
insidertips och info om events, platser och restauranger. Banners 
på bland annat reserelaterade sajter, pressresor, artikeltips och 
marknadsföringssamarbeten med företag som Marabou och Hey-
mann (en bokhandelskedja i norra Tyskland) har styrt kvalitativ tra-
fik till kampanjsajten. 
 
För att skapa synergier med andra marknadsföringsinsatser på 
den tyska marknaden, kopplades en kampanj för Skåne och Malmö 
med researrangören Opodo ihop med 100% ECHT-kampanjen ge-
nom länkar och gemensamt innehåll. 

Partners: Tourism in Skåne, Turistrådet Västsverige, Deutsche Bahn. 

http://100prozentecht.visitsweden.com/startseite/

Resedröm om Sverige ska bli 
verklighet i ny lansering av 
100%ECHT-kampanj i Tyskland

Skånska, samiska och 
västsvenska smaker på 
matmässa i Italien
För första gången tog VisitSweden sin satsning på mat till en av Eu-
ropas största matmässor, Salone del Gusto, i Turin. VisitSweden och 
Business Sweden arrangerade Sveriges deltagande. Matupplevelser i 
Sverige presenterades på mässan, som att fiska ostron och hummer i 
kalla och rena vatten och äta mat hemma hos en samisk familj. Ock-
så unika och lokala livsmedel representerade Sverige, som souvas på 
rökt renkött från Sápmi, surdegsbröd, whisky, marmelad och honung 
från Skåne, samt ostron och getmjölksglass från Västsverige.  

VisitSweden bjöd in ett antal utvalda matjournalister att testa 
svenska smaker och lära sig mer om hur Sverige ska bli en ny kuli-
narisk destination i Europa. VisitSweden spred också budskapet om 
Sveriges livsstil och matkultur till italienska resenärer via de egna 
Tumblr-, Facebook-, Twitter- och Instagramkanalerna.  

Partners: Business Sweden

www.tryswedish.com/activity/try-swedish-at-the-worlds-largest-
fair-for-slow-food-and-artisinal-food-salone-del-gusto/
www.salonedelgusto.com



Årsredovisning - Förvaltningsberättelse28

Årsredovisning och 
koncernredovisning för 
V.S. VisitSweden AB
Styrelsen och verkställande direktören för V.S. VisitSweden AB avger härmed årsredovisning och 
koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01–2014-12-31.

Allmänt om verksamheten 
VisitSweden marknadsför Sverige utomlands som varu-
märke och som destination. Genom marknadsföring som 
är effektfull och som skapar nyfikenhet ska Sverige lyckas 
nå fler internationella resenärer i en hård konkurrens med 
andra länder och destinationer. Grunden i marknadsfö-
ringen är täta samarbeten med svensk besöksnäring och 
med företag och organisationer i andra branscher som vill 
dra nytta av och stärka Sveriges goda rykte.
  
VisitSweden ägs av svenska staten genom Näringsdepar-
tementet till 50 procent och svensk besöksnäring genom 
Svensk Turism AB till 50 procent. Svensk Turism AB ägs av 
170 företag och organisationer som i sin tur representerar 
över 10 000 företag i den svenska besöksnäringen. Bolaget 
har sitt säte i Stockholm.

Svensk besöksnäring har en vision om att fördubbla nä-
ringens omsättning och internationell export mellan 2010 
och 2020. VisitSweden ska genom marknadsföring få fler 
besökare till Sverige och därigenom bidra till att visionen 
blir verklighet. Ett av tre fokusområden i besöksnäringens 
Vision2020 för att nå fördubbling är en fortsatt satsning 
på internationell marknadsföring. 

Staten utger årligen riktlinjer för VisitSwedens verksam-
het. För 2014 är det övergripande målet att ”VisitSweden 
ska bidra till att Sverige har hög attraktionskraft utom-
lands som turistland och har en långsiktigt konkurrens-
kraftig turistnäring, som bidrar till hållbar tillväxt och ökad 
sysselsättning i alla delar av landet.” 

VisitSweden har prioriterat 12 länder i marknadsföringen 
av Sverige. Faktorer som ligger till grund för valet av mark-
nader: ekonomiskt stabil utveckling i landet, stor potential 
och drivkraft att öka resandet till Sverige och att det finns 

Förvaltningsberättelse

ett intresse hos svensk besöksnäring att investera i mark-
nadsföring på den aktuella marknaden. De prioriterade 
marknaderna står för ca 80 procent av alla utländska över-
nattningar i Sverige.  

För att marknadsföringen ska bli effektiv har VisitSweden 
egna kontor och medarbetare i varje land, med djup kun-
skap om landets livsstil, trender och kulturella skillnader. 
På utlandsmarknaderna har VisitSweden också närhet till 
ett nätverk av journalister, connectors och researrangörer. 
Detta kompletteras med djupgående målgruppsanalyser.  

De resenärer VisitSweden vänder sig till, målgruppen 
Den globala resenären, är resvana och söker ständigt nya 
resmål, och för de allra flesta är Sverige ännu inte så känt 
som destination. Det finns en stor potential att öka re-
sandet till Sverige hos dem som redan besökt andra, mer 
kända europeiska destinationer. Totalt utgör de globala 
resenärerna med Sverigeintresse 42 miljoner människor 
i 11 länder (Kina ej inkluderat). VisitSweden och samar-
betspartners utvecklar marknadsföringen efter mål-
gruppens kännedom om Sverige och vilka drivkrafter de 
har för att resa. 

Vision 
VisitSweden ökar omvärldens lust till Sverige. 

Mission 
VisitSweden skapar tillsammans med partners effektfull 
och engagerande marknadskommunikation som ökar be-
sökarens lust att upptäcka Sverige. 

Affärsidé 
VisitSweden skapar i samverkan med partners en attraktiv 
Sverigebild internationellt för att attrahera Sverige besö-
kare och skapa affärsmöjligheter för svenskt näringsliv. 
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VisitSwedens verksamhet är organiserad i tre utlandsregi-
oner: Direkt, Potential och Tillväxt, samt enheterna Strate-
gic Development, Corporate Business Support, Corporate 
Communications & Public Affairs, Marketing, Business 
Intelligence och Sales. Utlandsverksamheten är organise-
rad i fem representationskontor i Frankrike, Italien, Kina, 
Nederländerna och Ryssland samt i sju helägda dotter-
bolag i Danmark, Finland, Norge, Spanien, Storbritannien, 
Tyskland och USA. 

Väsentliga händelser under året 
Under 2014 genomförde VisitSweden cirka 100 större kam-
panjer och andra marknadsföringsaktiviteter på de 12 prio-
riterade utlandsmarknaderna. 

Det största marknadsföringssamarbetet under 2014 sjö-
sattes på fyra utlandsmarknader i början av 2014. Kampan-
jen Swedish Moments har fokus på barmarksupplevelser 
och vänder sig till målgruppssegmentet Active Family i 
Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna. I samar-
betet ingår sju regioner tillsammans med camping- och 

stugföretag, transportörer och destinationer över stora 
delar av Sverige. Med hjälp av ett nytt kommunikations-
koncept visas svenska naturupplevelser upp för resenärer 
i Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna. Kärnan i 
konceptet presenterar svenskars egna berättelser och se-
mesterögonblick för den utländska målgruppen som van-
liga svenskar laddar upp.  

VisitSweden ledde implementeringen av Sveriges nya 
nation branding-strategi riktat mot den internationella 
marknaden genom pilotprojektet Democreativity som ge-
nomfördes tillsammans med Business Sweden och Svens-
ka institutet. Syftet med kampanjen var att stärka varu-
märket Sverige som ett kreativt land för att öka intresset 
att resa hit som turist, arbeta här och öka investeringarna 
i svenskt näringsliv.   

Sedan 2010 har VisitSweden tillsammans med regioner 
och matföretag i hela Sverige marknadsfört Sveriges mat 
och måltidsupplevelser i utlandet. Satsningen var en del 
av regeringens program Sverige – det nya matlandet och 

CEO
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gjordes i samarbete med Business Sweden och Jordbruks-
verket. Initiativet avslutades under 2014. Sverige – det nya 
matlandet har pågått sedan 2010 och har resulterat i ett 
ökat internationellt intresse för Sverige som matdestina-
tion. Med hjälp av konceptet Try Swedish, en plattform 
med konkreta kommunikationsverktyg, gav VisitSweden 
alla som vill medverka en möjlighet att sprida berättelser 
om svensk matkultur över världen. Enligt TCI Research ran-
kas nu Sverige högt bland matintresserade resenärer för 
sin goda matkvalitet. Lonely Planet rankade Sverige som 
ett av världens bästa länder att besöka 2014, där maten är 
en starkt bidragande faktor.  

Tillsammans med 15 svenska skiddestinationer tog Vi-
sitSweden fram ett nytt kreativt koncept för skidkampanj 
i Danmark. Kampanjens mål var att stärka Sveriges image 
som skiddestination och öka antalet danska gästnätter 
under vintersäsongen. Genom konceptet ville VisitSweden 
visa att Sverige som skiddestination har mer att bjuda på 
än vad danskarna känner till med en storslagen natur, va-
rierad skidåkning och många aktiviteter att ägna sig åt. 
Bilderna i kampanjen består av ”selfies” i svenska vinter-
landskap, där danska skidturister själva visar upp vad vin-
ter-Sverige har att erbjuda.

I VisitSwedens marknadsföringssamarbete B2B Tyskland 
samlas svenska destinationer med utländska researrangö-
rer. Tillsammans utvecklas och förnyas produktutbudet av 
svenska upplevelser som sedan kommuniceras och erbjuds 
den utländska målgruppen. B2B-partnerskapet i Tyskland 
genererade totalt 98 424 nya hotellgästnätter under år 2014.  

För att öka kunskapen om Sverige och svenska upplevelser 
i Kina lanserade VisitSweden ett nytt slags utbildningspro-
gram för kinesiska researrangörer. Utbildningen distribu-
eras via WeChat, en av de mest populära plattformarna i 
sociala medier i Kina idag. Korta meddelanden med inspi-
ration och fakta om Sverige bildar fem olika utbildningspa-
ket, som avslutas med ett test som leder till nästa nivå. Allt 
landar direkt i researrangörernas mobiltelefoner.  

Genom ett kampanjsamarbete med Volvo i Nederländerna 
kunde VisitSweden stärka bilden av Sverige som resmål för 
den prioriterade holländska målgruppen.  

VisitSweden tillsammans med Swedavia samarbetar med 
destinationerna Stockholm och Göteborg i partnerskapen 
Connect Sweden och Go Connect med syfte att attrahera 
nya flyglinjer från utlandsmarknaderna till Sverige. 

Aktierna i intressebolaget Svensk Destinationsutveckling 
AB avyttrades under 2014. Svensk Destinationsutveckling 

AB bildades 2011 av VisitSweden, Svensk Turism och Sweda-
via för att säkerställa att den Nationella Strategin för till-
växten i svensk besöksnäring används för att stärka svens-
ka destinationers attraktionskraft hos utländska besökare. 
De nya ägarna tog över bolaget den 28 februari 2014. 

Från och med januari 2014 bedrivs verksamheten i USA via det 
helägda dotterbolaget VisitSweden Inc med säte i Delaware. 

Under året har samarbeten fortsatt med Masterplaner för 
den internationella marknadsföringen fram till år 2020 för 
Tourism in Skåne / Malmö Turism samt Turistrådet Västsve-
rige / Göteborg & Co. Masterplanerna innehåller gemen-
samma strategiska vägval, som prioritering av marknader, 
val av målgrupp och gemensamma mål för totalbudget. 
Metodiken är ett sätt att ta ett större samlat grepp om 
gemensamma insatser rörande internationell marknadsfö-
ring. Arbete med utarbetande av ytterligare Masterplaner 
pågår. 

I en växande besöksnäring ökar kontaktytorna kring sam-
arbeten för internationell marknadsföring på nationell, re-
gional och lokal nivå, vilket ställer nya krav på samordning. 
Därför lanserade VisitSweden under hösten 2014 en nyck-
elkundsprocess. För att bättre ta tillvara på och utveckla di-
alogen med regionala partners och större turistföretag vill 
VisitSweden skapa en strukturerad och långsiktig dialog. 
Detta ska leda till gemensamma strategiska vägval och 
resursoptimering.

Besöksvolym 
I tuffa ekonomiska tider klarade sig Sverige bra som desti-
nation även 2014. Antalet övernattningar från utlandet på 
hotell, stugbyar, vandrarhem, campingplatser och privata 
stugor och lägenheter nådde 13,8 miljoner, en ökning med 
7,4 procent. Stugbyar ökade procentuellt mest av alla boen-
deformer, med 19 procent. Hotell ökade med 9 procent. De 
utländska affärs- och privatresenärerna står för 24 procent 
av alla övernattningar i kommersiellt boende i Sverige. 

Norge är den största utlandsmarknaden i Sverige räknat i 
antal övernattningar med sina 3,3 miljoner. Därefter kom-
mer Tyskland och Danmark. Nio av VisitSwedens prioritera-
de marknader visade en ökning av antalet övernattningar 
under 2014. De största ökningarna i faktiska tal kom från 
Tyskland (ökar med 0,2 miljoner till 2,8 miljoner), Storbri-
tannien, Nederländerna och USA. Ryssland stod för den 
största minskningen.  Mer än hälften av de utländska  
övernattningarna gjordes i storstadslänen Stockholm,  
Västra Götaland och Skåne, varav drygt en fjärdedel i 
Stockholms län.  

Källa: Tillväxtverket/SCB
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Omsättning och resultat 
Intäkterna för verksamhetsåret 2014 redovisas till 244,5 miljoner kronor (253,9) varav 166,1 miljoner kronor (188,5) i moder-
bolaget. Årets resultat redovisas till 0,7 miljoner kronor (+0,1) varav i moderbolaget 0,0 (-0,3) miljoner kronor. VisitSweden 
har lagt ner ett stort arbete på att få till stånd ett fortsatt stort engagemang från näringslivet. Detta har över tid resulterat 
i en ökning från 38 miljoner kronor år 2005 till 119 miljoner kronor 2014 i intäkter från näringslivet och närliggande bran-
scher. Men trots detta är näringslivsintäkterna 8 procent lägre år 2014 jämfört med 2013. Minskningen är hänförlig till något 
minskade partnerintäkter inom huvudverksamheten och Matlandet. Orsaken till minskningen beror till del på att de statliga 
medel som tillförs VisitSweden har sjunkit med 20 miljoner kronor sedan år 2012 vilket har påverkat bolagets satsningar i 
marknadsföringen av varumärket Sverige. 

Finansiering 
Bolagets verksamhet finansieras genom medel från staten och intäkter från partners genom samarbetsprojekt. Staten finan-
sierar bolagets basverksamhet och den övergripande marknadsföringen, det vill säga varumärket Sverige. De statliga medlen 
för år 2014 uppgick till 119,9 miljoner kronor (120,0). VisitSweden fakturerar besöksnäringen för de tjänster som utförs, det 
vill säga intäkter för marknadsaktiviteter och gemensamma marknadsföringskampanjer. Intäkterna från besöksnäringen och 
närliggande branscher uppgick år 2014 till 119,4 miljoner kronor (129,5).  

Av de statligt tillförda medlen återstår ett överskott på 0,7 miljoner kronor (0,1). VisitSweden återinvesterar överskottet i verksam-
heten under kommande verksamhetsår. För kommande år har en budget lagts som innebär att intäkter och kostnader balanserar.

Intäkternas användning 2014

Intäkter 2014

Intäkternas användning (TSEK, koncernen) Staten Övriga Total %

Intäkter 119 904 118 221 238 125 97,4

Matlandet särskilda medel 5 275 1 141 6 416 2,6

Totala intäkter 125 179 119 362 244 541 100,0

Marknadsföring Bas 72 485 - 72 485 29,7

Administration Bas 10 824 - 10 824 4,4

Marknadsföring Projekt 35 855 118 221 154 075 63,2

Matlandet särskilda medel 5 275 1 135 6 410 2,6

Totala kostnader 124 439 119 356 243 794 100,0

Årets resultat 740 6 746

Finansieringsandel i procent 51,2% 48,8% 100%
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Nya  redovisningsprinciper
Detta är VisitSweden AB:s första årsredovisning och koncernårsredovisning upprättad enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
Koncernredovisning (”K3”). Se not 2 för ytterligare information.
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Utveckling av verksamhet, ställning och resultat

Koncernen (Tkr) 2014 (2) 2013(2) 2012(2) 2011 (2) 2010 (2)

Nettoomsättning 244 541 253 864 281 818 281 967 264 107

Rörelseresultat 1 184 588 -7 633 -8 383 17 942

Resultat e. finansiella poster 870 346 -7 364 -7 743 17 927

Balansomslutning 83 117 63 015 92 522 94 396 98 838

Soliditet (1) 31% 39,2% 26,5% 34,2% 40,7%

Medelantal anställda 81 79 88 81 71

(1) Justerat eget kapital/Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.
(2)  Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (“K3”). Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. 
Omräkning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade företaget Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd.

Moderföretaget (Tkr) 2014 (2) 2013(2) 2012(2) 2011 (2) 2010 (2)

Nettoomsättning 166 067 188 488 185 591 200 204 196 895

Rörelseresultat 370 -69 -8 304 -9 055 17 355

Resultat e. finansiella poster 82 -342 -8 084 -8 486 17 303

Balansomslutning 43 399 45 538 56 528 57 097 71 932

Soliditet (1) 50,9% 48,4% 39,6% 53,3% 54,1%

Medelantal anställda 44 45 50 46 42

(1) Justerat eget kapital/Balansomslutning. Med justerat eget kapital avses eget kapital + obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatteskuld.
(2)  Från och med 1 januari 2014 tillämpar företaget BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (“K3”). Jämförelseåret 2013 har omräknats i enlighet med K3. 
Omräkning av tidigare år har ej skett. Tidigare tillämpade företaget Årsredovisningslagen samt Bokföringsnämndens allmänna råd.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
VisitSwedens riskhanteringsarbete syftar till att identifie-
ra risker som kan påverka koncernens förmåga att utföra 
sitt uppdrag, eller negativt påverka VisitSwedens eller Sve-
riges varumärke. Genom att arbeta strukturerat med risker 
och riskhantering säkerställer VisitSweden en god intern 
styrning och kontroll. VisitSweden har identifierat att de 
största riskerna finns inom områdena operationella risker, 
finansiella risker och omvärldsrisker. Bolaget har under 
året implementerat en intern riskhanteringsprocess med 
fokus på operationella risker. En riskkommitte har i upp-
gift att ta emot och sortera risker, delegera för åtgärd och 
bevaka lösning. Företagsledningen prioriterar de inkomna 
riskerna utifrån ekonomisk påverkan och skada.

De operationella riskerna utgörs av interna faktorer eller 
händelser som påverkar bolagets möjligheter att utföra 
sitt uppdrag. De operationella riskerna består främst av 
risker förknippade med bolagets geografiska utspridda 
organisation.

VisitSwedens verksamhet är i begränsad omfattning ut-
satt för likviditets-, ränte- och kreditrisker. Begränsade 
valutarisker förekommer i den utländska representatio-
nen, både i representationskontor och dotterbolag och 
består av lokala baskostnader och de delar av marknads- 
aktiviteterna som genomförts i lokal valuta.

Staten tillför VisitSweden medel för att finansiera bolagets 
basverksamhet samt övergripande marknadsföring. Nivån 
på de statliga medlen har varierat över tid. Variationen i 
tillföringen av statliga medel utgör en osäkerhetsfaktor 
som kan påverka bolagets verksamhet.

Omvärldsrisker som skulle kunna påverka bolaget är fram-
förallt en stark konkurrens från andra destinationer samt 
negativ publicitet. Om bolagets målgrupp Den globala re-
senärens intresse för Sverige minskar, kan det försvåra Vi-
sitSwedens uppdrag att marknadsföra Sverige och svenska 
destinationer utomlands.

Förväntad framtida utveckling
De statliga medlen för år 2015 är fastställda till 109 824 000 
kronor och utbetalas kvartalsvis i förskott. Nivån på de stat-
liga medlen har minskat med 10 080 000 kronor jämfört 
med 2014. Verksamheten har därför anpassats till de nya 
finansieringsramarna.

Under 2015 kommer en ny affärsplan att utvecklas för 
åren 2016-2018. 

Forskning och utveckling
VisitSweden har under året färdigställt utvecklingen av 
en digital plattform som innebär att bolaget tar ett nytt 
grepp kring onlinekommunikation och innehåll kopplat 
till det. Plattformen har tagits i bruk i projektet Swedish 
Moments. Plattformen kommer att ligga som grund för 
kommande kampanjsajter liksom för en ny basportal för 
visitsweden.com.

Medarbetare
VisitSweden agerar på en internationell marknad i ständig 
konkurrens med andra länder som satsar på turism. För att 
bolaget ska lyckas med sitt uppdrag måste VisitSweden 
ligga i kunskapsmässig framkant och ha spetskompetens. 
VisitSweden ska attrahera, utveckla och behålla kvalifice-
rade medarbetare, vilka bidrar till bolagets måluppfyllelse. 
Under 2014 har bolaget därför, inom ramen för den över-
gripande HR-strategin, utvecklat och förstärkt HR-arbetet 
med fokus på ledarskap och mål- och prestationsstyrning.

I september 2014 genomfördes en medarbetarundersök-
ning som visade ett högre medarbetarindex och som för-
bättrade resultatet inom undersökningens alla områden, 
jämfört med motsvarande mätningar 2012 och 2010. Varje 
kontor tog under hösten fram en handlingsplan utifrån 
resultatet och ledningen arbetade därefter fram en hand-
lingsplan för organisationsövergripande frågor.

Under 2014 initierades och genomfördes ett ledarutveck-
lingsprogram för första linjens chefer (lands- och avdel-
ningschefer). Bolaget arrangerar också kontinuerligt inter-
na akademier och andra utbildningstillfällen.

Hållbarhetsarbete
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. VisitSweden 
har varit ett klimatneutralt företag sedan 2009. Vi kom-
penserar vår miljöbelastning från tjänsteresor, el och vär-
me. Vi stödjer Brundtlandkommissionens och UNWTO:s 
definitioner om hållbarhet och stödjer också FN:s initiativ 
Global Compact, som innefattar principer om mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljöfrågor och anti-korruption. Vi-
sitSweden rapporterar det pågående arbetet med Global 
Compacts principer i en Communication on Progress-rap-
port som finns att läsa på visitsweden.com/partner.
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VisitSweden lämnar årligen en hållbarhetsredovisning. In-
för 2014 formulerades följande hållbarhetsmål:

Mål för medarbetare och jämställdhet:
• Minst 40 procent kvinnor i ledande befattningar. Utfall 
62 procent
• 95 procent genomförda utvecklingssamtal. Utfall 100 
procent

Mål för miljö:
• Minska CO2-utsläpp med 10 procent jämfört med år 2010 
till 525 ton CO2. Utfall 490 ton CO2

Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel

Balanserat resultat 10 932 686
Årets resultat 82 330

11 015 016

Styrelsen föreslår att  
i ny räkning balanseras 11 015 016

11 015 016

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat 
och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- 
och balansräkningar, rapporter över eget kapital, kassa-
flödesanalyser samt noter. Alla belopp uttrycks i tusen-
tals svenska kronor där ej annat anges.



Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning  (Tkr) Not 2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3,4 244 541 253 864

244 541 253 864

Rörelsens kostnader

Marknadsföring -155 895 -161 899

Övriga externa kostnader 5,6 -21 408 -30 252

Personalkostnader 7 -63 900 -60 016

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 13,14 -2 154 -1 109

Rörelseresultat 1 184 588

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 -400 -

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 9 165 270

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placerigar 10 - -480

Räntekostnader och liknande kostnader 11 -79 -32

Resultat efter finansiella poster 870 346

Skatt på årets resultat 12 -124 -236

ÅRETS RESULTAT 746 110

Hänförligt till:

Moderföretagets  aktieägare 746 110
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Koncernens balansräkning

Koncernens balansräkning  (Tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13 3 258 1 205

3 258 1 205

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 14 872 1 769

872 1 769

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och joint ventures 16 2 1 102

Fordringar hos intresseföretag och joint ventures 17 376 376

Depositioner 18 310 474

688 1 952

Summa anläggningstillgångar 4 818 4 926

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 36 942 14 043

Övriga fordringar 5 132 6 419

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 8 709 8 101

50 783 28 563

Kassa och bank 27 516 29 526

Summa omsättningstillgångar 78 299 58 089

SUMMA TILLGÅNGAR 83 117 63 015
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Koncernens balansräkning forts.

Koncernens balansräkning  (Tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital (1 000 000 aktier) 10 000 10 000

Övrigt tillskjutet kapital 14 998 14 620

Annat eget kapital inklusive årets resultat 746 110

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 25 744 24 730

Summa eget kapital 25 744 24 730

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 37 436 20 062

Aktuella skatteskulder 14 78

Övriga kortfristiga skulder 2 231 1 485

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 17 692 16 660

57 373 38 285

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 83 117 63 015

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter, hyresdepositioner 310 474

Ansvarsförbindelser - -
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Koncernens rapport över förändring i eget kapital

Koncernens rapport över förändring i eget kapital  
(Tkr) Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital  

inklusive 
årets resultat

Summa 
eget kapital 
hänförligt 
till moder- 
företagets 
aktieägare

Minoritets- 
intresse

Summa eget 
kapital

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Ingående balans per januari 2013 10 000 1 092 13 477 24 569 0 24 569

Årets resultat 110 110 0 110

Förändringar i redovisade värden
på tillgångar och skulder:

Omräkningsdifferenser 51 51 0 51

Summa värdeförändringar 0 0 51 51 0 51

Utgående balans per 31 december 2013 10 000 1092 13 638 24 730 0 24 730

Aktiekapital 1 000 000 aktier à kvotvärde 10 kronor

Koncernens rapport över förändring i eget kapital  
(Tkr) Aktiekapital

Övrigt  
tillskjutet 

kapital

Annat eget 
kapital  

inklusive 
årets resultat

Summa 
eget kapital 
hänförligt 
till moder- 
företagets 
aktieägare

Minoritets- 
intresse

Summa eget 
kapital

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Ingående balans per januari 2014 10 000 1 092 13 638 24 730 0 24 730

Årets resultat 746 746 0 746

Förändringar i redovisade värden
på tillgångar och skulder:

Omräkningsdifferenser 268 268 0 268

Summa värdeförändringar 0 0 268 268 0 268

Utgående balans per 31 december 2014 10 000 1 092 14 652 25 744 0 25 744

Aktiekapital 1 000 000 aktier à kvotvärde 10 kronor.
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Koncernens kassaflödesanalys

Koncernens kassaflödesanalys  (Tkr) Not 2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 1 184 588

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 2 154 1 109

Erhållen ränta 165 270

Erlagd ränta -79 -32

Betald inkomstskatt -188 -319

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 236 1 616

Kassaflöde från förändringar  i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar -22 220 33 438

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder 19 088 -29 668

Kassaflöde från den löpande verksamheten 104 5 386

lnvesteringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 342 -1 205

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 732 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -9 -118

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 1 -

Depositioner -164 290

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 782 -1 033

Årets kassaflöde -2 678 4 353

Likvida medel vid årets början 29 526 25 036

Kursdifferenser i likvida medel 668 137

Likvida medel vid årets slut 27 516 29 526
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Moderföretagets resultaträkning

Moderföretagets resultaträkning  (Tkr) Not 2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 3,4 166 067 188 488

166 067 188 488

Rörelsens kostnader

Marknadsföring -115 134 -136 048

Övriga externa kostnader 5,6 -12 351 -16 040

Personalkostnader 7 -36 247 -35 707

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 13,14 -1 965 -762

Rörelseresultat 370 -69

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i intresseföretag och joint ventures 8 -368 -

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 9 154 217

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placerigar 10 - -480

Räntekostnader och liknande kostnader 11 -74 -10

Resultat efter finansiella poster 82 -342

Resultat före skatt 82 -342

ÅRETS RESULTAT 82 -342
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Moderföretagets balansräkning

Moderföretagets balansräkning  (Tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella  anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 13 3 258 1 205

3 258 1 205

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 14 762 1 438

762 1 438

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 814 807

Andelar i intresseföretag och joint ventures 16 2 1 102

Fordringar hos intresseföretag och joint ventures 17 376 376

Depositioner 18 132 222

1 324 2 507

Summa anläggningstillgångar 5 344 5 150

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 7 824 6 344

Fordringar hos koncernföretag 8 717 5 617

Aktuella  skattefordringar - 17

Övriga fordringar 1 943 2 396

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 2 925 3 755

21 409 18 129

Kassa och bank 16 646 22 259

Summa omsättningstillgångar 38 055 40 388

SUMMA TILLGÅNGAR 43 399 45 538
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Moderföretagets balansräkning forts.

Moderföretagets balansräkning  (Tkr) Not 2014-12-31 2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (1 000 000 aktier) 10 000 10 000

Reservfond 1 092 1 092

11 092 11 092

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 10 933 11 275

Årets resultat 82 -342

11 015 10 933

Summa eget kapital 22 107 22 025

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 8 488 11 924

Skulder till koncernföretag 1 350 298

Aktuella skatteskulder 31 -

Övriga kortfristiga skulder 1 046 1 291

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 10 377 10 000

21 292 23 513

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 399 45 538

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter 132 222

Ansvarsförbindelser - -
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Moderföretagets rapport över förändring i  
eget kapital

Moderföretagets rapport över förändring i  
eget kapital (Tkr)

Aktie- 
kapital

Upp- 
skrivnings- 

fond
Reservfond Överkurs-

fond

Fond för  
verkligt 

värde

Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Ingående balans per januari 2013 10 000 0 1 092 0 0 19 359 -8 084 22 367

Disposition av föregående års resultat -8 084 8 084 -

Årets resultat -342 -342

Utgående balans per 31 december 2013 10 000 0 1 092 0 0 11 275 -342 22 025

Aktiekapital 1 000 000 aktier à kvotvärde 
10 kronor

Moderföretagets rapport över förändring i  
eget kapital (Tkr)

Aktie- 
kapital

Upp- 
skrivnings- 

fond
Reservfond Överkurs-

fond

Fond för  
verkligt 

värde

Balanserad 
vinst eller 

förlust

Årets 
resultat

Summa 
eget 

kapital

Bundet eget kapital Fritt eget kapital

Ingående balans per januari 2014 10 000 0 1 092 0 0 11 275 -342 22 025

Disposition av föregående års resultat -342 342 -

Årets resultat 82 82

Utgående balans per 31 december 2014 10 000 0 1 092 0 0 10 933 82 22 107

Aktiekapital 1 000 000 aktier à kvotvärde 
10 kronor
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Moderföretagets kassaflödesanalys

Moderföretagets kassaflödesanalys (Tkr) Not 2014-01-01
2014-12-31

2013-01-01
2013-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 370 -69

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar 1 965 762

Erhållen ränta 154 217

Erlagd ränta -74 -10

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 415 900

Kassaflöde från förändringar  i rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av övriga kortfristiga fordringar -3 280 19 135

Minskning(-)/ökning(+) av övriga kortfristiga skulder -2 221 -10 648

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 086 9 387

lnvesteringsverksamheten -7 -

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -3 342 -1 205

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 732 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - -97

Depositioner 90 282

Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 527 -1 020

Årets kassaflöde -5 613 8 367

Likvida medel vid årets början 22 259 13 892

Likvida medel vid årets slut 16 646 22 259
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Noter
Not 1 Allmän information
V.S. VisitSweden AB med organisationsnummer 556500-
7621 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stock-
holm. Adressen till huvudkontoret är Sveavägen 21, 103 61 
Stockholm. Företagets och dess dotterföretags (“koncer-
nens”) verksamhet omfattar att på övergripande nivå och 
med en sammanhållen profil, utomlands marknadsföra 
svenska destinationer och Sverige som turistland samt att 
bedriva därmed förenlig verksamhet.

Not 2 Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
V.S. VisitSweden AB har tidigare tillämpat Årsredovis-
ningslagen och följt Bokföringsnämndens allmänna råd. 
Från och med 1 januari 2014 upprättar VisitSweden AB sin 
års- och koncernredovisning enligt BFNAR 2012:1 Årsredovis-
ning och koncernredovisning (“K3”).

K3 tillämpas för första gången
Övergångsdatum till K3 har fastställts till den 1 januari 2013. 
Övergången till K3 redovisas i enlighet med kapitel 35 Första 
gången detta allmänna råd tillämpas. Huvudregeln i K3 ka-
pitel 35 kräver att ett företag tillämpar samtliga råd retroak-
tivt vid fastställande av ingångsbalansen. Dock finns vissa 
tvingande och frivilliga undantag från den retroaktiva till-
lämpningen. VisitSweden AB har valt att inte tillämpa några 
frivilliga undantag.

Övergången till K3 har inte påverkat redovisningen eller haft 
någon effekt på eget kapital i koncernen eller moderbolaget.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget V.S. Vi-
sitSweden AB och de företag över vilka moderföretaget 
direkt eller indirekt har bestämmande inflytande (dot-
terföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att 
utforma ett annat  företags finansiella och operativa stra-
tegier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedöm-
ningen av om ett bestämmande inflytande föreligger, ska 
hänsyn tas till innehav av finansiella instrument som är 
potentiellt röstberättigade och som utan dröjsmål kan ut-
nyttjas eller konverteras till röstberättigade eget kapitalin-
strument. Hänsyn ska också tas till om företaget genom 
agent har möjlighet att styra verksamheten. Bestämman-
de inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget 
direkt eller indirekt innehar aktier som representerar mer 
än 50 % av rösterna.

Ett dotterföretags intäkter och kostnader tas in i koncern-
redovisningen från och med tidpunkten för förvärvet till 

och med den tidpunkt då moderföretaget inte längre har 
ett bestämmande inflytande över dotterföretaget. Se av-
snitt Rörelseförvärv nedan för redovisning av förvärv och 
avyttring av dotterföretag.

Redovisningsprinciperna för dotterföretag överensstämmer 
med koncernens redovisningsprinciper. Alla koncerninterna 
transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster 
och förluster hänförliga till koncerninterna transaktioner 
har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.

Intäkter
Intäkter består av statliga medel, intäkter från partners av-
seende gemensamma projekt samt intäkter från annon-
ser i magasin. Intäkterna värderas till verkligt värde av vad 
som erhållits eller kommer att erhållas.

Statliga medel redovisas i den period som medlen är 
hänförliga till.

Intäkter från partners avseende gemensamma projekt re-
dovisas enligt successiv vinstavräkning baserat på färdig-
ställandegraden. Färdigställandegraden fastställs baserat 
på nedlagda kostnader hänförliga till partners andel av 
projektet i förhållande till totala projektkostnader för part-
ners andel av projektet.

Intäkter från annonser i magasin redovisas i den period då 
magasinet publiceras.

Utdelning och ränteintäkter
Utdelningsintäkter redovisas när ägarens rätt att erhålla 
betalning har fastställts.

Ränteintäkter redovisas fördelat över löptiden med till-
lämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den 
ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbe-
talningar under räntebindningstiden blir lika med det re-
dovisade värdet av fordran.

Leasingavtal
Koncernen som leasetagare
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnads-
förs linjärt över leasingperioden, såvida inte ett annat sys-
tematiskt sätt bättre återspeglar användarens ekonomis-
ka nytta över tiden.

Utländsk valuta
Moderföretagets redovisningsvaluta är svenska kronor (SEK).
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Omräkning av poster i utländsk valuta
Vid varje balansdag räknas monetära poster i utländsk va-
luta om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster, som 
värderas till historiskt anskaffningsvärde i en utländsk 
valuta, räknas inte om. Valutakursdifferenser redovisas i 
rörelseresultatet eller som finansiell post utifrån den un-
derliggande affärshändelsen, i den period de uppstår, med 
undantag för transaktioner som utgör säkring och som 
uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden 
eller av nettoinvesteringar.

Nettoinvesteringar  i utlandsverksamhet
En monetär post som är en fordran eller skuld på en ut-
landsverksamhet, där en reglering inte är planerad eller 
trolig inom en överskådlig framtid, anses vara en del av 
koncernens nettoinvestering i utlandsverksamheten. Va-
lutakursdifferenser avseende monetära poster som utgör 
del av företagets nettoinvesteringar i utlandsverksamhet 
och som värderas utifrån anskaffningsvärdet redovisas i 
koncernens omräkningsreserv i eget kapital. Vid avyttring 
av en nettoinvestering i utlandsverksamhet redovisas va-
lutakursdifferensen i resultaträkningen.

Omräkning av dotterföretag och utlandsverksamhet
Vid upprättande av koncernredovisning omräknas ut-
ländska dotterföretags tillgångar och skulder till svenska 
kronor enligt balansdagens kurs. Intäkts- och kostnads-
poster omräknas till periodens genomsnittskurs, om inte 
valutakursen fluktuerat väsentligt under perioden då is-
tället transaktionsdagens valutakurs används. Eventuella 
omräkningsdifferenser som uppstår redovisas direkt mot 
eget kapital. Vid avyttring av ett utländskt dotterföretag 
redovisas sådana omräkningsdifferenser i resultaträkning-
en som en del av realisationsresultatet.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkom-
mer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som 
tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräk-
nas till balansdagens kurs.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, betald semester, 
betald sjukfrånvaro mm samt pensioner redovisas i takt 
med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersätt-
ningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som 
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. 
Koncernen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. 
Det finns inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Avgiftsbestämda  planer
För avgiftsbestämda  planer betalar koncernen fastställda  
avgifter till en separat oberoende juridisk enhet och har 
ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Koncer-
nens resultat belastas för kostnader i takt med att förmå-
nerna  intjänas vilket normalt sammanfaller  med tidpunk-
ten för när premier erläggs.

Inkomstskatter
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och 
uppskjuten skatt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för 
perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovi-
sade resultatet i resultaträkningen då det har justerats för 
ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt 
för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller av-
dragsgilla i andra perioder. Koncernens aktuella skatteskuld 
beräknas enligt de skattesatser som gäller per balansdagen.
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella nedskrivningar.

Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är 
direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats 
och i skick att användas samt uppskattade utgifter för ned-
montering och bortforsling av tillgången och återställande 
av plats där den finns. Tillkommande utgifter inkluderas 
endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, 
när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som 
är förknippade med posten kommer att tillfalla koncernen 
och att anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett 
tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och 
underhåll samt tillkommande utgifter redovisas i resulta-
träkningen i den period då de uppkommer.

Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggnings-
tillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, 
delas tillgången upp på dessa komponenter.

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kost-
nadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde, eventuellt 
minskat med beräknat restvärde vid nyttjandeperiodens 
slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod. 
Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs 
respektive komponent av separat över dess nyttjandeperiod.  
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Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstill-
gången kan tas i bruk. Materiella anläggningstillgångars 
nyttjandeperioder uppskattas till:
 
Maskiner och andra tekniska anläggningar: 
Inventarier 5 år
Datorer  3 år

Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder om-
prövas om det finns indikationer på att förväntad förbruk-
ning har förändrats väsentligt jämfört med uppskattningen 
vid föregående balansdag. Då företaget ändrar bedömning 
av nyttjandeperioder, omprövas även tillgångens eventuella 
restvärde. Effekten av dessa ändringar redovisas framåtriktat.

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstill-
gång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller 
avyttring, eller när inte några framtida ekonomiska för-
delar väntas från användning eller utrangering/avyttring 
av tillgången eller komponenten. Den vinst eller förlust 
som uppkommer när en materiell anläggningstillgång 
eller en komponent tas bort från balansräkningen är skill-
naden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för 
direkta försäljningskostnader, och tillgångens redovisade 
värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som 
uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller 
en komponent tas bort från balansräkningen redovisas 
i resultaträkningen som en övrig rörelseintäkt eller övrig 
rörelsekostnad.

Immateriella tillgångar
Anskaffning genom intern upparbetning
Koncernen tillämpar aktiveringsmodellen vilket innebär att 
arbetet med att ta fram en internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång delas upp i en forskningsfas och en 
utvecklingsfas. Samtliga utgifter som härrör från koncer-
nens forskningsfas redovisas som kostnad när de uppkom-
mer. Samtliga utgifter för utveckling av digital plattform 
redovisas som en tillgång om samtliga följande villkor är 
uppfyllda:
•  det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella 
anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas,
•  företagets avsikt är att färdigställa den immateriella an-
läggningstillgången och att använda eller sälja den,
•  det finns förutsättningar för att använda eller sälja den 
immateriella anläggningstillgången,
•  det är sannolikt att den immateriella anläggningstill-
gången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar,

•  det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska 
och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att 
använda eller sälja den immateriella anläggningstillgång-
en, och
•  de utgifter som är hänförliga till den immateriella an-
läggningstillgången under dess utveckling kan beräknas 
tillförlitligt.

Enligt kostnadsföringsmodellen ska alla utgifter som avser 
framtagande av en internt upparbetad immateriell anlägg-
ningstillgång redovisas som kostnader när de uppkommer.

Efter första redovisningstillfället redovisas internt uppar-
betade immateriella anläggningstillgångar till anskaff-
ningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar 
och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning 
påbörjas när tillgången kan användas. Aktiverade utgifter 
för utvecklingsarbeten skrivs av linjärt över en bedömd 
nyttjandeperiod om 3 år.

Borttagande från balansräkningen
En immateriell anläggningstillgång tas bort från balans-
räkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte 
några framtida ekonomiska fördelar väntas från använd-
ning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst 
eller förlust som uppkommer när en immateriell anlägg-
ningstillgång tas bort från balansräkningen är skillnaden 
mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta 
försäljningskostnader, och tillgångens redovisade värde. 
Detta redovisas i resultaträkningen som en övrig rörelse-
intäkt eller övrig rörelsekostnad.

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och 
immateriella tillgångar exklusive goodwill
Vid varje balansdag analyserar koncernen de redovisade 
värdena för materiella anläggningstillgångar och immate-
riella tillgångar för att fastställa om det finns någon indi-
kation på att dessa tillgångar har minskat i värde. Om så är 
fallet, beräknas tillgångens återvinningsvärde för att kunna 
fastställa värdet av en eventuell nedskrivning. Där det inte 
är möjligt att beräkna återvinningsvärdet för en enskild till-
gång, beräknar koncernen återvinningsvärdet för den kassa-
genererande enhet till vilken tillgången hör.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med 
avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader är 
det pris som koncernen beräknar kunna erhålla vid en 
försäljning mellan kunniga, av varandra oberoende parter, 

Noter forts.

49Årsredovisning - Noter

och som har ett intresse av att transaktionen genomförs, 
med avdrag för sådana kostnader som är direkt hänförli-
ga till försäljningen. Vid beräkning av nyttjandevärde dis-
konteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med 
en diskonteringsränta före skatt som återspeglar aktuell 
marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker 
som förknippas med tillgången. För att beräkna de framti-
da kassaflödena har koncernen använt budget för de kom-
mande fem åren.

Om återvinningsvärdet för en tillgång (eller kassagene-
rerande enhet) fastställs till ett lägre värde än det redo-
visade värdet, skrivs det redovisade värdet på tillgången 
(eller den kassagenererande enheten) ned till återvin-
ningsvärdet. En nedskrivning har omedelbart kostnads-
förts i resultaträkningen.

Vid varje balansdag gör koncernen en bedömning om den 
tidigare nedskrivningen inte längre är motiverad. Om så är 
fallet återförs nedskrivningen delvis eller helt. Då en ned-
skrivning återförs, ökar tillgångens (den kassagenererande 
enhetens) redovisade värde. Det redovisade värdet efter 
återföring av nedskrivning får inte överskrida det redovi-
sade värde som skulle fastställts om ingen nedskrivning 
gjorts av tillgången (den kassagenererande enheten) un-
der tidigare år. En återföring av en nedskrivning redovisas 
direkt i resultaträkningen.

Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgo-
dohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt andra 
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till 
kontanter och är föremål för en obetydlig risk för värdefluk-
tuationer. För att klassificeras som likvida medel får löptiden 
inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet.

Ansvarsförbindelser
En ansvarsförbindelse är en möjlig förpliktelse till följd av 
inträffade händelser och vars förekomst endast kommer 
att bekräftas av att en eller flera osäkra framtida händel-
ser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar 
eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträf-
fade händelser, men som inte redovisas som skuld eller 
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde 
av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen 
eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig 
tillförlitlighet. Ansvarsförbindelser redovisas inom linjen i 
balansräkningen.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av fö-
retagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödes-
analysen har upprättats enligt den indirekta metoden. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medfört in- och utbetalningar.

Redovisningsprinciper  för moderföretaget
Övergång till K3
Moderföretaget har tidigare tillämpat Årsredovisningslagen 
och följt Bokföringsnämndens allmänna råd. Från och med 
1 januari 2014 upprättar moderföretaget sin årsredovisning 
enligt BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncemredovisning 
(“K3”). Övergången till K3 har inte fått några effekter.
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Nettoomsättning per verksamhetsgren
Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

lntäkter från staten 119 904 120 035 119 904 120 035

Matlandet särskilda medel 5 275 4 308 5 275 4 308

Matlandet övriga intäkter och tillfälliga medel 1 141 6 132 1 141 6 132

Intäkter från övriga 118 221 123 389 39 747 58 013

SUMMA 244 541 253 864 166 067 188 488

Nettoomsättning per geografisk marknad
Koncernen Varav statlig finansiering

2014 2013 2014 2013

Danmark 29 431 31 091 12 160 12 512

Finland 16 550 15 916 7 473 7 229

Frankrike 3 866 5 742 2 541 3 309

Italien 5 537 3 210 2 209 2 051

Kina 4 572 2 929 2 204 1 764

Nederländerna 6 853 8 167 3 841 4 352

Norge 17 406 19 877 9 328 9 120

Ryssland 6 824 8 088 1 334 3 350

Spanien 4 996 4 166 2 665 3 276

Storbritannien 20 091 20 556 6 887 8 820

Tyskland 35 943 28 502 9 931 9 839

USA 18 383 20 119 8 197 9 497

Övergripande  marknadsföring 31 116 38 072 14 577 7 925

Matlandet medel och övriga intäkter 6 416 10 989 5 275 4 858

Finansiering gemensamma baskostnader Stockholm 36 557 36 440 36 557 36 440

SUMMA 244 541 253 864 125 179 124 342

Not 4 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern

Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

lnköp 26,5% 21,8% 36,8% 27,2%

Försäljning 26,3% 21,6% 3,1% 2,1%

Noter forts.

51Årsredovisning - Noter

Not 5 Upplysning om ersättning till revisorn

Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Deloitte AB

revisionsuppdrag 175 171 175 171

skatterådgivning - 69 - 69

övriga tjänster - 285 - 285

Andra revisionsbolag

revisionsuppdrag 341 247 - -

övriga tjänster 13 84 - 84

SUMMA 529 856 175 609

Med revisionsuppdrag avses revisors ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av årsredovisningen och koncernredovisningen och 
bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget.

Not 6 Leasingavtal
Operationella leasingavtal -leasetagare
Koncernen är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende telefonväxlar, kopiatorer och datautrustning. Summan av årets kostnadsförda leasingavgifter 
avseende operationella leasingavtal uppgår i koncernen till 279 Tkr (262) och i moderföretaget till 75 Tkr (70). Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägn-
ingsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande:

Förfallopunkt
Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Inom ett år 272 272 62 62

Senare än ett år men inom fem år 758 1 031 126 168

SUMMA 1 030 1 303 188 230
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Not 7 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medeltalet anställda
2014 2013

Antal anställda Varav antal män Antal anställda Varav antal män

Moderföretaget

Sverige 30 6 27 7

Frankrike 2 - 2 -

Italien 2 1 2 1

Kina 3 1 3 -

Nederländerna 4 - 3 -

Ryssland 3 1 4 2

USA - - 4 2

Totalt i moderföretaget 44 9 45 12

Dotterföretag

Danmark 8 1 8 2

Finland 5 3 4 3

Norge 6 2 6 2

Spanien 2 2 2 2

Storbritannien 5 1 6 3

Tyskland 8 4 8 2

USA 3 2 - -

Totalt i dotterföretag 37 15 34 14

TOTALT I KONCENEN 81 24 79 26

Fördelning ledande befattningshavare per balansdagen
Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Kvinnor:

styrelseledamöter 3 3 3 3

andra personer i företagets ledning inkl. VD 5 4 5 4

Män:

styrelseledamöter 5 5 5 5

andra personer i företagets ledning inkl. VD 3 4 3 4

TOTALT 16 16 16 16

Löner, andra ersättningar m m

2014 2013

Löner och andra 
ersättningar

Soc kostn  
(varav pensions- 

kostnader)

Löner och andra 
ersättningar

Soc kostn  
(varav pensions- 

kostnader)

Moderföretaget 23 610 10 868 23 481 10 439

(2 922) (2 719)

Dotterföretag 23 035 3 853 20 380 3 568

(1 394) (1 397)

TOTALT I KONCERNEN 46 645 14 721 43 861 14 007

(4 316) (4 116)

Noter forts.
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Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelse,  
ledamöter och anställda

2014 2013

Styrelse och VD 
(varav tantiem 

och dylikt)
Övriga anställda

Styrelse och VD 
(varav tantiem 

och dylikt)
Övriga anställda

Moderföretaget 1 761 21 849 1 750 21 731

Dotterföretag - 23 035 - 20 380

TOTALT I KONCERNEN 1 761 44 884 1 750 42 111

Pensioner
Koncernen har inga förmånsbestämda pensionsplaner.
Av koncernens och moderbolagets pensionskostnader avser 314 Tkr (279) gruppen styrelse och VD. Koncernen och moderbolaget har ingen utestående pensionsförpliktelse 
till dessa.

Avtal om avgångsvederlag
Mellan företaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolaget utgår avgångsvederlag motsvarande 18 
månadslöner, exklusive uppsägningstid. Vid ny anställning eller inkomst reduceras avgångsersättningen med motsvarande belopp under den tid då uppsägningslön eller 
avgångsvederlag utgår och som överstiger 12 månader.

Mellan företaget och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3-6 månader. Inga avgångsvederlag utgår. 

Aktierelaterade  ersättningar till  anställda
Det har inte ställts ut några aktierelaterade ersättningar till ledande befattningshavare eller andra nyckelpersoner i koncernen.

Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag och fordringar som är 
anläggningstillgångar

2014 2013

Realisationsresultat vid försäljning av andelar i intressebolag -368 -

Resultat vid utrangering av inventarier -32 -

SUMMA -400 0

Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter

Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Ränteintäkter 165 236 154 217

Övrigt - 34 - -

SUMMA 165 270 154 217

Not 10 Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 
Moderföretaget gjorde under 2013 en nedskrivning av aktier i intressebolag med 480 Tkr.
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Not 12 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Aktuell skatt -124 -236 - -

Skatt på årets resultat -124 -236 0 0

Avstämning årets skattekostnad

Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Redovisat resultat före skatt 870 346 82 -342

Dotterbolags skatt i utlandet -124 -236 0 0

SUMMA -124 -236 0 0

ARETS REDOVISADE SKATTEKOSTNAD -124 -236 0 0

Det finns ingen aktuell skatt eller uppskjuten skatt som redovisats direkt mot eget kapital.

Uppskjutna skattefordringar värderas till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Koncer-
nen har outnyttjade underskottsavdrag uppgående till 103 962 Tkr (103 962) varav 0 Tkr (0) avser ej redovisade underskottsavdrag. Företaget bedömer det osäkert om 
dessa underskottsavdrag kommer att kunna utnyttjas p g a osäkerhet om när i framtiden tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att genereras.

Skattesatsen för beräkning av uppskjuten skatt uppgår till 22,0 % (22,0 %).

Not 11 Räntekostnader och liknande kostnader

Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Räntekostnader -50 -32 -47 -10

Övrigt -29 - -27 -

SUMMA -79 -32 -74 -10

Not 13 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 205 - 1 205 -

Övriga investeringar  3 342 1 205 3 342 1 205

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 547 1 205 4 547 1 205

Årets avskrivningar enligt plan -1 289  - -1 289 -

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 289 0 -1 289 0

Utgående planenligt restvärde 3 258 1 205 3 258 1 205

Noter forts.
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Not 14 Inventarier

Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 6 715 6 785 3 403 3 306

Inköp 9 118 - 97

Kursjusteringar och justering av IB 209 -64 - -

Försäljningar/utrangeringar -405 -124 -35 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 528 6 715 3 368 3 403

Ingående avskrivningar enligt plan -4 946 -4 022 -1 965 -1 203

Kursjusteringar och justering av IB -195 68 - -

Försäljningar/utrangeringar 350 124 35 -

Arets avskrivningar enligt plan -865 -1 116 -676 -762

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -5 656 -4 946 -2 606 -1 965

Utgående planenligt restvärde 872 1 769 762 1 438

Not 15 Andelar i koncernföretag

Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 807 807

Förvärv av VisitSweden lnc 7 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 814 807

Utgående redovisat värde 814 807

Företagets innehav av andelar i koncernföretag
Bokfört värde

Kapital- 
andel

Rösträtts- 
andel

Antal 
andelar 2014-12-31 2013-12-31

Visit Sweden ApS 100% 100% 200 239 239

V.S. VisitSweden Ab Oy 100% 100% 8 76 76

VisitSweden AS 100% 100% 100 109 109

Visit Sweden S.L 100% 100% 3 006 33 33

Visit Sweden Ltd 100% 100% 100 50 50

VisitSweden GmbH 100% 100% - 300 300

VisitSweden lnc 100% 100% 100 7 -

SUMMA 814 807

Företagets namn Org.nr Säte

Visit Sweden ApS 16 92 93 44 Danmark

V.S.VisitSweden Ab Oy 1999469-0 Finland

VisitSweden AS 966 996 013 Norge

Visit Sweden S.L B64958549 Spanien

Visit Sweden Ltd 2 793 563 Storbritannien

VisitSweden GmbH 153.045.517 Tyskland

VisitSweden lnc 32-0413828 USA

Moderföretaget har under året förvärvat innehavet i VisitSweden lnc
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Not 16 Andelar i intresseföretag och joint ventures

Koncernen Moderföretaget

2014 2013 2014 2013

Ingående redovisat värde 1 102 1 582 1 102 1 582

Försäljningar av intresseföretag och joint ventures -1 100 - -1 100 -

Nedskrivningar - -480 - -480

Utgående redovisat värde 2 1 102 2 1 102

Koncernen  
Företagets namn

Bokfört värde

Kapital- 
andel

Rösträtts- 
andel

Antal 
andelar 2014-12-31 2013-12-31

Svensk Destinationsutveckling AB - - - - 1 100

Scandinavian Tourism lnc 20% 20 20 2 2

SUMMA 2 1 102

Moderföretaget  
Företagets namn

Bokfört värde

Kapital- 
andel

Rösträtts- 
andel

Antal 
andelar 2014-12-31 2013-12-31

Svensk Destinationsutveckling AB - - - - 1 100

Scandinavian Tourism lnc 20% 20 20 2 2

SUMMA 2 1 102

Företagets namn Org.nr Säte

Svensk Destinationsutveckling AB 556318-2574 Stockholm

Scandinavian Tourism lnc - USA

Avyttringar under 2014
V.S. VisitSweden AB har avyttrat hela sitt innehav, 40 %, av aktierna i Svensk Destinationsutveckling AB den 28 februari 2014. Då bestämmande inflytande inte föreligger 
i företaget har avyttringen redovisats i koncernresultaträkningen.

Not 17 Fordringar hos intresseföretag och joint ventures

Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 376 376 376 376

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 376 376 376 376

Utgående redovisat värde 376 376 376 376
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Not 18 Depositioner

Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Hyresdepositioner 310 474 132 222

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 310 474 132 222

Utgående redovisat värde 310 474 132 222

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Förutbetalda hyror 1 364 1 140 739 747

Förutbetalda försäkringar 397 453 376 383

Förskottsdebiterade  underhållsavgifter 177 127 177 127

Förutbetalda kostnader pågående arbete 5 263 1 793 1 360 229

Upplupna intäkter 1 029 4 366 - 2 149

Övriga poster 479 222 273 120

Summa 8 709 8 101 2 925 3 755

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen Moderföretaget

2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna löner 769 776 767 776

Upplupna semesterlöner (inkl sociala avgifter) 3 270 3 098 1 756 1 829

Förutbetalda intäkter 10 509 7 834 5 614 4 395

Upplupna övriga externa kostnader 1 409 3 324 1409 2 124

Övriga poster 1 735 1 628 831 876

Summa 17 692 16 660 10 377 10 000

Stockholm den 10 mars 2015

Elisabeth Gauffin (2013)
Styrelsens ordförande

Peter Clason (2007) Inga Thoresson-Hallgren (2011) Magnus Nilsson (2009)

Anders Eslander (2013) Eva Östling (2012) Mats Forslund (2013) Jari Virtanen (2014)

Thomas Brühl
Verkställande direktör (2005)

Vår revisionsberättelse har avgivits mars 2015 
Deloitte AB

Therese Kjellberg 
Auktoriserad revisor
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Från vänster till höger: Lotta Thiringer, Regional Director (Frankrike, Italien, Spanien, Kina, USA), Patric Lindström, Regional Director (Danmark, 
Norge, Finland), Niels Mouritzen, Director of Sales, Kristina Ösund, Director of Corporate Business Support, Helene Berg, Regional Director 
(Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Ryssland), Sofia Kinberg, Director of Marketing, Ulrika Hallesius, Director of Corporate 
Communications & Public Affairs och Thomas Brühl, CEO.

Från vänster till höger: Elisabeth Gauffin (ordförande), Magnus Nilsson, Svensk Turism AB, Inga Thoresson-Hallgren, Näringsdepartementet,  
Jari Virtanen, Stena Line Travel Group AB, Eva Östling, Visita, Anders Eslander, Näringsdepartementet, Mats Forslund, Jämtland Härjedalen Turism, 
Peter Clason, Elisabet Jansson Strömberg, (suppleant) SLAO, Patric Sjöberg, (suppleant) Stockholmsmässan.

Företagsledning 2014

Styrelse 2014

Styrelse och 
företagsledning
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VisitSwedens arbete är 
långsiktigt och hållbart
Bilden av Sverige och svenskarna är ofta förknippad med vacker natur, social trygghet och eko-
nomisk stabilitet. Det vet vi genom våra målgruppsanalyser. Med denna positiva utgångspunkt i 
det internationella kommunikationsuppdraget fortsätter VisitSweden värna om långsiktighet och 
hållbart fokus i allt arbete.

VisitSwedens ställningstaganden för hållbarhet
VisitSwedens hållbarhetsarbete vilar på ekonomisk affärs- 
nytta, socialt engagemang och miljömässigt ledarskap. 
Hållbarhetsarbetet ska präglas av öppenhet mot besöka-
re, partners, ägare och medarbetare, men också gentemot 
samhälle och medier. VisitSwedens målbild för hållbar-
het är att inspirera besökare, motivera besöksnäringen 
och att driva och påverka i frågor som rör hållbarhet.  
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Förutom Brundtlandkommissionens och UNWTO:s de-
finitioner om hållbarhet deltar och stödjer VisitSweden 
FN:s initiativ Global Compact. Initiativet omfattar tio 
principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, mil-
jöfrågor och antikorruption. VisitSweden beskriver det 
pågående arbetet med de tio principerna i rapporten 
Communication on Progress, som finns att läsa på vi-
sitsweden.com/partner.
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VisitSwedens påverkan 
Med fokus på ekonomisk, social och miljömässig hållbar-
het har VisitSweden identifierat områden där vi har möj-
lighet att påverka vår omvärld och vårt eget beteende. 

Som kommunikationsbolag för Sverige påverkar Vi-
sitSweden samarbetspartners i besöksnäringen, rese-
närer och svenska staten i varierande grad. Det gäller även 
påverkan på bolagets medarbetare. Dessa grupper är  
VisitSwedens prioriterade intressenter. 

Med effektfull Sverigekommunikation bidrar VisitSweden 
till att potentiella utländska besökare får kännedom om 
upplevelser och aktiviteter i Sverige som kan ge dem en 
lärande och inspirerande semester. Sverige är ett land 
som associeras med en modern, hälsosam och balanserad 
livsstil och ett rikt utbud av naturnära upplevelser, både i 
glesbygd och städer.  

Tillsammans med VisitSweden kan företag och organisa-
tioner på alla nivåer delta i gemensamma kampanjer för 

att nå en internationell marknad. För att skapa ett attrak-
tivt erbjudande för besökaren och öka deras kännedom om 
Sverige, behövs samverkan mellan små och stora företag 
som representerar upplevelser, aktiviteter, transport, boen-
de och restauranger. VisitSweden för en aktiv dialog med 
samarbetspartners och leverantörer om resenärernas för-
väntningar och uppmuntrar potentiella utländska besöka-
re till ett hållbart resande på lång sikt. 

Den Sverigemarknadsföring som VisitSweden och andra 
gör utomlands, bidrar till att öka turismens roll för utveck-
lingen av svensk samhällsekonomi. En god tillgänglighet 
är avgörande för utvecklingen av utländsk turism i Sverige. 
Fler direktflyg till konkurrenskraftiga priser är viktiga för 
att Sverige ska kunna konkurrera med andra resmål. En 
ökad utländsk turism i Sverige skapar också vissa miljö-
mässiga utmaningar, till exempel genom fler transporter 
och ökat tryck på boendeanläggningar. 

Med de kontaktytor VisitSweden har nationellt och inter-
nationellt, finns möjlighet att föregå med gott exempel 
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och lyfta hållbarhetsfrågor på agendan när det är relevant. 
Genom vårt interna hållbarhetsarbete uppmuntras med-
arbetarna att själva agera hållbart, både privat och i tjäns-
ten. VisitSwedens egna tjänsteresor har identifierats som 
bolagets enskilt största miljöbelastande påverkan. Därför 
beräknar och klimatkompenserar vi detta.

Möjligheter och risker 
Att bevaka trender och faktorer i omvärlden som kan inne-
bära möjligheter eller risker för VisitSwedens verksamhet 
ökar vår förmåga att agera rätt. Det handlar om att ut-
nyttja möjligheter såväl som att agera på händelser eller 
företeelser som kan skada vår förmåga att driva arbetet 
framåt. Tre områden är särskilt avgörande: målgruppens 
intresse för Sverige, transportmöjligheter hit och medel till 
internationell marknadsföring.

Förändringar i målgruppens efterfrågan 
I takt med att resandet i världen ökar och resetrender 
förändras kan det uppstå nya potentiella marknader för 
destinationen Sverige. Under förutsättning att det finns 
ett intresse hos besöksnäringen i Sverige och om vi har 
tillräckliga statliga medel har VisitSweden möjlighet att 
addera ytterligare länder till de prioriterade marknaderna, 
eller förflytta fokus till andra marknader. 

Sverige med sitt unika utbud av natur-, kultur- och livsstil-
supplevelser har potential att ta en fortsatt stark position 
bland internationella resenärer. VisitSwedens utländska mål-
grupp förknippar Sverige med hållbarhet i högre utsträckning 
än med grannländerna Danmark och Finland. Med effektfull 
kommunikation bidrar VisitSweden till en ökad efterfrågan, 
vilket skapar möjlighet att utveckla fler upplevelser som stär-
ker lokal kultur och ekonomi över hela landet.

I målgruppen av resenärer som VisitSweden vänder sig till 
säger 4 av 10 att de tar miljöhänsyn vid val av semester-
resmål. Det är fortfarande inte majoriteten och andelen 
har inte förändrats de senaste åren. Detta kan försvåra ut-
vecklingen och försäljningen av fler miljömässigt hållbara 
upplevelser i Sverige.  

Ändrade förutsättningar för tillgänglighet till och i Sverige
En hållbar tillväxt av internationell turism i Sverige behö-
ver en god tillgänglighet med olika transportslag. Mål-
gruppen vill kunna resa till Sverige tids- och kostnadsef-
fektivt med exempelvis flyg, bil och båt. Resenärer från 
utlandsmarknader längre bort från Sverige är beroende av 
goda flygförbindelser. Prisutvecklingen på drivmedel kan 
påverka besökarnas möjlighet att resa till Sverige, till ex-
empel att fler från närmarknaderna väljer Sverige framför 
andra destinationer på sin bilsemester. VisitSweden mark-

nadsför Sverige på utlandsmarknader med olika geogra-
fiskt avstånd från Sverige. Organisationen är flexibel och 
kan enkelt styra om insatser mellan lika marknader för att 
hantera risken att inflöden av utländska besökare från ett 
land minskar. 

I takt med att mindre miljöpåverkande flygbränslen och 
energisnålare motorer utvecklas, får fler möjlighet att 
resa miljömässigt hållbart till konkurrenskraftiga priser.  
Här finns en tillväxtmöjlighet för Sverige som destination 
med hänsyn tagen till miljön. VisitSweden synliggör håll-
bara produkter,  upplevelser och transportalternativ på 
www.visitsweden.com/greensweden. 

Förändrade ekonomiska förutsättningar 
Om VisitSwedens ägare på grund av omprioritering i 
sina budgetar skulle minska resurserna till VisitSweden, 
begränsas förmågan att utföra internationell marknads-
föring. Det skulle också kunna innebära färre långsiktiga 
samarbeten med svensk besöksnäring. VisitSweden för 
en kontinuerlig dialog med Näringsdepartementet och 
besöksnäringen för att få en uppfattning om behovet av 
framtida investeringar och prioriteringar. 

Vid en fortsatt svag global ekonomi riskerar resandet i den 
utländska målgruppen att minska från alla marknader och 
leda till färre utländska besökare i Sverige. Det kan också 
innebära en möjlighet att resenärer från grannländerna 
väljer Sverige framför mer långväga destinationer, som 
man prioriterar ner av kostnadsskäl. Detsamma gäller de 
eventuella effekter som en stark svensk krona ger i förhållan-
de till valutan på utlandsmarknaderna. VisitSweden bevakar 
faktorer som påverkar resandet och har en flexibel organi-
sation som kan ställa om kommunikationsinsatserna till  
marknader där potentialen är störst. 

Ansvar och försiktighet
VisitSwedens ledningsgrupp är ansvarig för utveckling och 
implementering av strategier, där hållbarhet ingår. Varje 
funktion i matrisorganisationen ansvarar för hållbarhet 
inom sitt område och respektive avdelningschef ansvarar 
för gruppens arbete inom exempelvis marknadskommuni-
kation, medarbetarfrågor eller kommunikation med sam-
arbetspartners och ägare.  

VisitSweden har så långt det är möjligt en försiktig hållning 
till kostnader i verksamheten. Det är ett naturligt förhåll-
ningssätt då vi hanterar medel från samarbetspartners och 
staten för att skapa så mycket effektiv kommunikation som 
möjligt. Den marknadsföring som är vår leverans till samar-
betspartners och ägare är tjänster som primärt har en eko-
nomisk påverkan. VisitSweden producerar inga varor. 

VisitSweden är ett klimatneutralt företag 
VisitSweden har sedan 2009 deltagit i ett program för att 
minimera och kompensera klimatpåverkan som orsakats 
av den egna verksamheten och är därmed ett Klimatneu-
tralt företag, enligt företaget Respect Climates standard. 
VisitSweden har också gjort motsvarande åtgärder för en-
skilda events, som då kallas Klimatneutrala arrangemang.  
Programmet följer FN:s definition för klimatneutralitet 
och klimatberäkningarna görs enligt en internationell 

standard, det så kallade GHG-protokollet (Greenhouse Gas 
Protocol). För att verksamheten ska erhålla status som kli-
matneutral ska följande punkter uppfyllas: 

1. Beräkning av utsläppen enligt Greenhouse Gas Protocol. 
2. Framtagande av åtgärdsprogram för att minska 
utsläppen. 
3. Kompensation för de utsläpp som kvarstår. 
www.klimatneutral.se



64 VisitSweden och hållbarhet 65Initiativ för hållbarhet

Direkta ekonomiska effekter av VisitSwedens arbete
VisitSwedens uppdrag är att bidra till långsiktigt ökad till-
växt i besöksnäringen genom att öka efterfrågan på upp-
levelser i Sverige med hjälp av effektiv marknadsföring. 
Utöver de faktiska intäkterna på 106 miljarder kronor till 
besöksnäringen och staten, enligt beskrivning på sidan 10, 
skapar VisitSweden ett direkt ekonomiskt värde för företa-
gen i besöksnäringen genom att erbjuda en struktur för 
gemensamma marknadsföringskampanjer. Den samlade 
marknadsföringsbudgeten i gemensamma kampanjer, där 
också VisitSweden bidrar med pengar och tid, skapar för-
utsättningar för större genomslag hos den internationella 
målgruppen. Finansiell uppföljning görs i varje kampanj, 
liksom en utvärdering av genomslaget hos målgruppen. 

Under 2014 fortsatte VisitSweden att fokusera på större 
marknadsövergripande Sverigekampanjer. Med hänsyn ta-
gen till kulturella skillnader på de olika utlandsmarknader-
na utnyttjar VisitSweden synergier med att använda sam-
ma budskap och kommunikationskoncept i flera länder för 
sina samarbetspartners räkning. Det tydligaste exemplet 
från 2014 är genomförandet av kampanjen Swedish Mo-
ments i Norge, Danmark, Tyskland och Nederländerna. 

Indirekta ekonomiska effekter av VisitSwedens arbete
Det är av avgörande betydelse att svensk besöksnäring 
ökar sin konkurrenskraft för att Sverige ska få effekt på in-
satserna i marknadsföringskampanjer utomlands. 

Kunskapsöverföring om målgruppen 
Den kunskap som VisitSweden samlar om den prioriterade 
målgruppen Den globala resenären delas med samarbets-
partners och används i gemensamma marknadsförings-
kampanjer, vilket leder till högre träffsäkerhet. Våra part-
ners får då möjlighet att anpassa budskap och produkt 
till målgruppens behov så att det överensstämmer med 
Sveriges position. 

Under 2014 bjöd VisitSweden in till kunskapsutbyte om 
målgruppen genom två trendseminarier. Man delade 

Hållbarhet i praktiken
I VisitSwedens arbete för långsiktig utveckling av ekonomi, människor och miljö, är det de små stegen 
och de konkreta initiativen i vardagen som lägger grunden för hur väl vi lyckas med vårt uppdrag.

kunskap via nyhetsbrev om trender och via  marknads-
profiler om alla 12 prioriterade marknader. Trendbrev 
och marknadsprofiler finns tillgängliga för allmänhet-
en på VisitSwedens sajt www.visitsweden.com/partner.  
VisitSweden deltar också i nationella utvecklingssamar-
beten inom tillgänglighet och destinationsutveckling där 
kunskap om resenärernas drivkrafter och krav på resmålet 
förs vidare.  

PR-värde 
VisitSwedens PR-arbete på utlandsmarknaderna bidrar till 
att traditionella och sociala medier skriver om Sverige och 
svensk livsstil. Baserat på de artiklar och etermedieinslag 
som VisitSweden bidrar till, beräknas ett indirekt ekono-
miskt värde. Detta så kallade medievärde för 2014 uppgick 
till 1,5 miljarder kronor. De vanligaste ämnena som omskrevs 
var natur och friluftsliv, kultur, historia och traditioner.  

VisitSwedens KloutScore är ett värde som indikerar i vilken 
grad vi påverkar i sociala medier. Det uppgick under 2014 
till 59, vilket är en ökning från 2013 som låg på 57. 

Hållbarhet i långsiktiga samarbeten med besöksnäringen 
Marknadsföringssamarbeten mellan VisitSweden och 
svensk besöksnäring bygger på långsiktiga investeringar 
och marknadsföring som löper över flera år. Det är en na-
turlig följd av att det tar tid att påverka och förändra upp-
fattningen om ett land hos slutkonsumenten. Därför bild-
ar vi partnerskap och affärssamarbeten med olika aktörer.  

Som ett steg i det långsiktiga marknadsföringsarbetet på 
den internationella marknaden har VisitSweden tillsam-
mans med Tourism in Skåne och Malmö Turism respektive 
Turistrådet Västsverige och Göteborg & Co utvecklat regi-
onala Masterplaner för den internationella marknadsfö-
ringen fram till år 2020. Planerna innehåller gemensam-
ma strategiska vägval, som prioritering av marknader, val 
av målgrupp och gemensamma mål för totalbudget. Ut-
gångspunkten är VisitSwedens modell för samarbete med 
företag på olika nivåer och av olika storlek, för att kunna in-
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kludera dem i gemensamma marknadsföringskampanjer. 
Verktyget är tillgängligt för de svenska turistregionernas 
organisationer i syfte att de ska kunna samla näringen i sin 
region till gemensamma satsningar. 

VisitSweden är tillsammans med Tillväxtverket engagera-
de i projektet Hållbar Destinationsutveckling, som initie-
rats av Näringsdepartementet i syfte att hjälpa svenska 
destinationer att utvecklas för den internationella mark-
naden. I projektet ingår fem destinationer: Bohuslän, 
Vimmerby, Åre, Stockholms skärgård och Kirunaområdet. 
VisitSweden bidrar med kunskap om den internationella 
målgruppen och marknaden i projektet.  Under 2014 del-
tog samtliga i Swedish Workshop där de gavs möjlighet 
att presentera sitt utbud för utländska researrangörer 
samt för VisitSwedens Outdoor Academy of Sweden 2014 
som genomfördes i Stockholms skärgård. Destinationerna 
medverkade även i en pilotstudie där en målgruppsanalys 
anpassad till respektive destination togs fram.  

VisitSwedens “Besöksnäringens kommunikationsguide 
– för internationell marknadsföring av destinationen  
Sverige” beskriver hur besöksnäringen kan arbeta med in-
ternationell marknadsföring tillsammans. Frågorna vem, 

vad, hur och var marknadsföringen ska utformas hjälper 
de företag och organisationer i besöksnäringen som vill 
vända sig utomlands som partner till VisitSweden. Kom-
munikationsguiden gör det lättare att hitta rätt och bidra 
till att Sverige står sig i en hård internationell konkurrens. 
De regionala turistorganisationerna kan själva lokalanpas-
sa delar av guiden till sina intressenter. 

Kundnöjdhet hos samarbetspartners 
VisitSweden genomför kontinuerliga undersökningar för 
att ta reda på hur nöjda organisationer och företag i be-
söksnäringen är med den marknadsföring och de samar-
betsformer som VisitSweden levererar. Enligt den senaste 
undersökningen (2013) är VisitSwedens styrkor professi-
onalitet, hög kompetens och förmåga att marknadsföra 
Sverige på ett bra sätt. Ett förbättringsområde är en ökad 
förståelse för partners olika behov. Partners anser att det 
finns ett stort engagemang, ett bra bemötande och att 
det är enkelt att samarbeta med VisitSweden. VisitSweden 
använder resultaten från undersökningarna till att utveck-
la sina samarbetsformer och arbetssätt med partners.

Upplevelser i Sverige berikar resenären 
VisitSwedens målgrupp söker ofta en lärande och berikande 
upplevelse och många upplevelser i Sverige lever upp till det-
ta genom att vara äkta och erbjuda mångfald med rötter i 
svensk livsstil och natur. Marknadsföringen från VisitSweden 
ska bygga på kärnvärdena öppenhet, omtänksamhet, nytän-
kande och äkthet. I analyser av målgruppen tar  VisitSweden 
reda på vad resenärerna önskar göra på en Sverige- 
semester och vilka drivkrafter de har för att resa hit för att 
kunna matcha efterfrågan med rätt erbjudanden i mark-
nadsföringen. VisitSweden fortsätter följa utvecklingen av 
målgruppens bild av varumärket Sverige genom den Brand 
Tracking-undersökning som genomförs årligen. Allt för att 
fördjupa kunskapen om hur Sverige uppfattas utomlands 
på våra marknader och jämfört med konkurrerande länder. 

VisitSwedens främsta resurs är kunskap och engagemang
VisitSweden agerar på en internationell marknad i stän-
dig konkurrens med andra länder som satsar på turism. 
För att lyckas med vårt uppdrag måste vi ligga i kunskaps-
mässig framkant och ha spetskompetens.  

VisitSweden ska attrahera, utveckla och behålla kvalifice-
rade medarbetare som bidrar till bolagets måluppfyllelse.  
Inom ramen för bolagets övergripande strategi Dynamisk 
kunskapsorganisation utvecklades och förstärktes HR-ar-
bete med fokus på ledarskapet och mål- och presta-
tionsstyrningen. För att skapa goda möjligheter till ett 
aktivt medarbetarskap har kontinuitet och innehåll i in-
formation om verksamheten från ledning och chefer till 
medarbetarna förbättrats. Medarbetarnas delaktighet 
i framtagning och uppföljning av marknads-/verksam-
hetsplaner har ökats. 

Vid tillsättning av tjänster är VisitSwedens ambition att 
stimulera intern rörlighet och kompetensutveckling för 
befintlig personal. 

Performance management, prestationsstyrning genom 
mål- och utvecklingssamtal 
Målet för Performance Management-arbetet är att alla 
medarbetare ska ha tydliga, aktuella och relevanta indivi-
duella mål, som stödjer de övergripande verksamhetsmå-
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len. Vid årsskiftet 2013/14 införde vi därför ett arbetssätt 
som innebär att alla medarbetare ska ha kvartalsvisa mål-
samtal med sin närmaste chef. Ett systemstöd för doku-
mentation av samtal och mål har också implementerats. 
I 2014 års medarbetarundersökning kunde vi se en ökad 
nöjdhet vad avser tydligheten i de individuella målen. 

Utöver målsamtalen genomfördes också utvecklingssam-
tal med alla medarbetare. I utvecklingssamtalet, som ut-
går från en tydlig mall, diskuterar chef och medarbetare 
prestation och mål, kompetensutveckling, hälsa, arbets-
miljö, arbetssituation och ledarskap. 100 procent av de 
medarbetare som var i tjänst genomförde sitt utvecklings-
samtal under 2014.  

Ledarutveckling 
Under året initierades och genomfördes ett ledarutveck-
lingsprogram för alla. Till vardags deltar dessa chefer i 
fokusgrupper för diskussion och erfarenhetsutbyte kring 
utmaningar. Ledarutvecklingsinsatser har också genom-
förts i ledningsgruppen, liksom aktiviteter för att utveckla 
ledningsgruppens effektivitet och samarbete. 

Ledarindex ökade från 69 i 2012 års medarbetarundersök-
ning till 77 i 2014 års undersökning. 

Värdegrund är en framgångsfaktor 
En gemensam värdegrund är en viktig framgångsfaktor 
i en geografiskt spridd organisation som VisitSwedens.  

Värdegrunden är definierad i samarbete mellan medar-
betare och företagsledning och fungerar som en kompass 
i allt vi gör, från marknadsföring och affärer till utveck-
lingssamtal och rekrytering. De kärnvärden som bygger 
VisitSwedens gemensamma värdegrund är Omtänksam-
het, Affärsmässighet, Professionalism, Nytänkande och 
Lekfullhet. Arbetet med att implementera och levandegö-
ra värdegrunden pågår kontinuerligt. I senaste medarbe-
tarundersökning svarar 91 procent av medarbetarna att 
man tror på vår värdegrund, men bara hälften anger att 
värdegrunden upplevs som en hjälp i det dagliga arbetet. 
Under 2015 kommer vi därför att lägga extra fokus på vårt 
värdegrundsarbete. 

Ett viktigt tillfälle för att sprida vår interna värdegrund och 
gemensamma arbetssätt är vår internkonferens, då alla 
medarbetare samlas. 2014 genomfördes internkonferen-
sen i Stockholm i början av september. 

Medarbetarundersökning 
Hösten 2014 genomfördes en medarbetarundersökning 
som visade ett högre medarbetarindex jämfört med mot-
svarande mätningar 2012 och 2010. Bland de styrkor som 
identifierades fanns högt medarbetarengagemang, ett gott 
ledarskap, möjlighet till att påverka och ta eget ansvar, en 
god stämning och att nytänkande och förslag uppmunt-
ras. Identifierade utvecklingsområden var till exempel den 
interna informationsspridningen, kunskapsdelningen och 
utvecklings- och utbildningsmöjligheterna.
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Varje avdelning och marknad tog under hösten fram en 
hanlingsplan utifrån resultatet och ledningen arbetade 
därefter fram en plan för organisationsövergripande frågor.   

Personalhandbok och policies 
I VisitSwedens Personalhandbok finns de policys som gäller 
för bolagets alla medarbetare  inom områdena ledarskap, 
IT och telefoni, lönebildning, utlägg och representation, 
tjänsteresor, jämställdhet och mångfald. Där finns också 
riktlinjer för hur vi arbetar systematiskt med arbetsmiljö, 
jämställdhet, diskriminering, performance management, 
hälsa och friskvård etc. Därutöver finns riktlinjer för övriga 
HR-frågor som ledighet, försäkringar, arbetstid, sjukdom 
etc. För utlandskontoren gäller dock lokala regler och avtal, 
vilka dokumenteras på varje enskilt kontor. 

I en chefshandbok finns rutiner, checklistor och mallar för 
bolagets chefer att använda i olika HR-frågor, till exempel 
rekrytering, introduktion, avslut av anställning, lönesätt-
ning, utvecklingssamtal. Med hjälp av dessa säkerställs ett 
enhetligt arbetssätt. 

VisitSweden och mångfald 
För att Sverigemarknadsföringen ska bli effektiv är 
det viktigt för VisitSweden att ha en bred kunskap om  
olika kulturer. Marknadsföringen ska beröra människor i 12  
olika länder och via VisitSwedens utlandskontor, med olika 
nationaliteter representerade, finns en djup förståelse för 
vilken marknadskommunikation som kan fungera 
på marknaden. Det är därför en framgångsfaktor för  
VisitSweden med medarbetare från olika kulturer och na-
tionaliteter. Vi är också övertygade om att mångfald och 
öppenhet gör oss till en attraktiv, dynamisk och kreativ 
arbetsplats.  

VisitSwedens jämställdhets- och mångfaldspolicy anger in-
riktning och övergripande målsättningar för hela bolagets 
arbete. Alla medarbetare ska känna till och följa denna policy.  

Utbildning, kunskapsutbyte och inspiration 
VisitSweden strävar efter att vara en lärande organisation. 
Under 2014 har företagsledningen, olika avdelningar och en-
skilda medarbetare tagit initiativ till utbildningsdagar, inspi-
rationsmöten, projektpresentationer och annat kunskaps- 
utbyte. Till exempel genomfördes en introduktionsdag för 
nyanställda och ett ledarutvecklingsprogram. Även kun-
skapsdagar för att öka medarbetarnas kunskap om mark-
naderna och målgruppen arrangerades. 

Hälsa och friskvård 
VisitSwedens medarbetare är ambitiösa och arbetar under 
stort eget ansvar. I en arbetsmiljö med högt tempo är det 
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viktigt att skapa möjligheter till en långsiktigt hållbar ar-
betssituation. VisitSweden strävar efter att erbjuda en bra 
fysisk och psykosocial arbetsmiljö och att skapa möjligheter 
för god hälsa. Flexibla arbetstider erbjuds för att alla med-
arbetare ska kunna kombinera arbete, familj och fritid, och 
möjligheter att arbeta hemifrån. Alla medarbetare erbjuds 
ett årligt friskvårdsbidrag.  Medarbetare i Sverige erbjuds att 
genomgå en hälsoundersökning vartannat år. VisitSweden 
arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och har hand-
lingsprogram för hantering av arbetsskador, rehabilitering, 
diskriminering och kränkande särbehandling. 

VisitSweden är klimatneutralt
Det är väsentligt för VisitSweden att agera hållbart 
och lämna vidare en hållbar miljö till nästa generation.  
VisitSweden vill därför minska sin klimatpåverkan och är 
sedan 2009 ett Klimatneutralt företag, vilket innebär att 
vi beräknar vår klimatpåverkan, har ett åtgärdsprogram 
för att minska utsläppen och kompenserar för de utsläpp 
som kvarstår. Under 2014 har VisitSweden beräknat och 
kompenserat för samtliga kontors el- och värmeförbruk-
ning, tjänsteresor samt events. Medarbetarnas pend-
lingsresor till och från arbetet har för 2014 rapporterats 
och dessa siffror kommer att användas som basår för 
nästkommande år. För beräkning av utsläpp används  
Greenhouse Gas Protocol.  

VisitSweden försöker minska antalet tjänsteresor genom 
att slå ihop möten där medarbetare från utlandskontoren 
ska vara med till samma tillfälle. I samband med events 
som klimatkompenseras lyfter VisitSweden fram miljö-
medvetenhet och miljökrav för leverantörer, vilket bidrar 
till att ständigt aktualisera hållbarhetsfrågor. Möten över 
Skype och andra tjänster utnyttjas flitigt för att minska  
resandet och spara tid. 

VisitSwedens konkreta miljöpåverkan 
Koldioxidutsläpp från el, uppvärmning och tjänsteresor ut-
gör tillsammans den största delen av VisitSwedens miljö-
avtryck. Under 2014 har utsläpp som gjorts av VisitSwedens 
samtliga kontor och medarbetare beräknats, vilket innebär 
att även kontoret i Kina nu inkluderas i mätningen. 

Omräknat i ton koldioxid lämnade VisitSweden under 2014 
ett avtryck på miljön på motsvarande 490 ton från tjänste- 

Engagemang i samhället 
VisitSweden har ett samarbete med företaget MISA, som 
erbjuder rehabilitering eller praktik för personer med funk-
tionsnedsättning. En person deltar med hjälp av handledare 
i de dagliga rutiner som rör kontorets allmänna utrymmen. 

På ett antal av VisitSwedens utlandskontor erbjuds studenter 
praktikplats över en längre tid. 

VisitSweden gav under 2014 ett bidrag till ECPAT.

resor samt förbrukning av el och värme. Av detta stod på-
verkan från tjänsteresor för 439 ton. Utöver detta hade 
VisitSweden en påverkan från events på motsvarande 
136 ton koldioxid. VisitSwedens utsläpp av växthusgaser 
innefattar utsläpp av koldioxid, metan och dikväveoxid. 
VisitSwedens energiförbrukning var 272 MWh, varav 159 
MWh var elektricitet, 88 MWh var fjärrvärme och 25 MWh 
kom från naturgas. Källa för energiförbrukning är respek-
tive kontors el- och värmeleverantör och för tjänsteresor 
medarbetarnas egen redovisning, med uppskattning av 
resans sträcka i km. 

Påverkan från el, värme och tjänsteresor räknat i utsläpp av 
koldioxid minskade med 5 procent jämfört med 2013. Flyg-
resor står för den största delen av VisitSwedens miljöbe-
lastning och här har minskningen berott på att det funnits 
möjlighet att samordna möten mellan utlandskontoren så 
att färre flygresor gjorts under 2014.

Klimatkompensation genom skogsplantering i Uganda 
VisitSweden har valt att klimatkompensera påverkan från 
köpt el och värme, tjänsteresor och events, totalt motsva-
rande 627 ton koldioxid. Klimatkompensationsprojektet 
stödjer skogsplantering i Uganda. Den planterade skogen 
binder motsvarande 216 000 ton koldioxid per fem år och 
sysselsätter 600 personer.
http://thesouthpolegroup.se/kikondaforestreserve/

Miljöfokus i marknadsföringen 
I takt med att målgruppen blir allt mer internetmo-
gen koncentreras VisitSwedens kampanjer och projekt 
allt mer till webben och sociala forum. Webbplatsen 
www.visitsweden.com är basen i den grundläggande  

Aktiviteter och effekt för miljömässig hållbarhet



informationen om Sverige, och VisitSweden bygger ofta 
olika kampanjsajter och använder olika flöden i sociala 
medier för att få riktade genomslag. På www.visitsweden.
com/greensweden har VisitSweden en temasida för miljö-
vänliga reseanledningar. Inspiration och tips om aktivite-
ter, upplevelser, miljömärkt boende och miljövänliga rese-
alternativ finns tillgängliga för potentiella besökare. 

VisitSwedens stora event Swedish Workshop 2014, en åter-
kommande mötes- och marknadsplats i Sverige där svensk 
besöksnäring och utländska researrangörer möts för att 
göra affärer, klimatkompenserades. Antal besökare var 250 
personer och klimatkompensationen gjordes för påverkan 
av resor till och från arrangemanget, övernattningar på 
hotell samt deltagarnas mat och dryck. 
 
VisitSwedens utlandskontor klimatkompenserade 15 
event, bland annat deltagande i resemässan World Travel 
market i London, ITB mässan i Berlin, matmässan Salone 

del gusto i Milano, Scandinavian Workshop och mateven-
tet North i New York.  

VisitSweden producerar ett Sverigemagasin i 570 000 
exemplar på sju språk för de resenärer som vill bli inspi-
rerade genom tryckt material. Upplagan är störst i Tysk-
land. Distributionen koncentreras till platser där det finns 
många Sverigeintresserade resenärer som vid mässor och 
event som VisitSweden ställer ut på och via Ikeas varu-
hus.  Magasinet innehåller ett uppslag med tips på eko- 
turistiska upplevelser från Naturens Bästa-certifierade 
företag. Magasinet trycks på ett miljögodkänt tryckeri på 
klorfritt papper gjort av FSC-märkt pappersmassa. 

VisitSweden är sedan starten av ekoturismföreningen 
Naturens Bästa med i dess märkningskommitté av nya 
företag. Genom VisitSwedens engagemang tillförs ett in-
ternationellt perspektiv, vilket ökar chansen för företagen 
att lyckas på en internationellt konkurrensutsatt marknad.
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Medarbetarna på VisitSweden uppmanas att välja klimat-
vänliga transportsätt till och från arbetsplatsen och vid mö-
ten när så är möjligt, till exempel kollektiva färdmedel, cykel 
och miljötaxi och tåg framför flyg. Man försöker också så 
långt det är möjligt planera olika möten till samma tidpunkt 
för att effektivisera både transporten och medarbetarnas tid. 
Möten med konferenstelefon uppmuntras i stället för resor. 

Kontorens maskinpark och förbrukningsvaror byts suc-
cesivt ut mot miljövänliga alternativ och medarbetarna 
uppmanas att begränsa antalet pappersutskrifter. Vid in-

köp av kontorsmaterial och livsmedel väljer flera kontor i 
största möjliga mån miljövänliga och ekologiska alterna-
tiv. Källsortering sker på de kontor där det är möjligt och 
alla uppmanas att dra ned på energiförbrukningen genom 
att exempelvis stänga av datorskärmar och kontorsbelys-
ning när man går för dagen. 

Under 2014 tecknade VisitSwedens Stockholmskontor ett 
elavtal för vattenkraft, som är en förnybara energikälla. All 
vattenkraft som levereras är knuten till ett eller flera speci-
fika vattenkraftverk

Miljöinitiativ i vardagen 
på VisitSweden

Initiativ för hållbarhet 71
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Hållbar dialog 
med intressenter
VisitSwedens prioriterade intressenter
För att VisitSweden ska kunna utföra uppdraget internationell marknadsföring av Sverige är vi beroende av ett samspel med 
vår närmaste omvärld. VisitSweden har identifierat resenärer, samarbetspartners, ägare och medarbetare som de grupper 
som påverkar vår verksamhet mest, och som vi också påverkar mest genom vårt arbete. Dessa grupper har en förväntan och 
ett direkt inflytande på vad VisitSweden levererar. 

        Läs mer om intressenter på sidan 74.

Intressenter Kanaler för dialog Frekvens Förväntningarna på VisitS-
wedens hållbarhetsområde Åtgärden från VisitSweden

Utländska besökare
Primär intressent

Målgruppsanalyser 
på 11 prioriterade 
marknader 
Brand Tracking

Återkommande 
vartannat år.
Årligen.
(Brand Tracking)

Förväntar sig få en givande 
upplevelse i Sverige. Förvän-
tar sig uppleva ett modernt, 
men samtidigt naturrikt 
land med balanserad 
livsstil. Förväntar sig finna 
information på turistsajten 
visitsweden.com.

Prioriterar marknadsföringen utifrån 
analysresultaten och fokuserar 
marknadsföringen på bl a modern 
livsstil och natur. Visa hållbara alter-
nativ att resa i Sverige, under Green 
Sweden på visitsweden.com t ex med 
hjälp av miljömärkningen Naturens 
Bästa samt under hållbarhetssek-
tionen på sweden.se 

Ägare
Primär intressent

Styrelsemöten, bolag-
stämma och rapporter. 
Kontinuerlig dialog vid 
behov.

Kontinuerligt 
och vid möten 
ca 4 gånger/år. 
Bolagstämma 1 
gång/år

En tydlig uppfattning om 
VisitSwedens ambition 
med hållbarhet. Påverkar 
ekonomisk, social och mil-
jömässig hållbarhet genom 
kontinuerligt styrelsearbete.

Uppfyller statliga medlens tydliga 
ekonomiska mål. Hållbarhet är ett 
av de definierade fokusområdena i 
VisitSwedens affärsplan 2012-2015.

Medarbetare
Primär intressent

Medarbetar- 
undersökningar, utveck-
lingssamtal, målsamtal 
löpande dialog kring 
hållbarhetsfrågor.

Kontinuerligt. 
Medarbetar- 
undersökningar 
vartannat år. 
Utvecklingssamtal 
1gång/år, mål-
samtal 4 ggr/år.

Tydlig inblick i och 
möjlighet att påverka 
VisitSwedens mål och 
vision gällande ekonomisk, 
social och miljömässig 
hållbarhet.

Utvärdering  i utvecklingssamtal, up-
pmuntran till hållbart agerande. Tal-
ent Management som övergripande 
strategi i VisitSwedens affärsplan, 
chefsdagar med fokus på chefsrollen 
och målstyrning, hållbarhet som 
fokusområde i interna processer.

Samarbetspartners. 
Regionala turistor-
ganisationer och 
destinationer
Primär intressent

Dialog kring gemen-
samma kampanjer 
och projekt som gäller 
marknadsföring av 
Sverige utomlands 
samt utvärderingar 
av dessa. Dialog kring 
strategiska utmaningar 
och möjligheter till 
vidareutveckling av 
besöksnäringen.

Kontinuerliga 
möten och samtal. 
2 dialogdagar/ år 
med chefer
för regionala turis-
torganisationerna. 
Future Watch 
2 gånger/ år. 
Marknadsprofiler. 
Trendbrev.

Kunskap om utländska 
målgruppers förväntningar 
på Sverige och Sverige-
bilden i utlandet. Tydlig 
uppfattning om VisitSwe-
dens hållbarhetsarbete 
och strategier för hållbar 
kommunikation.

Kunskapsöverföring inom marknads-
föringssamarbeten om målgruppers 
förväntningar och behov. Information 
om VisitSwedens strategier. Års- och 
hållbarhetsredovisningar. www.
visitsweden.com/partner. Inspirerar 
genom att lyfta fram företag på vis-
itsweden.com som erbjuder hållbara 
alternativ.

Samarbetspartners. 
Företag i svensk 
besöksnäring
Primär intressent

Dialog kring gemen-
samma kampanjer och 
projekt för marknads-
föring av Sverige 
utomlands samt 
utvärderingar av dessa.

Kontinuerliga 
möten och
samtal. Föredrag. 

Kunskap om utländska 
målgruppers förväntningar 
på Sverige och Sverige-
bilden i utlandet. Tydlig 
uppfattning om VisitSwe-
dens hållbarhetsarbete 
och strategier för hållbar 
kommunikation.

Kunskapsöverföring inom marknads-
föringssamarbeten om målgruppers 
förväntningar och behov. Information 
om VisitSwedens strategier. Års- och 
hållbarhetsredovisningar. www.visits-
weden.com/partner.Inspirerar genom 
att lyfta fram företag på visitsweden.
com som erbjuder hållbara alternativ.
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Intressenter Kanaler för dialog Frekvens
Förväntningarna på 
VisitSwedens hållbar-
hetsområde

Åtgärden från VisitSweden

Samarbetspartners. 
Företag utanför 
svensk besöksnäring
Primär intressent

Dialog kring gemensamma 
kampanjer och projekt.

Kontinuerligt. Kunskap om utländska 
målgruppers förvänt-
ningar på Sverige och 
Sverigebilden i utlandet. 
En tydlig uppfattning 
om VisitSwedens 
ambition med hållbar-
het för Sverige som 
destination.

Kunskapsöverföring om målgruppens ef-
terfrågan och Sverigebilden utomlands. 
Information om VisitSwedens strategier. 
Års- och hållbarhetsredovisningar. www.
visitsweden.com/partner. Inspirerar gen-
om att lyfta fram företag på visitsweden.
com som erbjuder hållbara alternativ.

Branschorganisa-
tioner, myndigheter 
och andra organisa-
tioner i Sverige
Nordiska samarbet-
en (NTO – analys 
nätverk)

Dialog för att skapa sam-
verkan kring vidareutveck-
ling av svensk turism.

Kontinuerligt. 
Nordisk Analys 
nätverk 2 
ggr/år.

En tydlig uppfattning 
om VisitSwedens 
strategi och arbete för 
ekonomisk, social och 
miljömässig hållbarhet.

För kontinuerliga diskussioner med olika 
organisationer och myndigheter kring 
utveckling av svensk turism ur ett håll-
bart perspektiv. Publicerar VisitSwedens 
strategier och hållbarhetsredovisningar 
på visitsweden.com/partner.

Utländska resear-
rangörer/agenter

Dialog om arrangörernas 
behov, kunskap om 
Sverigeutbudet och om 
målgruppernas preferens-
er och krav när de vänder 
sig till återförsäljare för 
inspiration och bokning.

Kontinuerligt. En tydlig uppfattning 
om utbudet av hållbara 
alternativ i Sverige.

Inspirerar genom att lyfta fram hållbara 
alternativ på visitsweden.com.

Nämnden för 
Sverigefrämjande i 
Utlandet

Dialog kring utveckling av 
Sverigebilden,
strategiska samarbeten och 
gemensamma verktyg, till 
exempel den officiella Sver-
igeportalen www.sweden.se 
och bildbanken Image Bank 
Sweden.

Kontinuerligt. En tydlig uppfattning 
om VisitSwedens up-
pdrag, målgruppsfokus, 
Sverigebilden i utlandet 
och turismens roll för 
Sveriges utveckling

Kunskapsöverföring om turismens 
betydelse för Sveriges ekonomi och 
hållbara utveckling, samt målgruppers 
Sverigekännedom och drivkrafter. 
Publicerar VisitSwedens strategier och 
hållbarhetsredovisningar på visitswe-
den.com/partner.

Svenska medier Proaktiv och reaktiv dialog 
om VisitSwedens arbete 
och turismens betydelse för 
svensk ekonomi, däribland 
frågor relaterade till 
hållbarhet.

Kontinuerligt. En tydlig uppfattning 
om utländsk turism i 
Sverige och hur resan-
det påverkar hållbar ut-
veckling och vice versa. 
Tydlig uppfattning om 
VisitSwedens ambition 
med hållbarhet.

Tillhandahåller information om VisitS-
wedens arbete och åtgärder för hållbar 
ekonomisk, social och miljömässig 
utveckling. Publicerar VisitSwedens 
strategier och hållbarhetsredovisningar 
på www.visitsweden.com/partner.

Utländska medier Proaktiv och reaktiv 
dialog om Sverige, bland 
annat som en modern 
och naturrik destination 
med hälsosam livsstil. 
Dialog genom personliga 
kontakter, nyhetsbrev och 
pressresor.

Kontinuerligt. Inspiration om Sverige 
som en naturrik des-
tination med hållbar 
livsstil.

Erbjuder information och inspiration om 
Sverige ur ett hållbarhetsperspektiv.

Leverantörer Dialog kring upphandling-
ar och inköp.

Vid behov. En tydlig uppfattning 
om VisitSwedens ambi-
tion med hållbarhet.

Publicerar VisitSwedens strategier och 
hållbarhetsredovisningar på www.visits-
weden.com/partner.

Samhället Dialog via medier och 
hemsida.

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

Kunskapsöverföring om utländska mål-
gruppers resande och Sverigekännedom. 
Publicerar VisitSwedens hållbar-
hetsstrategi och hållbarhetsredovisning-
ar på www.visitsweden.com/partner.



Nyckeltal intressenter, 
medarbetare och 
miljöpåverkan
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Könsfördelning per 2014-12-31
   Kvinnor     Män  
<30 år       11*        1 
31-50 år      46**        23** 
>51 år       5         1         
Totalt        62 25
        
*Varav 3 kvinnor och män var visstidsanställda.  
**Varav 5 kvinnor och 3 män var visstidsanställda.  

Fördelning anställda och konsulter
Totalt antal anställda: 87, varav 62 kvinnor.  
Totalt antal långtidskonsulter: 9, varav 8 kvinnor

Anställningsform 
87 procent av medarbetarna var tillsvidareanställda vid 
mättillfället. Av övriga 13 procent (totalt elva personer) 
var fyra personer vikarier för föräldralediga medarbetare, 
tre var anställda för att arbeta med avgränsade tillfälliga 
projekt och fyra hade tidsbegränsade kontrakt på grund 
av regelverket i det aktuella landet. Bolaget berörs inte 
av säsongsvariationer. Alla medarbetare på VisitSwedens 
utlandskontor är lokalanställda och omfattas av lokala 
anställningsregler med viss anpassning till svensk modell, 
till exempel friskvårdsbidrag. Medarbetarna har ofta rötter 
eller lång erfarenhet av både svensk och lokal kultur.

Sjukfrånvaro 
Sjukfrånvaron under 2014 var i koncernen 2,2 procent, varav 
2/3 delar utgjordes av långtidsfrånvaro. Med långtidssjukfrån-
varo avses sjukperioder som varat mer än 14 dagar i följd.

Kollektivavtal 
Inga medarbetare omfattas av kollektivavtal. 

Personalomsättning 
14 procent, varav 75 procent var kvinnor (antal som slutat/
antal anställda vid årets slut).

Arbetsskador 
Inga fall av arbetsskador eller arbetsrelaterade dödsfall 
har rapporterats under året. Alla arbetsskador rapporteras 
enligt vår rutin till HR-ansvarig, till arbetsmiljöansvarig på 
respektive kontor samt till skyddsombud på huvudkon-
toret. Ett fall av arbetsrelaterad sjukdom med påföljande 
långtidssjukfrånvaro har rapporterats. VisitSweden väljer 
att inte redovisa fördelning av skador per land och könsför-
delning med hänvisning till personlig integritet.

Antal anställda, fördelat på kön och ålder

VisitSweden hade 87 medarbetare, varav 62 var kvinnor per 31 december 2014.
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Kvinnor KvinnorMän Män

Ledningsgruppen per 2014-12-31 (Antal)Styrelsen per 2014-12-31 (Antal)

Utvecklingssamtal 
På VisitSweden genomfördes 77 utvecklingssamtal under 2014, vilket motsvarar 95% av de medarbetare som var anställda den 
31 januari (perioden för genomförande var januari-februari). Fördelat på kön har 95% av såväl män som kvinnor haft utveck-
lingssamtal.  Tre medarbetare som var föräldralediga och en medarbetare som var sjukskriven genomförde inte utvecklings-
samtal. Dokumentation från samtalen finns sparad i IT-systemet Heartpace, som används för att förbereda, genomföra och 
dokumentera mål- och utvecklingssamtal.  

Personer som anställts senare under året har liksom övriga haft kvartalsvisa målsamtal med sin närmaste chef.

VisitSwedens klimatpåverkan 
VisitSweden beräknade och rapporterade utsläpp från el- och värmeförbrukning från kontor samt tjänsteresor under 2014 
med hjälp av klimatverktyget Svante. För beräkning av förbrukning och utsläpp används Greenhouse Gas Protocol-standard.

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

Källa: VisitSweden klimatrapport 2014. 

< 30 år < 30 år> 51 år > 51 år31 - 50 år 31 - 50 år

4 4
3 3
2 2
1 1
0 0

Fördelning styrelse och ledning efter ålder 2014

Klimatpåverkan från källor ägda av företaget* 0

69,64

37,38

0,0025

16,53

15,74

513,16

490,04

51,41

256,97

180,53

2,63

0,48

17,04

2,95

582,80

8,20

0

49,43

26,98

0,003

14,59

7,86

524,65

492,45

93,91

303,97

94,57

8,24

0,30

21,28

2,38

574,09

6,5

0

51,49

36,27

0,00

9,97

5,25

439,13

422,11

61,61

225,30

135,20

4,17

0,40

10,83

1,62

490,62

5,6

0

55,25

30,11

0,003

15,15

9,99

599,12

574,12

86,33

309,89

177,90

3,08

0,50

18,80

2,62

654,38

8,08

0

47,92

28,52

0,00

9,71

9,69

469,73

442,66

67,66

237,44

137,56

6,33

0,42

18,75

1,58

517,66

6,0

0 %

+7,4 %

27,2 %

-18,6 %

+2,7 %

-45,8 %

-6,5 %

-4,6 %

-8,9 %

-5,1 %

-1,7 %

-34,1 %

-4,7 %

-42,2 %

+2,6 %

-5,2 %

VisitSwedens CO2-utsläpp (ton) 2010 2011 2012 2013 2014 Förändring
2013-2014

Klimatpåverkan från köpt elektricitet och värme

Varav elektricitet

Varav miljömärkt elektricitet

Varav fjärrvärme

Gas

Indirekt klimatpåverkan, tjänsteresor*

Varav flygresor

- Resor < 450 km

- Resor 450-1600 km

- Resor > 1600 km

Varav tågresor

Varav bussresor

Varav hyrbil, taxi och privata fordon

Varav båtresor

TOTAL

Total genomsnittlig påverkan per medarbetare (helårsverken)
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VisitSwedens leverantörskedja 
I arbetet att marknadsföra en upplevelse eller produkt 
på en utlandsmarknad, en turistisk ”råvara”, arbetar  
VisitSweden med ett antal leverantörer. Analysföretag 
hjälper att göra studier och samla in kunskap om mål-
gruppens behov. Kreativa byråer anlitas för att utveckla 
kommunikationskoncept. Reklam-, PR-, event-, webb- och 
filmföretag samt mötesarrangörer hjälper VisitSweden 
och partners med budskapsutformningen. För att spri-
da budskapet anlitas exempelvis mediebyråer, webby-
råer, sökordsföretag och till en begränsad del tryckerier.  
Uppföljning sker med hjälp av analysföretag. 

VisitSwedens medlemskap i organisationer 2014  

- FN:s klimatprogram Caring for Climate  

- ETC - European Travel Commission 

- Global Compact  

- ADONET, Frankrike 

- ADUTEI, Italien 

- AJT, Frankrike 

- ANTOR 

- ASFB (grundare och vd styrelseledamot)  

- Difa (Finland) 

- DRV, Deutscher Reise Verband, Tyskland 

- Gastronomiska akademiens vänner 

- Mittuniversitetet (vd styrelseledamot)  

- Märkningskommittén Naturens Bästa  

- NBTC Nipo, Nederländerna 

- RDA, Internationaler Omnibusverband, Tyskland 

- Scandinavian Tourism Inc, USA 

- SMAL/AFTA, Finland 

- Sponsor- och Eventföreningen  

- Svenska handelskammaren, Kina 

- Svenska handelskammaren, Nederländerna 

- Svensk-amerikanska handelskammaren, NY/USA

- Svensk-italienska handelskammaren, Italien 

- Svensk-spanska handelskammaren, Madrid/Barcelona,    

- Spanien  

- Svensk-tyska handelskammaren, Tyskland 

- Sveriges Annonsörer  

- The International Gay & Lesbian Travel Association, USA  

- VFF, Tyskland
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Om VisitSwedens 
hållbarhetsrapport och 
rapportens väsentlighet
VisitSweden har sedan 2008 lämnat en hållbarhetsrap-
port om verksamheten. Rapporten omfattar kalender-
året och lämnas till Näringsdepartementet i mars året 
efter. VisitSwedens förra hållbarhetsrapport publicerades 
31 mars 2014. 

Rapportstruktur 
Rapporten följer Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer 
”G4 Sustainability Reporting Guidelines” och granskas av 
en oberoende part.  VisitSweden har valt att rapportera på 
”core”-nivå.

Inga större förändringar avseende organisationens storlek, 
struktur och ägarskap har skett under rapportperioden, 
som påverkat urvalet i rapporteringen. 

Intressenters påverkan på rapporten 
VisitSwedens uppdrag som kommunikationsbolag för Sveri-
ge bygger på tät samverkan med företag och organisationer 
i besöksnäringen och andra svenska exportnäringar, när- 
varo på utlandsmarknaderna och kunskap om den målgrupp  
resenärer som är målet för marknadskommunikationen.

Urvalet av primära intressenter  
Primära intressenter med direkt påverkan på VisitSwedens 
marknadsföringsuppdrag är resenärer, samarbetspartners 
i svensk besöksnäring, medarbetare och ägare. Det var 
inför 2013 års hållbarhetsrapport som VisitSweden analy-
serade vilka som är företagets intressenter i Sverige och i 
utlandet. Det gjordes genom två interna workshops med 
ledningsrepresentanter. Därefter identifierades primära 
och sekundära intressenter av representanter från Vi-
sitSwedens ledningsgrupp.  

1. Lista på VisitSwedens 100 största kunder och 100 största 
leverantörer för hela koncernen (ur företagets ekonomi-
system) 
2. Komplettering av kund- och leverantörslistor med övriga 
intressenter, t ex myndigheter och medier 
3. Specificering av intressenter med direkt respektive 

indirekt påverkan på VisitSwedens verksamhet, priorite-
ring och urval av primära intressenter  

Genom dialog, webbundersökningar och ägardirektiv har 
VisitSweden under 2014 inhämtat kunskap om de primära 
intressenternas förväntningar och vilka frågor de tycker 
är viktiga.

Resenärer: I april och oktober 2014 genomförde VisitSweden 
en omfattande varumärkesundersökning i den prioriterade 
utländska målgruppen. I undersökningen analyseras resenä-
rernas uppfattning om Sverige som resmål. Undersökningen 
återkommer 1-2 gånger per år och startades 2013. Vartannat 
år (2013) genomförs en målgruppsanalys med fokus på driv-
krafter, intressen och aktiviteter besökaren vill göra i Sverige. 
VisitSweden genomför också marknadsanalyser och andra 
undersökningar som konkret påverkar Sverigemarknadsfö-
ringens budskap, kanalval och val av målgruppssegment.

Vid sidan av de egna analyserna används också andra 
undersökningar från exempelvis Tillväxtverket, UNWTO, 
Oxford Research och European Travel Commission om 
utländska besökare i Sverige. 

Medarbetare: I september 2014 deltog VisitSwedens med-
arbetare (fast anställda, projektanställda och konsulter) i en 
omfattande webbaserad medarbetarundersökning. Utöver 
detta har alla medarbetares synpunkter efterfrågats i med-
arbetarsamtal, som genomförs årligen. 

Samarbetspartners: I det löpande arbetet under 2014 hade 
VisitSweden en kontinuerlig personlig dialog med regioner, 
transportörer, boendeanläggningar och upplevelseföretag 
i Sverige. En NKI-undersökning riktad till partners och en 
enkät med specifikt fokus på hållbarhet riktad till utvalda 
nyckelpersoner i besöksnäringen genomfördes 2013.  

Ägare: Inför varje verksamhetsår får VisitSweden riktlin-
jer för verksamheten. Därutöver sker en kontinuerlig dia-
log med representanter från Näringsdepartementet och  
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besöksnäringens företrädare Svensk Turism AB, både i och 
utanför styrelsearbetet. 

Intressenternas fokus kring hållbarhet och Sverige- 
marknadsföring 
VisitSwedens intressenter har olika förväntan på hur  
VisitSweden kommunicerar och arbetar långsiktigt med 
hållbarhet. Resenärer vill ha inspiration om ett stort utbud 
av upplevelser i Sverige. Ägare och samarbetspartners fo-
kuserar på intäkter till stat och näringsliv samt ett starkt 
Sverigevarumärke, medan medarbetarna vill ha möjlighet 
att utmanas och utvecklas i sitt arbete. VisitSweden är 
genom sitt uppdrag och sin kunskap bryggan mellan mål-
gruppens nyfikenhet på Sverige, Sveriges varumärke och 
utbudet av upplevelser för besökare. 

När VisitSweden hämtade in kunskap om intressenternas 
förväntningar och frågor de anser är viktiga framkom flera 
områden med koppling till hållbar utveckling. VisitSweden 
har viktat dessa områden med bolagets uppdrag och mål 
för hållbarhet och de sju högst rankade ligger till grund för 
val av väsentliga aspekter i rapporten. 

De sju prioriterade områdena är: 
• Effektiv marknadsföring av upplevelser samt maxime-
ring av insatta resurser (1) 
• Information om givande upplevelser i Sverige (1), (2) 
• Ökade intäkter till näringsliv och stat, stärkt Sverigebild (1) 
• Inspiration och information om hållbart resande i Sverige (1) 
• Ta tillvara kunskap och förslag samt utveckla kompetens (6) 
• Bra social och fysisk arbetsmiljö samt mångfald (5), (7) 
• Information om hållbara upplevelser för resenärer (1) 
• Miljöpåverkan av el, värme och resor (3), (4) 

Insamling och viktning gjordes av en arbetsgrupp och har 
därefter godkänts av representant för ledningsgruppen.

Gemensamt för alla primära intressenter är behovet av en 
effektfull och engagerande Sverigekommunikation, som 
presenterar ett brett utbud av upplevelser i Sverige. En ef-
fektiv kommunikation som riktas mot en utvald målgrupp 
skapar förutsättningar för fler affärsmöjligheter för sam-
arbetspartners och intäkter till staten samt gör arbetet 
utmanande och lustfyllt för medarbetarna. Samtidigt ska 
VisitSwedens kommunikationsarbete ha ett långsiktigt 
fokus och använda ekonomiska, sociala och miljömässiga 
resurser på ett hållbart och effektivt sätt. 

Rapportens fokus – val av aspekter och indikationer för 
rapportering
Efter en sammanvägning av intressenters och VisitSwedens 
fokus på hållbarhet i Sverigekommunikationen, har vi iden-

tifierat ett antal väsentliga aspekter som relaterar till vårt 
uppdrag där vi kan ha en betydande påverkan på vår om-
värld eller som har en betydande påverkan på VisitSwedens 
verksamhet.  

Utifrån de sju prioriterade områdena har VisitSweden 
identifierat följande väsentliga aspekter för verksamheten: 
“Economic Performance” (1), “Indirect Economic Impacts” 
(2), “Energy” (3), “Emissions” (4), “Occupational Health and 
Safety” (5), “Training and Education” (6) och “Diversity and 
Equal Opportunity” (7).  Urvalet har sin grund i redan gjorda 
strategiska val i VisitSwedens hållbarhetsstrategi, Affärs-
plan 2012-2015 och intressenters önskemål och förvänt-
ningar. Valet grundar sig även i vad bolaget redan arbetar 
med och vill fortsätta utveckla utifrån strategiska val, verk-
samheten och förhållningssätt till långsiktig hållbarhet. 

Aspekterna rapporteras med hjälp av indikatorer enligt 
G4-standard, se GRI-index. Inga grundläggande föränd-
ringar i VisitSwedens inriktning kring hållbarhet har 
skett sedan föregående rapport, och därför är rapportens 
innehåll i stora drag desamma. I fokus finns en långsik-
tig hållbarhetsutveckling snarare än snabba insatser. De  
identifierade aspekterna gäller för VisitSwedens huvud-
kontor och samtliga utlandskontor, om inte annat anges. 
Inga aspekter beskriver hållbarhetspåverkan av utomstå-
ende parter, till exempel leverantörer, eftersom huvudde-
len av leveransen till VisitSweden består av tjänster. 

Urval av indikationer 
Utifrån ett förslag från rapportens arbetsgrupp har kom-
munikationsdirektör, som är ansvarig för VisitSwedens 
års- och hållbarhetsrapport, och administrativ direktör 
prioriterat de frivilliga indikatorer inom de aspekter som 
är väsentliga för VisitSwedens verksamhet och dess sam-
arbete med prioriterade intressenter. Intressenternas för-
väntningar på VisitSwedens hållbarhetsarbete har också 
influerat urvalet, som därefter godkänts av vd. 
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Utlåtande	  från	  oberoende	  granskning	  	  
Det	  här	  är	  ett	  utlåtande	  från	  den	  oberoende	  granskningen	  som	  gjorts	  
av	  Respect	  Sustainable	  Business	  RSB	  AB	  för	  VisitSweden	  AB	  med	  
helägda	  dotterbolag	  avseende	  Hållbarhetsredovisning	  2014	  för	  
perioden	  1	  januari	  –	  31	  december	  2014,	  enligt	  Global	  Reporting	  
Initiative	  (GRI)	  G4	  riktlinjer	  för	  core	  nivå.	  Utlåtandet	  riktar	  sig	  i	  första	  
hand	  till	  hållbarhetsredovisningens	  läsare	  samt	  VisitSwedens	  ledning	  
och	  styrelse.	  	  

	  
Slutsatser	  
Utifrån	  granskningens	  avgränsning	  och	  de	  metoder	  som	  använts	  drar	  vi	  
följande	  slutsatser:	  
1. VisitSweden	  har	  implementerat	  processer	  och	  procedurer,	  som	  
följer	  principerna	  vilka	  omfattas	  av	  GRI	  G4	  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	  VisitSwedens	  
hållbarhetsredovisning	  inte	  uppfyller	  gällande	  kriterier.	  	  
	  
Kriterier	  
GRI	  G4	  Riktlinjer	  för	  hållbarhetsredovisning	  och	  principer	  för	  AA1000	  
Assurance	  Standard	  2008	  (AA1000AS)	  har	  använts	  som	  kriterier	  för	  
granskning	  av	  VisitSwedens	  hållbarhetsredovisning.	  Granskningen	  
genomfördes	  i	  enlighet	  med	  AA1000	  AS.	  Respect	  hade	  i	  uppdrag	  att	  
genomföra	  en	  översiktlig	  granskning	  (Type	  1)	  vilket	  omfattar	  en	  
utvärdering	  av	  hur	  väl	  verksamheten	  efterlever	  principerna	  om	  
fullständighet,	  väsentlighet	  och	  lyhördhet	  som	  de	  är	  formulerade	  i	  
AA1000APS.	  Respects	  uppdrag	  avsåg	  även	  att	  granska	  trovärdigheten	  i	  
redovisade	  GRI-‐indikatorer	  på	  stickprovsbasis.	  

	  
Metod	  för	  granskning	  	  
Respect	  har	  genomfört	  granskningen	  enligt	  följande	  metodik	  under	  mars	  
2015:	  
• Genomgång	  av	  VisitSwedens	  arbetsprocess	  för	  att	  identifiera	  och	  
bestämma	  väsentliga	  frågor	  som	  inkluderas	  i	  
hållbarhetsredovisningen.	  

• Utvärdering	  av	  VisitSwedens	  process	  för	  identifiering	  av	  och	  
engagemang	  med	  intressenter.	  

• Intervju	  med	  person	  ansvarig	  för	  framtagningen	  av	  VisitSwedens	  
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	  VisitSwedens	  uttalande	  i	  hållbarhetsredovisningen	  om	  
årets	  resultat	  och	  prestanda.	  	  	  

• Genomgång	  av	  VisitSwedens	  efterlevnad	  av	  GRIs	  riktlinjer	  på	  core	  nivå.	  
	  
Efterlevnad	  av	  principerna	  i	  AA1000APS	  (2008)	  	  
Baserat	  på	  granskningens	  omfattning	  och	  metoder	  kan	  vi	  dra	  slutsatsen	  
att	  VisitSweden	  har	  implementerat	  processer	  som	  följer	  principerna	  i	  
AA1000APS	  (2008)	  
	  
Väsentlighet	  
VisitSweden	  har	  under	  året	  visat	  exempel	  på	  aktiviteter	  för	  att	  
säkerställa	  att	  hållbarhetsredovisningen	  omfattar	  de	  viktigaste	  frågorna	  
för	  berörda	  intressenter.	  	  

	  
	  

Fullständighet	  
VisitSweden	  har	  etablerade	  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	  VisitSweden	  har	  svarat	  upp	  mot	  sina	  intressenter.	  	  
	  
Trovärdighet	  i	  redovisat	  material	  
Respect	  bedömer	  redovisat	  material	  vara	  trovärdigt	  baserat	  på	  
granskning	  av	  underlag	  presenterat	  av	  VisitSweden.	  	  
	  
Observationer	  och	  rekommendationer	  	  
VisitSweden	  har	  visat	  god	  utveckling	  gällande	  både	  
hållbarhetsarbete	  och	  hållbarhetsredovisning.	  Respect	  bedömer	  
tillgängligt	  material	  som	  representativt	  och	  trovärdigt.	  	  
	  
Roll,	  ansvar	  och	  kompetens	  	  
VisitSweden	  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	  VisitSwedens	  ledning.	  Respect	  
säkerställer	  en	  oberoende	  roll	  i	  uppdraget	  genom	  att	  tillsätta	  ett	  
granskningsteam	  som	  inte	  är	  eller	  har	  varit	  involverad	  i	  projekt	  med	  
VisitSweden	  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,	  2015-‐03-‐25	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Erik	  Adriansson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Alexandra	  Frenander	  
	  
	  

	  

	  



GRI-Index

STRATEGY AND ANALYSIS SIDHÄNVISNING

G4-1 Statement from the most senior decision-maker of the organization 4, 5
G4-2 Description of key impacts, risks, and opportunities 60, 61, 62

ORGANISATIONAL PROFILE

G4-3 Name of the organization 29
G4-4 Primary brands, products, and services 8, 29
G4-5 Location of the organization’s headquarters 80
G4-6 Number of countries where the organization operates, names of countries  8, 9
G4-7 Nature of ownership and legal form 8
G4-8 Markets served, types of customers 9, 10
G4-9 Scale of the organization, total number of employees, net sale or net revenues  30, 33, 52
G4-10 Total number of employees by employment contract and gender 74
G4-11 Percentage of total employees covered by collective bargaining agreements 74
G4-12 Organization’s supply chain 76
G4-13 Significant changes during the reporting period regarding the  organization’s size,  77
 structure and ownership 
G4-14 Precautionary approach or principle  62
G4-15 Externally developed economic, environmental and social charters, principles 10, 60, 61
G4-16 Memberships of associations  76

IDENTIFIED MATERIAL ASPECTS AND BOUNDARIES

G4-17 All entities included in the organization’s consolidated financial statements or 
 equivalent documents 55
G4-18 Process for defining the report content 77, 78
G4-19 Material Aspects identified in the process 78
G4-20 Aspect Boundary within the organization 78
G4-21 Aspect Boundary outside the organization 78
G4-22 Effect of any restatements of information provided in previous reports 77
G4-23 Significant changes from previous reporting periods in the Scope and Aspect Boundaries 77

STAKEHOLDER ENGAGEMENT

G4-24 List of stakeholder groups engaged by the organization 72, 73
G4-25 Basis for identification and selection of stakeholders 77
G4-26 Organization’s approach to stakeholder engagement, including frequency of engagement 72, 73, 77, 78
G4-27 Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement 72, 73

REPORT PROFILE

G4-28 Reporting period 77
G4-29 Date of most recent previous report 77
G4-30 Reporting cycle  77
G4-31 Contact point for questions regarding the report or its contents 81
G4-32 ‘In accordance’ option chosen by the organization 77
G4-33 Organization’s policy and current practice with regard to seeking external 
 assurance for the report 77, 79

GOVERNANCE

G4-34 Governance structure of the organization 58, 63

ETHICS AND INTEGRITY

G4-56 Organization’s values, principles, standards and norms of behavior 5, 67, 68

GRI-Index
Profile Indicators
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Economic aspects and Performance Indicators

ECONOMIC PERFORMANCE SIDHÄNVISNING

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 65
G4-EC1 Direct economic value generated and distributed 36
G4-EC4 Financial assistance received from government  32

INDIRECT ECONOMIC IMPACTS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 65
G4-EC8 Significant indirect economic impacts, including the extent of impacts 65

Environmental aspects and Performance Indicators

ENERGY 

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 69
G4-EN3 Energy consumption within the organization 69

EMISSIONS

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 69
G4-EN15 Direct greenhouse gas (GHG) emissions (scope 1) 35, 69, 75
G4-EN16 Indirect greenhouse gas (GHG) emissons (scope 2) 35, 69, 75
G4-EN17 Other indirect greenhouse gas (GHG) emissions (scope 3) 75

Social aspects and Performance Indicators

Labor practices and decent work
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 66
G4-LA6 Type of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, 
 and total number of work-related fatalities, by region and by gender 74

TRAINING AND EDUCATION

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 66
G4-LA10 Programs for skills management and lifelong learning that support the continued 
 employability of employees and assist them in managing career endings. 68, 75
G4-LA11 Percentage of employees receiving regular performance and career development 
 reviews, by gender and by employee category 75

DIVERSITY AND EQUAL OPPORTUNITY

G4-DMA Generic Disclosures on Management Approach 66
G4-LA12 Composition of governance bodies and breakdown of employees per employee category 
 according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity 52, 74, 75
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kontaktperson: Frågor om hållbarhetsrapporteringen kan besvaras av Ulrika Hallesius, kommunikationsdirektör VisitSweden. ulrika.hallesius@visitsweden.com

”VisitSweden 2014” publicerades den 31 mars 2015 och finns tillgänglig i pdf på www.visitsweden.com/partner. Redovisningen har tryckts i en mycket begränsad upplaga.
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Frankrike
france@visitsweden.com

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

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

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

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

KINA
VisitSweden
Room 324
Radisson Blu Hotel Beijing
6A East Beisanhuan Road
Chaoyang District
Beijing 100028 
P.R. China 
infochina@visitsweden.com


