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För att få fler resenärer att attraheras av och välja Sverige som 
resmål på sin semester är det viktigt att förstå hur Sverige uppfattas 
utomlands� Denna rapport beskriver hur Den globala resenären 
uppfattar Sverige både som land och resmål� Det har stor påverkan 
på vilken bild av Sverige som kommuniceras i marknadsföringen 
internationellt� Visit Swedens undersökningar visar att bilden av 
Sverige är positiv� Sverige betraktas exempelvis som ett vackert land 
och resmålet Sverige förknippas med att det finns mycket att uppleva 
och utforska för besökaren, i både naturen och städerna� 

Den globala resenärens 
bild av Sverige 

Inledning

För att fördjupa kunskapen och följa Visit 
Swedens målgrupp Den globala resenärens 
uppfattning om både landet och resmålet 
Sverige genomförs regelbundet under-
sökningar och intervjuer med målgruppen. 
 I denna rapport beskrivs bilden av Sverige 
som land och resmål utifrån Visit Swedens 
Brand Trackingundersökning. Den syftar till 
att få djupare kunskap om målgruppen Den 
globala resenärens bild, kännedom och 
intresse för landet och resmålet Sverige. 
 Resultaten från denna undersökning visar 
att Den globala resenärens bild av Sverige är 
positiv och intresset för att besöka Sverige 
på semestern är stort. 
 De starkaste associationerna till Sverige 
som land är att det är ett vackert land med 
en unik orörd natur som är tillgänglig för alla. 
Målgruppen förknippar även Sverige i hög 
grad med äkthet, öppenhet, frihet, en 
hälsosam livsstil, omtänksamhet, vänlighet, 
hållbarhet och modernt. Som resmål är 

Sverige i målgruppens ögon i första hand 
ett tryggt, säkert och gästvänligt resmål där 
det finns mycket att se och göra runt om i 
landet och som det är lätt att resa till.
 Med en stark bild av Sverige som land 
och som resmål är det lättare att påverka 
resenären att i stor konkurrens med andra 
länder välja just Sverige för sin semester-
resa. Nationsvarumärket Sverige stärker 
resmålet Sverige.

Om Den globala resenären

Visit Sweden har genom noggrann analys 
av flera geografiska marknader identifierat 
en köpstark och resvan målgrupp med stor 
potential att välja Sverige som resmål. Vi 
kallar målgruppen för Den globala 
resenären.
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Den globala resenären uppfattar landet Sverige som modernt, 
öppet och hållbart, med vacker, unik och orörd natur�

Sverige, 
ett vackert land 

Att Sverige är vackert och har en unik orörd 
natur är Den globala resenärens starkaste 
associationer till landet. Äkthet – naturligt 
och okonstlat, öppenhet och frihet, en 
hälsosam livsstil, hållbarhet, modernt och 
omtänksamhet och vänlighet rankas nästan 
lika högt. Jämfört med de nordiska grann-
länderna förknippas Sverige i högre grad 
med ord som litteratur, film och musik. 
Sverige delar många av associationerna med 
de andra nordiska länderna. T.ex. förknippas 
Norge och Finland i lika hög utsträckning 
som Sverige med vacker natur och 
omgivning, en unik orörd natur som är 
tillgänglig för alla och hållbarhet. Danmark 
förknippas inte i så hög utsträckning med 
naturen utan delar associationer som 
öppenhet, frihet, omtänksamhet, vänlighet, 

äkthet, nytänkande, progressivt, hållbarhet 
och design.
    Associationerna till Sverige som land 
varierar beroende på vilken marknad vi stud-
erar. Exempelvis är det framförallt de 
danska, nederländska, tyska, franska och 
amerikanska respondenterna som förknippar 
Sverige med ”är vackert”. Sverige anses 
även vara ett modernt och nytänkande land i 
flera länder och det gäller framförallt i 
Frankrike, Tyskland och USA. Att Sverige 
förknippas med en hälsosam livsstil tycker 
framförallt Den globala resenären i Frankrike 
och USA.

Källa: Visit Sweden Brand Tracking,  
våren 2021, Visit Sweden/Ipsos

Design

Äkthet – naturligt och okonstlat
Hållbarhet

En hälsosam livsstil

Ny teknik och innovation

Öppenhet och frihet - bejakar olikheter och låter 
människor uttrycka sig fritt

Nytänkande och progressivt – ett land i framkant

Modernt

Litteratur och film

Vackert
Har en unik orörd natur som är 

tillgänglig för alla
Omtänksamhet 
och vänlighet

Är ett land man hör talas om mer och merMode

Musik

Associationer till Sverige

Associationer till Sverige som land 
hos Den globala resenären 
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Ett tryggt och 
gästvänligt resmål 
Resmålet Sverige förknippas framförallt med att det är tryggt, säkert, 
lätt att resa till och gästvänligt� 

Resmålet Sverige förknippas framförallt med 
att det är tryggt, säkert och gästvänligt. De 
globala resenärerna från framförallt våra 
grannländer anser även att det är lätt att 
resa till Sverige. 
 Andra starka associationer till Sverige som 
resmål är att det finns mycket för mig eller 
min familj att se och göra runtom i landet, att 
landet erbjuder intressanta kulturella sevärd-
heter och besöksmål samt bra storstads-
upplevelser. Samtidigt anses Sverige vara ett 
resmål som erbjuder intressanta utomhus-
upplevelser under barmarkssäsongen och 
bra resmål för camping eller stugsemester. 
    Precis som bilden av Sverige som land, 
uppfattas resmålet Sverige lite olika 
beroende på marknad. Framförallt är det 
globala resenärer i Tyskland, Frankrike, 
Storbritannien och USA som ser Sverige som 
ett resmål med intressanta utomhusupplev-
elser under barmarkssäsongen. Vidare 
förknippas även resmålet Sverige med 
storstadsupplevelser och intress-anta kultur-
ella sevärdheter och besöksmål, framförallt 
bland resenärer i USA, Frankrike, Storbritan-
nien och Tyskland. 

Våra grannländer förknippar även resmålet 
Sverige i hög grad med bra shopping.  
 Det är fascinerande att analysera bilden av 
Sverige, likheter och skillnader med konkur-
rerande resmål och hur det varierar mellan 
olika marknader. Det är också viktigt att titta 
på vad det är i bilden av Sverige som 
egentligen är avgörande för att man ska vara 
intresserad av att resa hit på semester.
 Den bild av Sverige som främst påverkar 
lusten att resa hit på semester, är att Sverige 
är ett resmål där det finns mycket att se och 
göra runtom i landet, som erbjuder 
intressanta utomhusupplevelser under 
barmarkssäsongen, är värt pengar det 
kostar att semestra där, erbjuder intressanta 
kulturella sevärdheter och besöksmål samt 
har ett spännande mat- och dryckesutbud.

Erbjuder utomhusupplevelser på vintern som är intressanta för mig

Barnvänligt

Erbjuder bra shopping

Har ett spännande mat- och dryckesutbud

Erbjuder utomhusupplevelser vår, sommar och 
höst som är intressanta för mig

Intressanta kulturella sevärdheter och besöksmål

Bra resmål för en camping eller stugsemester

En trygg och säker destination

Är värt pengarna det kostar att semestra där

Är en gästvänlig region
Spännande nattliv

Källa:Visit Sweden Brand Tracking, våren 2021.Visit 
Sweden/Ipsos

Associationer till Sverige

Associationer till Sverige som resmål 
hos Den globala resenären 

Lätt att resa till

Det finns mycket för mig eller min 
familj att se och göra runtom i landet

Bra storstadsupplevelser

Är ett dyrt land att semestra i
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Olika potential 
på olika marknader 
Kännedom, intresse och sannolikhet för att resa till Sverige 
på semester varierar mellan marknaderna och visar på marknadernas 
olika potential� 

Det är viktigt att följa detta för att veta 
Sveriges potential idag och vad som behöver 
utvecklas för att attrahera potentiella 
resenärer. En resenär behöver känna 
nyfikenhet på Sverige för att vara mottaglig 
för ett reseerbjudande. 
Ju högre kännedom och intresse för 
att resa till Sverige, desto större är sannolik-
heten för att en resenär väljer Sverige som 
sitt framtida semester- 
resmål. Den globala resenären har 
en god kännedom om Sverige som resmål 
relativt våra grannländer och intresset för att 
resa till Sverige är stort.

Sverige, ett resmål som 
rekommenderas av de som 
besökt landet
Även skälen för att rekommendera vänner 
och familj att besöka Sverige ger många 

ledtrådar till vad som är viktigt för semester-
firare. För exempelvis amerikaner handlar 
det om att Sverige är ett vackert land där 
det finns mycket att göra som ger en ny 
upplevelse samt de vänliga och trevliga 
invånarna. För norrmännen handlar det 
också om de trevliga invånarna och även alla 
shoppingmöjligheter. Tyskarna, danskarna 
och nederländarna vill även rekommendera 
den svenska vackra naturen. Att Sverige är 
vackert och har ett rikt kulturutbud står 
också högst på listan för fransmännen när de 
rekommenderar en resa till Sverige.

Källa: Visit Sweden Brand Tracking, våren 2021, 
Visit Sweden/Ipsos. Visit Sweden 
Målgruppsanalys 2018, Visit Sweden/Nepa 6

Kännedom, intresse och framtida besök

Kännedom 
Av samtliga respondenter anser 63 procent att de känner 
till Sverige som resmål, dvs hur det är att semestra i Sverige och 
vad Sverige har att erbjuda turister. Kännedomen är högst bland 
de globala resenärerna i Danmark, Norge och Tyskland. Där 
känner mellan 68–80 procent till Sverige som resmål.

63 känner till  
Sverige som 
semesterdestination

% 54 är intresserade 
av att resa 
till Sverige

%

NORGE

DANMARK

FINLAND

TYSKLAND

NEDERLÄNDERNA

STORBRITANNIEN

FRANKRIKE

USA

Planerar att resa   
46 procent av de globala resenärerna från samtliga 8 marknader 
anser att det är troligt att de kommer att resa till Sverige på sin 
semester inom de närmaste 3 åren. I Norge och USA är andelen 
ännu högre med motsvarande 59 procent respktive 54 procent 
som anser detta. Andelen som tror att de kommer att resa till 
Sverige på semester inom de närmaste tre åren är högre bland 
de som har besökt Sverige än de som inte har besökt landet. Det 
betyder att de som har besökt Sverige, gärna vill återvända och 
en hela 31% tror att detta kommer att ske inom det närmaste året. 

NORGE

DANMARK

FINLAND

TYSKLAND

NEDERLÄNDERNA

STORBRITANNIEN

FRANKRIKE

USA

Intresse 
Intresset för att resa till Sverige är stort, totalt är hela 
54 procent intresserade av att resa hit på semester. 
Störst intresse har tyskar, fransmän och amerikaner, 
här är ca 70 procent intresserade av att resa hit på en 
kortare eller längre semester.

NORGE

DANMARK

FINLAND

TYSKLAND

NEDERLÄNDERNA

STORBRITANNIEN

FRANKRIKE

USA

Rekommendation
Bland dem som någon gång har besökt Sverige på semester 
skulle 75% rekommendera en vän eller kollega att åka till 
Sverige på semester och 33% skulle ”absolut” rekommendera 
Sverige. Framförallt vill amerikaner, fransmän, tyska och britter 
rekommendera Sverige.

NORGE

DANMARK

FINLAND

TYSKLAND

NEDERLÄNDERNA

STORBRITANNIEN

FRANKRIKE

USA

46 planerar att 
resa till Sverige 
inom tre år

% 75 av de som besökt 
Sverige på semester 
rekommenderar resmålet

%
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Den internationella 
bilden av Sverige 
I detta avsnitt beskrivs hur Sverige uppfattas som land utifrån olika 
internationella rankinglistor som behandlar områden såsom sam-
hällsstyrning, hållbarhet, turism, kultur och näringsliv� Urvalet av 
index har gjorts utifrån relevans för de ämnen som behandlas� 

Det finns flera index som mäter hur männi-
skor runtom i världen uppfattar andra länder. 
Sammanfattningsvis ligger Sverige högt på 
dessa internationella rankinglistor och 
Sveriges varumärke står sig starkt. 
    2022 års Nation Brands IndexSM visar att 
Sverige fortsatte att försvara sin starka 
position och är ett av världens mest attrak-
tiva länder. Sverige rankas genomgående 
högt i frågor som rör samhällsstyre, export, 
befolkning och förmåga att attrahera 
investeringar och talang. Omvärlden har 
generellt sett en positiv uppfattning om 
Sveriges arbete med mänskliga rättigheter, 
fattigdomsbekämpning och hållbarhets-
frågor. Inom turism listas Sverige som 
världens 13:e starkaste destination. Många 
länder delar också uppfattningen att Sverige 
är ett bra land att bo och leva i, mycket tack 
vare att det svenska samhället anses ha en 
hög jämlikhet och god livskvalitet.        
    Sverige rankas även högt i Good Country 
Index (GCI), som mäter i vilken utsträckning 
varje land på jorden bidrar till det gemen-
samma bästa för mänskligheten och 
planeten. Till skillnad från Nation Brands 
IndexSM, som baseras på intervjuer, baseras 

GCI på officiell data från t.ex. Världsbanken 
och FN.
    Sverige sticker även ut i flera rankinglistor 
inom hållbarhetsområdet. Exempelvis rankas 
Sverige högt gällande hur väl landet 
uppfyller FN:s globala miljömål Agenda 
2030. I Global Sustainable Competitiveness 
Index, som rankar hur väl olika länder lyckats 
skapa en hållbar tillväxt (socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt), hamnar Sverige på en 
förstaplats. Sveriges starkaste område 
handlar om landets förmåga att skapa tillväxt 
genom innovation och affärer på den globala 
marknaden. När ett land betraktas som en 
tillförlitlig internationell aktör, är det även 
mer sannolikt att man köper landets 
produkter, besöker eller investerar i landet 
och gärna interagerar med landets 
befolkning. 

Index   

Nation Brands IndexSM 

Good Country Index 1.5

Sustainable Development Goals Index 

Global Sustainable Competitiveness Index 

Sveriges ranking Sveriges ranking 
2022   2021

9 av 60 länder  9 av 60 länder

-   1 av 169 länder*

3 av 163 länder  2 av 165 länder  

-   1 av 180 länder    

Källor:  
Nation Brands Index 2021 & 2022, Anholt-Ipsos.  
Good Country Index 1.5, Simon Anholt och Dr Robert Govers. 
Sustainable Development Report 2022, Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., Woelm, F. (2022).  
The Decade of Action for the Sustainable Development Goals: Sustainable Development Report 2021. Cambridge: Cambridge University Press, 
Global sustainable competitivess Index 2021, SolAbility (2022).
* Avser 2020 års data.
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Visit Swedens uppdrag är image-marknadsföring av svenska 
upplevelser och destinationer� Hur Sverige uppfattas både som 
land och resmål, hur stark kännedomen är om resmålet och hur stort 
intresset för att resa hit på semester är, har stor påverkan på hur Visit 
Swedens och besöksnäringens marknadsföring utformas�

Slutord

Den globala resenärens bild av Sverige som 
presenteras i denna rapport, visar att:
• Intresset för Sverige är stort och Sverige 

förknippas med många positiva värden. De 
starkaste associationerna till Sverige som 
land är att det är vackert med en unik 
orörd natur som är tillgänglig för alla. 
Äkthet - naturligt och okonstlat, öppenhet 
och frihet, en hälsosam livsstil, hållbarhet, 
modernt och omtänksamhet och vänlighet 
rankas nästan lika högt. 

•  Som resmål är Sverige i målgruppens ögon 
i första hand tryggt och säkert och gästvän-
ligt. De globala resenärerna från framförallt 
våra grannländer anser även att det är lätt 
att resa till Sverige. Andra starka associa-
tioner till Sverige som resmål är att det 
finns mycket att se och göra runtom i 
landet, att landet erbjuder intressanta 
kulturella sevärdheter och besöksmål samt 
bra storstadsupplevelser.

•  Den bild av Sverige som främst påverkar 
lusten att resa hit på semester, är att 
Sverige är ett resmål där det finns mycket 
att se och göra runtom i landet, som 

erbjuder intressanta utomhusupplevelser 
under barmarkssäsongen, är värt pengar 
det kostar att semestra där, erbjuder 
intressanta kulturella sevärdheter och 
besöksmål samt har ett spännande mat- 
och dryckesutbud.

•  Kännedomen om Sverige som resmål 
resmål relativt våra grannländer är god och 
intresset för att resa till Sverige är stort. 
Kännedom, intresse och sannolikhet för att 
resa till Sverige på semester varierar 
mellan Visit Swedens prioriterade 
marknaderna och visar på olika potential 
för de olika marknaderna.

•  Sverige är även ett resmål som gärna 
rekommenderas av de globala resenärer 
som har besökt landet.

Med en stark och positiv bild av Sverige som 
land och som resmål är det lättare att 
påverka resenären att i stor konkurrens välja 
just Sverige för sin semesterresa. Inför varje 
viktig marknadsföringskampanj eller 
aktivitet som Visit Sweden planerar tillsam-

mans med olika samarbetspartners, 
analyseras resultaten från Visit Swedens 
undersökningar ytterligare efter behovet för 
just den aktiviteten.

Mer information

Vill du veta hur Visit Sweden och 
besöksnäringen arbetar med den 
internationella marknadsföringen av 
destinationen Sverige? Gå gärna in på 
corporate.visitsweden.com och läs mer 
eller kontakta oss för mer information 
om vår verksamhet och utländsk turism 
i Sverige! 
 
 
Visit Sweden

Box 3030
103 61 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 789 10 00
info@visitsweden.com
corporate�visitsweden�com 
(om Visit Sweden)
www�visitsweden�com 
(för internationella målgrupper)
www.visitsweden.se
(för svenska målgrupper)
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Fakta om 
undersökningen 
Fakta om Visit Swedens 
Brand Tracking
Visit Swedens Brand Tracking syftar till 
att få djupare kunskap om målgruppen 
Den globala resenärens bild, kännedom 
och intresse för landet och resmålet Sverige. 
    Undersökningarna har gjorts sedan hösten 
2013 och inkluderar nu över 43 800 intervjuer 
och mäter mellan sex och sju länders image i 
9 av Visit Swedens 11 prioriterade marknader. 
Datat är vägt med hänsyn till demografiska 
variabler för att representera befolkningen.          
    700 globala resenärer tillfrågas vid varje 
omgång i respektive marknad. På marknad-
erna Danmark, Finland, Norge, Nederlän-
derna, Sverige och Tyskland är urvalet av 
respondenter representativt för hela landet. 
I Frankrike, Storbritannien och USA är 
urvalet representativt för Visit Swedens 
följande marknadsföringsområden: Frank-
rike: Ile de France, Storbritannien: Greater 
London & Southeast, USA: New York State, 
Greater Chicago area & California. När det i 
rapporten hänvisas till de sistnämnda 
marknaderna är det alltså enbart de utvalda 
regionerna som avses. 
    Undersökningen är beställd av Visit 
Sweden och genomförs av Ipsos. Den 
globala resenären är personer i åldern 
25–65 år som reser på semester med minst 
en övernattning utomlands minst en gång 
per år. Samtliga har tillgång till Internet. 
Resultatet som presenteras här avser 

omgången från våren 2021 och avser 
utlandsmarknaderna.

Frågeställningar ur Visit 
Swedens Brand Tracking
Associationer till Sverige som land hos 
Den globala resenären: Storleken på orden 
i ordmolnet är utifrån andelen som svarat 
5–7 på en 7-gradig skala på frågan: ”I vilken 
utsträckning anser du att följande ord eller 
uttryck stämmer in på Sverige som land?” 

Associationer till Sverige som semesterd-
estination hos Den globala resenären: 
Storleken på orden i ordmolnet är utifrån 
andelen som svarat 5–7 på en 7-gradig 
skala på frågan: “I vilken utsträckning anser 
du att följande ord eller uttryck stämmer in 
på Sverige som semesterdestination?“ 

Andelen som känner till Sverige som 
semesterdestination avser de som svarat 
4–7 på en 7-gradig skala på frågan: ”Hur väl 
känner du till följande länder som semester-
destination, dvs hur det är att semestra i 
landet och vad det har att erbjuda turister?”

Andelen som är intresserade av att resa till 
Sverige på semester avser de som svarat 
5–7 på en 7-gradig skala på frågan: ”Hur 
intresserad är du av att resa till vart och ett 
av dessa länder på en kortare eller längre 
semester?”

Andel som anser att det är troligt att de 
kommer att resa till Sverige på sin 
semester inom de närmaste 3 åren avser 
andelen som svarat 5–7 på en 7-gradig 
skala på frågan: ”Om du tänker på de 
närmaste 3 åren, hur troligt är det att du 
kommer resa till följande länder på din 
semester under denna tid?”

Andelen som skulle rekommendera Sverige 
avser de som har besökt Sverige och som 
har svarat 6–10 på en 11-gradig skala på 
frågan: ”Skulle du rekommendera t.ex. en 
vän eller kollega att åka till Sverige på 
semester?”
Andelen som absolut skulle rekommendera 
Sverige avser de som har besökt Sverige 
och som har svarat 9–10 på en 11-gradig 
skala på ovanstående fråga�

Publicering
Rapporten publicerades i november 2021 och 
uppdaterades i december 2022.
 
Finns tillgänglig som pdf på 
https://corporate.visitsweden.com/kunskap/
varumarket-sverige/


