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KÄLLOR: 
Övervägande delen av statistiken i Semesterrapporten, om inte annat anges, baseras på 
Vinggruppens bokningsstatistik, kundinsikter samt en undersökning med 18 735 respondenter i 
Sverige, Norge, Danmark och Finland genomförd i februari 2019. 

Statistik där det hänvisas till Generation Z och Millenials baseras på en YouGov-undersökning 
genomförd i februari 2019 med 2 045 nordiska respondenter i åldrarna 18-35 år. 

FÖRORD

Välkommen till den allra första nordiska ”Semesterrapporten”! En 
rapport som är fullspäckad med spännande trender, fakta och 
spaningar kring nordbors semesterdrömmar och semesterplaner.

Den allra första Semesterrapporten lanserades i Sverige 2013 
och sedan dess har fem rapporter publicerats i Sverige och två i 
Norge, och nu är det dags för vår första gemensamma nordiska 
rapport.

Visst finns det olikheter oss emellan i de nordiska länderna, 
men när allt kommer omkring är vi svenskar, norrmän, danskar 
och finländare ändå ganska lika i våra värderingar, livsstilar, 
önskemål, behov och hur vi vill att vår semester ska vara. Det 
gäller också för vilka resmål som trendar.

Likheterna bekräftas också av de svar vi fått till denna rapport 
då vi frågat nära 19 000 respondenter i Norden om deras 
resvanor och beteenden, samt ytterligare drygt 2 000 personer i 
åldrarna 18-35 i en separat YouGov-undersökning.

Trots en historiskt varm sommar 2018, en svag svensk valuta och 
en intensiv debatt kring flygets klimatpåverkan så prioriterar 
vi nordbor vår efterlängtade semesterresa. Och semestern 
är så mycket mer än bara sol och bad. Det är en tid att vara 
tillsammans med nära och kära, att uppleva andra kulturer, att 
få tid att ladda batterierna mm. Vår vision har alltid varit att våra 
gäster ska ha ”de bästa veckorna på året” när de reser med oss. 
Idag erbjuder vi allt från klassiska paketresor där man kanske 
bor på något av våra egna koncepthotell, till egenpaketerade 
resor med reguljärflyg, endast flyg eller om man så vill, bara 
boka ett hotell. Som ett modernt och ledande semesterföretag 
vill vi erbjuda resor för alla smaker och plånböcker med ett brett 
utbud och flexibla lösningar och göra skillnad för våra gäster 
med varje semesterresa.

Vi välkomnar de ökade kraven på oss i vårt hållbarhetsarbete 
där vi idag har ett stenhårt fokus på att fortsätta minska 
vår klimatpåverkan. Vi klimatkompenserar nu även alla våra 
flygresor, oavsett om våra gäster reser med vårt eget flygbolag 
eller med t ex ett reguljärflygbolag. I kapitel tre kan du läsa mer 
om ”Ett mer hållbart resande”. 

Redan i den första Semesterrapporten kartlades sju olika 
semestertrender där ”Resan som livsstilsförbättring” var en 
starkt växande trend. Den trenden har sedan dess förstärks 
ytterligare i takt med att fokus på medvetet resande, 
upplevelsekonsumtion och hållbarhet blir allt större. Fokus ligger 
på den personliga hälsan, välmående, upplevelser och att göra 
gott. Semestern ska vara bra för kroppen, hjärnan och själen. 
Det är också något som vi belyser i denna rapport.

Vi har även tittat närmare på vart och hur vi reser 2019, vad 
som trendar inom mat och dryck, vad den nya generationens 
resenärer har för prioriteringar och hur den moderna paketresan 
ser ut. 

Ving, Spies och Tjäreborg har en lång historia och är väl 
etablerade som varumärken på den nordiska marknaden. Att 
ständigt utveckla våra produkter ligger i vårt DNA och jag hoppas 
att denna Semesterrapport kan ge en intressant inblick i vårt 
arbete och vad vi gör för att fortsatt kunna erbjuda våra kunder 
de bästa veckorna på året.

Trevlig läsning!

Magnus Wikner
Koncernchef Thomas Cook Northern Europe, även kallad 
Vinggruppen
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Semestern är för många de bästa veckorna på året och när vi reser vill vi 
ha noga utvalda semesterresor. Vad förväntar vi oss att uppleva, äta och 
göra när vi är som mest avkopplade? Och vart och hur reser vi? Här är 
trenderna som toppar under 2019.

Hottingup

2. GO VEGO! 
När allt fler vill ha växtbaserade rätter 
förväntas hotellets restaurang kunna 
erbjuda en grön inspirerande meny, gärna 
med lokal anknytning och lokala råvaror, 
som står sig väl i konkurrensen med kött-, 
fisk- och skaldjursrätter.  

4. DESIGNHOTELL 
GÖR CHARTERDESTI-
NATIONER ”HIPPA” 
Hotell blir allt viktigare på semestern, 
många gånger viktigare än destinationen 
i sig. Med snygga designhotell förändrar 
man bilden av vad en paketresa är 
och kan på så sätt locka både gamla 
och nya kunder till klassiska sol- och 
baddestinationer.

6. HEALING NOT 
PEELING – SEMESTER 
FÖR SJÄLEN  
2019 räcker det inte längre med att 
bara resa iväg, man vill kunna berätta 
om något man varit med om som gett 
semestern ett mervärde. Inte bara en 
snygg solbränna. Vi blickar utåt i form 
av nya upplevelser och aktiviteter, men 
också inåt för att rannsaka oss själva 
och reflektera över våra liv. 

7. CHARTERN MER RELE-
VANT ÄN NÅGONSIN 
I tider då allt fler värnar om klimatet 
sticker den klassiska charterresan ut. 
Reseformen innebär en rad fördelar utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv, som exempelvis fulla 
transferbussar, hållbarhetscertifierade hotell 
med hög beläggning och närmast helt fulla 
flyg, vilket ger betydligt lägre utsläpp av CO2 
per passagerare jämfört med genomsnittet för 
reguljära flygbolag.

1. HOTELLRESTAU-
RANGEN BLIR ALLT 
VIKTIGARE 
Hotellrestaurangen har blivit en destination 
i sig för frukost, lunch och middag. 7 av 10 
anser att hotellets restaurang är viktig när 
de bokar sitt semesterhotell. 

5. MEDELDISTANS 
TRENDAR I VINTER 
Ett allt större intresse för resmål på 
närmare håll gör att medeldistansresorna 
ökar i efterfrågan till vintern. 
Kanarieöarna är den ohotade favoriten, 
men även Gambia och Kap Verde lockar. 
Likaså ökar efterfrågan till Egypten.

3.TURKISH DELIGHTS 
Turkiet är definitivt tillbaka på nordbornas 
semesterradar. De senaste två åren har 
Vinggruppen ökat volymerna med nära 70 % 
till det populära landet.  
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Trender kommer och går. Vad vill vi se mindre av 2019? Här har 
vi sammanfattat de trender som är på nedåtgående. 

Cooling off

2. PARTY TILL SMÅTIM-
MARNA 
Glöm barrundor och sena nattklubbsbesök. 
2019 handlar det mindre om hur mycket 
man dricker och mer om vad man dricker 
och hur drinken presenteras. Endast 3 % av 
18–35-åringarna ser party som huvudsyftet 
med semesterresan. 

1. VI SÄGER HEJ DÅ 
TILL ENGÅNGSAR-
TIKLAR I PLAST 
Engångsartiklar i plast börjar förbjudas 
runtom i världen, och inom Thomas Cook 
Group, där Vinggruppen ingår, kommer 
70 miljoner engångsartiklar tas bort 
under 2019/2020. Fler än 8 av 10 säger 
att de minskat sitt användande av 
engångsartiklar i plast och #trashtag 
trendar i sociala medier.  

3. DJURPARKER  
Engagemanget i djurs välfärd ökar, så 
också bland Vinggruppens gäster. 7 av 
10 uppger att de är mindre benägna att 
besöka djurparker idag jämfört med för 
fem år sedan och 60 % uppger att de är 
mer intresserade av att se exempelvis 
valar och delfiner i deras naturliga miljö.

5. SOLBRÄNNA OCH 
KOKOSOLJA   
Vädret är en viktig parameter på 
semestern, men att steka sig själv i 
kokosolja på stranden är inte längre 
något man eftersträvar. I synnerhet 
inte bland 18–35-åringar. Att sola lockar 
endast 6 % vid bokningstillfället. 

6. NÖJESFÄLT OCH 
PLASK PÅ VATTENLAND
7 av 10 nordbor är mindre benägna att besöka 
en nöjespark och nära 8 av 10 är mindre 
intresserade av att göra en utflykt till ett 
vattenland idag jämfört med för fem år sedan. 
Allt fler, 67 %, är snarare mer villiga att göra 
utflykter som stödjer det lokala samhället. 
Naturupplevelser och lokala vardagslivet lockar 
allt mer under semestern.

4. SOCKER FÖR BARN 
– NEJ TACK!  
Frosseri i sötsaker ses av många inte 
längre som ett alternativ för barn. 
Allt fler föräldrar vill se sockerfria och 
hälsosamma mat- och dryckesalternativ 
på hotellet för sina barn enligt 
Vinggruppens nordiska resepanel (46 %).  
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TREND 1: 

Vart och hur 
reser vi2019?

Att resa iväg på semester är högt prioriterat bland nordborna, men vart 
reser vi egentligen och hur? Vi har olika behov vid olika tillfällen och vad vi 
vill uppleva, med vem och hur vi vill bo på semestern varierar på samma 
sätt som vart vi reser. Vad trendar då 2019? Finns det nya områden och 

länder som är populära i år? Eller är det rentav så att vi hellre återvänder 
till resmål vi är bekanta med?
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Turkiet är definitivt tillbaka på nordbornas semesterradar. De 
senaste två åren har Vinggruppen ökat volymerna med nära 70 
% och även om det inte är i paritet med rekordåret 2013 intar 
Turkiet i år plats fyra på topplistan. Främst är det Antalya-kusten 
som lockar, men även Bodrum- och Marmarisområdet. Likaså är 
storstaden Istanbul tillbaka som attraktiv citydestination. 

I takt med den ökade efterfrågan satsar Vinggruppen* alltmer på 
Turkiet och i sommar lanseras två nya hotell inom ramen för det 
nya hotellkonceptet Cook’s Club, ett i Adaköy utanför Marmaris 
och ett i Alanya. Med fokus på musik, design, mat och dryck och 
urban atmosfär ska de nya hotellen locka till sig en ny och yngre 
målgrupp till Turkiet.

Turkiet har mycket att erbjuda med en rik historia, spännande 
kultur, förstklassiga hotell och bra service samt fantastiska 
sol- och badmöjligheter. I Turkiet återfinns också flera av de All 
Inclusive-hotell som fått allra högst betyg av Ving, Spies och 
Tjäreborgs gäster. De nordiska valutorna står sig dessutom 
bra mot den turkiska liran, vilket gör att semestrande nordbor 
får mycket för pengarna jämfört med många andra euro-
destinationer i Medelhavsområdet. 

CYPERN OCH DE GREKISKA 
ÖARNA STÅR SIG
Grekland och Cypern tycks aldrig förlora i popularitet. Cypern 
hamnar på tredjeplats över mest populära destinationer i 
sommar och i Grekland är det framförallt Rhodos och Kreta 
som lockar nordborna.  Icke att förglömma är heller de små 
grekiska öarna som står för dryga 25 % av Vinggruppens resor 
till Grekland. 

Cypern, Kreta och Rhodos har dock de största volymerna 
där barnfamiljer är den stora målgruppen, mycket tack vare 
familjehotellen Sunwing Family Resorts och O.B.C by Sunwing. 
Hotellen lockar hela 53 % av de dryga 315 000 nordbor som reser 
till destinationerna.

ÖSTLIGA MEDELHAVSVINDAR I SOMMAR 
– TURKIET ÄR TILLBAKA

MEDELDISTANS 
”TRENDAR” I VINTER 
Vinggruppens allra viktigaste och största semesterdestinationer 
är Kanarieöarna och förblir så även vintern 2019/20. Till vintern 
väntas cirka 380 000 soltörstande nordbor att resa till framför 
allt Gran Canaria och Teneriffa.

Det finns även ett ökat intresse för Västafrika med Kap Verde 
och Gambia som två viktiga destinationer. I år letar sig Gambia 
in på topplistan över de mest populära vinterdestinationerna. 
Det ökade intresset beror delvis på satsningen på vuxenhotellet 
Sunprime Tamala Beach, som öppnade upp sina portar i 
december 2018. Etableringen av det nya designhotellet har visat 
sig vara lyckosam för att locka en ny publik till landet. Statistik 
för vintern visar att 97 % av de nordiska kunder som bokade en 

resa till hotellet aldrig hade besökt Gambia tidigare och 40 % 
hade heller aldrig rest med Ving, Spies eller Tjäreborg tidigare. 

Egypten är återigen tillbaka som en attraktiv turistdestination 
till vintersäsongen med ökade volymer från Norden med 40 % 
jämfört med ifjol. Till vintern lanserar Vinggruppen dessutom 
två nya designhotell i El Gouna i Hurghada-området, båda inom 
ramen för designhotellen Casa Cook och Cook’s Club. 

Medeldistansresorna må ”trenda” i vinter, men resorna till 
Thailand står sig och det populära landet i öst lockar fortsatt 
många semestrande nordbor.

TOPP 5 SOL- & BADRESMÅL 
SOMMAREN 2019

TOPP 5 SOL- & BADRESMÅL 
VINTERN 2019/2020

*Thomas Cook Northern Europe, även kallad Vinggruppen, består av Ving, Globetrotter, 
Spies, Tjäreborg och Thomas Cook Airlines Scandinavia.
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”TRAVEL TRIBES 
ON TOUR” 
Människor har alltid funnit ett behov av att tillhöra en grupp – 
en tribe. Så också när vi reser. Vi reser gärna med likasinnade 
och trivs kanske som bäst när vi känner en gemenskap med 
dem som delar våra intressen och önskemål. Vi får tips av 
nära och kära och reser därefter, oavsett om det är på en sol- 
och badsemester eller en träningsresa. Våra vänner blir våra 
reseledare.*

MÅLGRUPPSANPASSADE 
KONCEPTHOTELL
Ett tydligt uttryck för tribes-trenden är att allt fler resebolag och 
hotellaktörer satsar på koncepthotell som målgruppsanpassas. 

Av de dryga 1,4 miljoner resenärer som bokade en charterresa** 
med Ving, Spies eller Tjäreborg under 2018 bokade nära hälften 
(46 %) en resa till ett koncepthotell och den siffran väntas stå sig 
även i år. 

Vinggruppens familjekoncept Sunwing Family Resorts lanserades 
för drygt ett halvt sekel sedan och har sedan dess årligen lockat 
hundratusentals barnfamiljer till destinationer runtom i världen, 
som sedemera har fått en spin off i form av lillasystern O.B.C 
by Sunwing. Utöver det finns flera andra hotellkoncept, som 
exempelvis vuxenhotellen Sunprime Hotels, det bohemchica 
designkonceptet Casa Cook och det senaste tillskottet i form av 
Cook’s Club, ett modernt hotellkoncept som ska locka en yngre 
grupp resenärer med fokus på mat, musik och design. 

”DESIGNED FOR 
YOU” - VALFRIHET 
OCH FLEXIBILITET 
Att erbjuda ett smörgåsbord av reseformer och upplevelser 
är lika självklart som att vara nischad 2019. Ord som valfrihet, 
skräddarsytt och flexibelt ses alltmer som hygienfaktorer. 
Kunden vill ha ha möjlighet att fritt kunna lägga upp sin resa 
utifrån de önskemål man har. Det kan vara en semester på ett 
familjehotell med All Inclusive, men kan också vara ett upplägg 
där man enbart bokar en flygstol, ett antal hotellövernattningar 
eller en paketresa med reguljärflyg. 

Valfrihet är en viktig parameter, men semestern är också en 
stor ekonomisk investering och för många handlar det om de 
viktigaste veckorna på året. I det stora utbudet som erbjuds på 
marknaden är det inte alltid lätt att navigera. Många vänder sig 
då till en researrangör som man kan lita på, som hjälper en att 
välja rätt och som kvalitetssäkrar sina produkter.  

För att möta det ökade behovet kring valfrihet breddas utbudet 
löpande. I februari i år lanserades inte mindre än 140 000 
hotell på webbsidorna för Ving, Spies och Tjäreborg genom ett 
samarbete med Expedia. Även här får kunden hjälp att välja rätt 
och hotellen kvalitetssäkras mot uppsatta kriterier. De som inte 
uppfyller kvalitetskraven sållas bort.

Vinggruppen erbjuder resor till knappt 400 resmål i över 60 
länder (varierande utbud i de nordiska länderna) med klassiska 
charterresor, kryssningar, reguljärflygspaketerade resor till både 
sol- och baddestinationer, cityresmål samt flygstolar och hotell 
i portföljen. Även om charterresorna fortsatt står för de stora 
volymerna är de reguljärflygspaketerade resorna en växande 
trend, där bland annat resor till cityresmål är populära. London 
och Rom toppar listan, men även Prag ses som ett prisvärt och 
attraktivt alternativ.

NISCHADE RESOR
Det är dock inte bara koncepthotellen som lockar. Även nischade 
resor blir allt populärare. 

• Under våren 2019 lanserade Ving en första tågresa till Davos 
i schweiziska alperna med vandring på agendan för att möta 
den ökade efterfrågan på tågresor. Biljetterna sålde snabbt 
slut och kort därefter lanserades ytterligare en tågresa till 
Alperna, denna gång till Engelberg.

• Aktiv semester lockar. 2018 reste drygt 8 000 träningssugna 
nordbor på en träningsresa med Ving, Spies eller Tjäreborg. 
Statistik visar även att antalet gäster som deltagit i 
ett gruppträningspass på Vinggruppens familje- och 
vuxenkoncept har ökat med 17 % sedan 2016. Bara i Finland har 
träningsresor med Tjäreborg ökat med 25 % jämfört med ifjol, 
däribland märks ett ökat intresse för yogaresor.

• I Danmark är Spies landets största arrangör av yoga-resor 
och en av de större arrangörerna av cykelresor, tack vare 
de många träningsresorna till exempelvis Mallorca. Aktiv 
semester ökar i popularitet och många bokar även en 
gruppresa med sin förening, exempelvis en tennisresa i 
samarbete med Spies. 

• Ving i Norge är landets största arrangör av fotbollsresor till 
Premier League. Försäljningen till Liverpools matcher nådde 
nya höjder säsongen 2018/19 och ökade med 13 %. Och när Ole 
Gunnar Solskjær tog över som Manager för Manchester United 
såg Ving i Norge en femdubblad försäljning av resor till Old 
Trafford. Efterfrågan från fotbollstokiga norska fans blev så 
hög att en specialchartrad flygning sattes in till Manchesters 
sista hemmamatch med det egna flygbolaget Thomas Cook 
Airlines från Solskjærs hemstad Kristiansund.

*Vings Semesterrapport 2016
**Vinggruppen har årligen nära 1,6 miljoner resenärer, varav 1,4 miljoner reser med charter

TOPPLISTA: POPULÄRASTE 
STORSTÄDERNA 2019
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I vår ständiga jakt efter nya upplevelser söker vi det unika och 
det som sticker ut. Ändå tycks vårt flockbeteende vara lika 
starkt 2019 som tidigare år. Vi reser dit andra reser och söker 
oss i mångt och mycket till platser som vi eller dem vi omger oss 
med är bekanta med. Att de klassiska charterresmålen fortsatt 
står sig är därför inte konstigt. 

Spanien är det land som fortsatt är ohotad etta när nordborna 
reser på semester. I sommar reser 175 000 svenskar, danskar, 
norrmän och finländare till Mallorca med Vinggruppen. Den 
populära baleariska ön är inte bara nordbornas klassiska 
favorit utan är också ett av de tydligaste exemplen på en 
turistdestinations förändringsresa. Från att tidigare ha 
betraktats som ”offer” för massturismens framfart är Mallorca 
idag hippt och trendigt. Palma är en modern metropol med 
ett brett gastronomiskt utbud, coola barer och shopping i 
världsklass och Mallorca som ö kan numera erbjuda allt från 
billigare boendealternativ till designhotell. 

På samma sätt har designhotell och nya koncept visat sig vara 
ett lyckosamt drag för att både behålla och locka till sig nya 
kunder till de ”nygamla” charterdestinationerna. Hotellen blir 
inte bara viktiga ur ett affärsperspektiv utan kanske främst 
ur varumärkeshänseende och för att “lyfta” resmål. Med nya 
designhotell förändrar man även bilden av vad researrangörer 
kan erbjuda 2019 och vad en paketresa kan vara, både nu och 
i framtiden. Och när stora researrangörer satsar på snygga 
hotell inspirerar det lokala hotellägare och vice versa att följa 
de senaste trenderna. Mallorca har gjort den resan och fler 
destinationer har följt efter, bland annat Turkiet, Rhodos och 
Kreta. 

För tre år sedan lanserade Vinggruppen det bohemchica 
hotellkonceptet Casa Cook med ett första hotell på den grekiska 
ön Rhodos. Och lanseringen var lyckosam. Det nya designhotellet 
fick stor publicitet världen över och konceptet har sedan dess 
synts i allt från internationella modemagasin som Vogue och 
ELLE till dagstidningar och sociala medier som Instagram. Redan 
efter första säsongen kunde man också konstatera att 60 % 
av kunderna var helt nya för Ving, Spies och Tjäreborg och den 
siffran står sig fortsatt. Under 2019 lanserar Vinggruppen inte 
mindre än tre nya Casa Cook-hotell; på Ibiza, Kreta och i Egypten. 

I kölvattnet av Casa Cook-succén lanserade Vinggruppen ifjol 
ytterligare ett hotellkoncept – Cook’s Club. I fjol öppnade det 
första hotellet på Kreta och i år storsatsas det på konceptet med 
ett stort antal hotell, från Turkiet, Grekland och Egypten i öst till 
Mallorca och Gambia i väst. Även här profilerar sig Vinggruppen 
mot en ny kundgrupp och moderniserar bilden av de resmål som 
sedan länge funnits på semesterkartan.

Koncepthotell kan även locka återkommande kunder. Av de 
gäster som besökte Sunprime Tamala Beach i Gambia under 
vintersäsongen 2018/19 var 20 % kunder som tidigare hade bott 
på något annat Sunprime-hotell. Det visar att hotellet blir allt 
viktigare, många gånger viktigare än destinationen i sig.

DESIGNHOTELL GÖR KLASSISKA 
CHARTERDESTINATIONER “HIPPA”

TREND 1: VART OCH HUR RESER VI 2019? TREND 1: VART OCH HUR RESER VI 2019?
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TREND 2: 

Den nordiska matscenen är en av de bästa i världen. Intresset för kvalitet, 
råvaror, lokal anknytning och växtbaserat bara ökar bland konsumenter. 
Vi går ut och äter som aldrig förr och matlagning har blivit högstatus. 
Beteendet tar vi även med oss på semestern. Att äta gott är en del av 

upplevelsen och gästerna förväntar sig att bli positivt överraskade både 
på och utanför hotellet. 

Gastro geeks
on tour
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FOOD IS FASHION 
Ta en titt i nordbornas kök idag och du kommer hitta människor 
som botaniserar bland nya recept, bakar, gör egna juicer, 
brygger öl och odlar egna kryddväxter osv. Matprogram som 
Mästerkockarna, Masterchef och inspiration från kokböcker och 
foodies på Instagram har hjälpt oss att bli allt mer kunniga om 
vad vi äter och hur vi ska laga till nya rätter. Inom modevärlden 
har mat fått en allt mer framträdande roll. Mat erbjuder en social 
dimension till varumärket och stora modemärken som Gucci, 
Burberry och Ralph Lauren driver egna krogar och caféer.*

Tillgången till världsomspännande kök på den nordiska 
restaurangscenen, samt den allt större tillgången till 
internationella ingredienser i våra matbutiker, har fått upp 
aptiten för nya smaker. 

Vi lämnar inte intresset hemma när vi reser utomlands, utan 
förväntar oss välkomponerade rätter som är snygga på tallriken 
och en fröjd för smaklökarna. 

Allteftersom de gastronomiska förväntningarna når nya nivåer, 
utvecklas semesterföretagen med dem. På väg bort är ensidiga 
och ”tråkiga” bufféer, ledsna sallader och mycket friterat. 

Hotellens restauranger har tidigare varit till för hotellgästerna. 
Idag har hotellrestaurangen blivit en egen destination för brunch, 
lunch, eftermiddagshäng och middag, öppen för alla. 

Till storstäder som London vallfärdar foodies från hela världen 
till nya hotellrestauranger vars nyskapande krogkoncept 
och kulinariska upplevelser skapas av kockar i världsklass. 
Ett exempel är lyxhotellet Belmond Cadogan som anlitat 
stjärnkocken och restauratören Adam Handling, grundare av 
de populära Frog-restaurangerna. Handling ansvarar för alla 
mat- och dryckeserbjudanden på hotellet, från ”afternoon tea” till 
minibaren på rummet. I hjärtat finns restaurang Adam Handling 
Chelsea, öppen för både hotellets gäster och besökare utifrån 
med fokus på moderna brittiska rätter och råvaror utifrån 
säsong.*

Trenden är densamma i Norden med samlingsplatser som 
exempelvis nya boutiquehotellet Bank Hotel i Stockholm, som 
förutom att erbjuda rum är en upplevelseplats med utmärkt 
restaurang, läckra barer och konstgalleri med både egen samling 
och konst till försäljning. Och alla är välkomna. 

Gäster förväntar sig nu en mycket högre standard på 
semesterhotellets mat. Det har lett till en explosionsartad 
kreativitet i hotellköken och även bakom bardisken. Få kunde 
väl föreställa sig att ett semesterhotell skulle ha en ”go-
to-restaurang” som besöks av både hotellgäster, lokalbor 
och turister. Sedan öppningarna av bohemchica Casa Cook-
restauranger på Kos och Rhodos har besökare utifrån lockats 
av bla de välsmakande och hälsosamma frukostbufféerna och i 
sommar öppnar två nya hotell på Ibiza och på Kreta, även då är 
restaurangerna öppna för externa gäster.  

*Financial Times “Food and fashion. How delicious”, May 4, 2018.

HOTELLRESTAURANGEN NYA 
”GO-TO-STÄLLET”
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46 %
av nordborna anser att kvaliteten på den mat som 

serveras på hotell har höjts de senaste åren. 

50 %
tycker att hotell blivit bättre på att variera sitt utbud 

på menyn. 

54 %
av nordborna svarar att de är mycket eller ganska 
angelägna om att prova lokala rätter på hotellets 

restaurang. Särskilt viktigt är det för danskar (62 %) 
och för svenskar (59 %). 

På en konkurrensutsatt marknad där 
gästerna röstar med magen, måste 
hotell och restauranger som tar emot 
turister servera mer lokalproducerat, 
erbjuda ett brett utbud av hälsosamma 
och gröna alternativ samt hålla baren 
välfylld med såväl internationella som 
lokalt tillverkade drycker. 

Hotellrestauranger blir allt bättre på att utveckla kreativa 
menyer och restaurangerna blir en upplevelsedestination i sig. 
7 av 10 nordbor anser idag att hotellets restaurang är viktig 
när de bokar sitt hotell. För 4 av 10 är maten på hotellet till och 
med viktigare än för fem år sedan. Och över hälften är mycket 
eller ganska angelägna om att prova lokala rätter på hotellets 
restaurang. 

*Evening Standard,” New restaurants London 2019”, 28/12, 2018.
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TA MIG TILL 
DIN LOKALA 
PRODUCENT 
Allt fler semesterfirare frågar om ingrediensernas ursprung på 
hotellets restaurangmenyer. Hälften av 18-35 åringarna vill veta var 
maten kommer ifrån när de är på semester. Från-jord-till-bord-filosofin 
med färska råvaror och lokalproducerad mat spelar en viktig roll i 
restaurangkök över hela världen. 

Casa Cook Rhodos har en egen köksträdgård, och hotellet på Kos har 
en stor trädgårdsodling från vilken köket får tillgång till bla grönsaker. 
Nyfångad fisk är också en självklarhet på menyn. Även hotellets 
matoljor samt hudvårdsprodukter innehåller färska örter som växer 
runt hotellområdet. 

På Vinggruppens båda cypriotiska familjehotell Sunwing Sandy Bay 
Beach samt O.B.C by Sunwing har köksmästaren Andreas Stylianou 
ett nära samarbete med flera lokala odlare inom en radie av någon mil 
från hotellet. I byn Xylophagoy hämtas öns godaste potatis som fått 
en särskild krispighet och fräschör tack vare närheten till havet. Flera 
odlare har gått från att odla för husbehov till att idag förse en mängd 
hotell och restauranger över hela Cypern med råvaror av hög kvalitet. 
Så gott som alla grönsaker och även frukter på de båda hotellen 
kommer från lokala odlare på ön. 

Tillgången till bra råvaror är viktig, men för att leva upp till gästernas 
krav på äkthet måste hotellet servera lokala rätter från regionen. 
54 % av nordborna svarar att de är mycket eller ganska angelägna 
om att prova lokala rätter på hotellets restaurang. 46 % tycker att 
kvaliteten på hotellmaten har blivit bättre de senaste åren. Nära 
4 av 10 (39 %) undviker att boka hotell som serverar maträtter 
hemifrån.

För att tillfredsställa önskemålen om lokal inriktning på menyn har 
exempelvis kockarna på Casa Cook skapat sina menyer med lokala 
familjerecept som bas, som sedan ges en modern twist. På Rhodos 
inkluderar det bland annat ”Briam”, en traditionell grönsaksgryta, 
”Moussaka” samt ”Mormors potatis”, baserat på ett recept från den 
lokala byn Kattavia. 

En annan trend är street food, vars ursprung handlar om just lokal 
anknytning. När Vinggruppen i sommar öppnar två nya Cook’s Club i 
turkiska Alanya och Adaköy serveras street food vid olika stationer, 
självklart finns lokala rätter på menyn, som turkisk rispudding, pide 
(tunnbröd) och ett urval av smårätter (mezes) men också asiatiska 
rätter som vi känner dem direkt från Bangkoks och Saigons många 
gatukök, exempelvis krispiga tempura-räkor med wasabisås, eller 
stekt ris med tofu och färska grönsaker, fräscha sallader som alla 
tillreds á la minute till varje gäst. Fler hotell öppnar under året, bland 
annat i Spanien och i Egypten, självklart blir lokal street food ett 
inslag på menyn även här. 
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GRÖNT DET NYA 
SVARTA 
Intresset för växtbaserat bara ökar och borta är de dagar då 
det endast fanns ett vegetariskt alternativ på menyn. 27 % 
av respondenterna i resepanelen svarar t ex att de minskat 
sin konsumtion av kött de senaste åren. Något fler, 34 %, 
äter mer vegetariskt idag. Många har också börjat äta mer 
fisk (43 %) jämfört med för fem år sedan. Restauranger och 
hotell utomlands anpassar sig snabbt till dagens krav från 
turister. I restaurangköken har man blivit allt bättre på att 
skapa kreativa rätter av grönsaker, varav många kan imiteras 
med proteinbaserad mat på spännande sätt. En femtedel av 
rätterna på Casa Cooks menyer är exempelvis vegetariska. Och 
på Vinggruppens familjehotell O.B.C by Sunwing fördubblades 
beställningarna av vegetariska rätter från sommaren 2017 till 
sommaren 2018 när en vegetarisk à la carte-meny infördes 
på menyn. I sommar införs menyn på familjehotellen Sunwing 
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Family Resorts runt Medelhavet i à la carte-restaurangen. Det är 
rätter som tar plats och står sig väl i konkurrensen mot kött- och 
fiskrätter på menyn.

Att tänka på hälsa och mat hör inte bara vardagen till, för många 
är det en livsstil som man också tar med sig på semestern. 
Nära hälften (46 %) försöker äta ganska hälsosamt när de är på 
semester och sex av tio (62 %) semesterfirare svarar att de letar 
efter hälsosamma alternativ på hotellmenyn. Särskilt gäller det 
för finländare (71 %).  

MER SOCKERFRITT TILL BARNEN
Frosseri i sötsaker är för många inte längre ett alternativ; nästan 
hälften (46 %) av föräldrarna vill se sockerfria och hälsosamma 
mat- och dryckesalternativ på hotellet för sina barn. På de 
populära familjehotellen Sunwing Holiday Resorts samt O.B.C 
by Sunwing har barnklubben tagit bort sötsaker som kakor, 
godis och tårtor, istället serveras barnen härliga fruktsallader, 
fruktsnacks och popcorn.  
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Vad ser du för trender inom mat- och krogvärlden 
just nu?  
Några tydliga trender som jag sett är exempelvis ”No bar” där 
baren blir mer av ett vardagsrum utan bardisk och synliga 
flaskor, där gäster och bartenders sammanförs på ett nytt sätt. 
Alkoholfritt är också på modet med alkoholfria ölsorter, drinkar 
och juicer. Nu finns alkoholfri sprit vilket vi tagit in som test på 
ett av våra största hotell på Mallorca, Sunwing Alcudia Beach. 

HALLÅ DÄR…
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Många pratar också om att de är trötta på hög ljudnivå på 
krogen och här kommer vi se allt mer ljuddämpande miljöer, så 
att samtal kan pågå ostört. Downsizing där flera krogar delar 
på sittplatser har vi sett ett tag och även mer välrenommerade 
krogar eller kockar satsar på kiosker med lägre pris och högre 
kvalitet. 

Vad trendar på hotellkrogar?
Växtbaserat och närodlat fortsätter växa och med det en hög 
experimentlusta att utveckla rätter som kan ta för sig på menyn, 
rätter som tilltalar alla och inte bara de som önskar veganskt 
eller vegetariskt. När vi förra året utvecklade à la cartemenyn på 
vårt koncept O.B.C by Sunwing, med tio nya växtbaserade rätter 
blev det väldigt populärt och har inget att göra med om man är 
vegetarian eller inte. Nu utökar vi menyn till fler hotell i sommar 
på, våra populära familjehotell Sunwing Family Resorts.
 
Närodlat och ekologiskt är självklart i fokus och vi inhandlar våra 
råvaror så lokalt det är möjligt. I Turkiet är t ex allt närodlat. 

Vi ser ständigt över hur vi kan minska matsvinn i restaurangerna 
och ta hand om alla råvaror. Nu planerar jag för att vi ska ta 
vara på frukt och grönt som blir kvar från frukosten till goda 
drinkar som serveras i baren under dagen. Jag vill också testa 
kökskompostering, ”bokashi”, på något av våra hotell. Det är 
återvinning av matavfall som kött, grönsaker och kaffesump 
som kan användas i exempelvis kökslandet på hotellet för att få 
frodigare växtlighet och samtidigt är miljövänligt. Det som odlas 
används sedan i köket. 

Helhetsupplevelsen blir allt viktigare. Mat är inte längre bara 
något man äter för att bli mätt, det ska se snyggt ut på 
tallriken och det är viktigt hur restaurangen ser ut och den ska 
uppmuntra till umgänge och personliga möten. 

Ser du att grönt håller på att ta över nu?    
Nej, inte vad jag kan se på våra egna restauranger där många 
äter både fisk, kött och grönt. Däremot finns det en ökad 
medvetenhet i allmänhet om råvarors kvalitet samt ett ökande 
intresse för att äta god vegetarisk mat. 

Lennart Kevdal, projektledare inom Food & 
Beverage, som varit med och utvecklat mat- 
och dryckeskoncept för Vinggruppens egna 

koncepthotell under många år.

KONNÄSSÖR PÅ COCKTAILS 
Nyfikenheten på lokalt gäller inte bara mat, allt fler vill ha lokalt 
tillverkade drycker eller med en lokal anknytning och även 
recepten ska innehålla lokala ingredienser. Nordborna är vana 
dryckeskonnässörer, något som exempelvis Casa Cook tagit 
fasta på när drinkrecepten designats. Recepten innehåller lokala 
ingredienser och all sockerlag med smak (syrups) är gjorda på 
färska frukter, örter och sjögräs från orten.  Höjdpunkterna på 
menyn på Casa Cook Rhodos är Greek Martini gjord på grekisk 
gin och hemgjord olivjuice (olive brine), och den lokala favoriten 
Skinos Mastiha-likör i kombination med en skål melonsorbet och 
färsk basilika. 

JÄMFÖRT MED FÖR 
FEM ÅR SEDAN:

En tredjedel (34 %) av 
nordborna äter mer 

vegetarisk mat och den 
största förändringen 
syns i Finland (57 %).

En tredjedel (33 %) äter 
färre söta efterrätter.

Nära 3 av 10 (27 %) äter 
mindre kött.

TREND 2: GASTRO GEEKS ON TOUR



22 23

TREND 3: 

Faktorerna som styr vårt resande är många, men ett som är säkert 
är att den stora trenden 2019 är det medvetna resandet, oavsett om 
det gäller val av researrangör, vad vi äter under semestern eller vad 
vi söker för upplevelser. Intresset för att resa är fortsatt stort, men 

däremot ökar kraven på både flygbolag, researrangörer och hotellägare. 
Som kund vill man välja rätt och känna sig trygg med att den aktör som 

man bokar sin resa med arbetar för ett hållbart resande.

Ett mer hållbart
resande



CHARTERN – ETT MER HÅLLBART 
ALTERNATIV 
Den klassiska ”chartern”, eller paketresan som omfattar allt från 
färdiga paket till egna, individuellt anpassade paketresor, lyfts 
idag av många fram som det mest klimatsmarta sättet att resa 
med flyg utomlands. Anledningen till det är att charter innebär 
en rad fördelar utifrån ett hållbarhetsperspektiv, som exempelvis 
fulla transferbussar, hållbarhetscertifierade hotell med hög 
beläggning och närmast helt fulla flyg, vilket ger betydligt lägre 
utsläpp av CO2 per passagerare* jämfört med genomsnittet 
för reguljära flygbolag. Chartern har även bidragit starkt till 
utvecklingen lokalt på destinationer runtom i världen med 
hundratusentals arbetstillfällen.

Flyget är idag 80 % mer 
bränsleeffektivt än när 

chartern slog igenom på 
1960-talet**
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Turismen har en rad positiva effekter för samhällen och 
människor och står idag för närmare var tionde jobb globalt. 
Samtidigt som den har stor positiv påverkan på den ekonomiska 
tillväxten globalt medför den även en påverkan på klimatet och 
de samhällen som besöks. Ett stort ansvar ligger därför både 
på aktörer i resebranschen och även på oss som individer när 
vi reser. På stora semesterresmål som Mallorca, Barcelona 
och Venedig har myndigheter exempelvis infört strängare 
förhållningsregler inom olika områden, som alkoholförbud 
på gator och torg, skärpta regler för andrahandsuthyrning 
och projekt som på olika sätt ”städar upp”, exempelvis beach 
cleanings. Allt för att de resmål som vi älskar ska finnas kvar i 
framtiden.

KLIMATKOMPENSATION 
Konsumenter och resenärer gör idag allt fler medvetna val och 
intresset kring branschens hållbarhetsarbete ökar. Samtidigt 
som branschens fokus på att minska utsläppen fortsätter tas 
nu ytterligare initiativ för att klimatkompensera för de utsläpp 
vi ännu inte kan påverka. Vinggruppen lanserade i april 2019, 
som enda större semesterföretag, klimatkompensation för 
samtliga gästers flygresor, oavsett flygbolag. Även tjänsteresor 
klimatkompenseras. Framöver räknar man med att detta blir 
en hygienfaktor i branschen. Vinggruppens mål är att vara det 
mest hållbara semesterföretaget och att inom en snar framtid 
bli klimatneutrala genom hela resekedjan – här hemma, på 
destinationerna och på flygresan.

Vinggruppen investerar i projekt genom ett partner-
skap med Natural Capital Partners, NCP, en global 
ledare inom utsläppsminskningar. Samtliga projekt 
följer den globala standarden The CarbonNeutral 

Protocol, som inte bara täcker koldioxidutsläpp utan 
samtliga växthusgasutsläpp. Projekten bidrar även 
till att skapa tillgång på rent vatten, arbetstillfällen, 
infrastruktur, främja hälsa och har en positiv inver-
kan på samhällen och fler än 125 000 människor.
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CHARTERN ÄR MER 
HÅLLBAR

gCO2/PKM

European Scheduled 
Airlines average

European Low Cost 
Airlines average

Thomas Cook 
Group Airline

Thomas Cook 
Airlines Scandinavia

90

77

72

67

*C02-utsläpp per passagerare är ett sätt att mäta utsläpp. Under 15 år har 
Thomas Cook Airlines Scandinavia minskat utsläppen med 20 % och bilden 
nedan visar utsläppen per passagerarkilometer jämfört med europeiska 
lågpris- och reguljärflygbolag

**https://www.atag.org/facts-figures.html
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VAD SKER INOM VING-
GRUPPENS HÅLLBARHETS- 
ARBETE?  
Reseindustrin är komplex och äger rum på en global marknad med allt från 
enmansföretag till globala koncerner. Vinggruppen och moderkoncernen Thomas 
Cook Group likväl som branschen som helhet har ett stort ansvar för att fortsätta 
hållbarhetsresan, som görs tillsammans med medarbetare, partners och gäster. 
Några exempel på pågående aktiviteter är:

PÅ FLYGRESAN
• Har det egna flygbolaget Thomas 

Cook Airlines Scandinavia minskat 
utsläppen med 11,2 % de senaste 10 
åren

• Klimatkompenseras samtliga gästers 
flygresor oavsett flygbolag 

• Har det tagits bort en stor del plast 
och avfallet ombord har minskat med 
70 % sedan 2000

• Thomas Cook Airlines Scandinavia var 
ett av de första flygbolagen i världen 
som blev ISO-14001-certifierat vilket 
bland annat rör material, energi och 
avfallshantering

• Vi stödjer forskning och främjande 
av förnybara flygbränslen genom 
NISA (Nordic Initiative for Sustainable 
Aviation)

PÅ HOTELLEN
• 70 miljoner engångsartiklar i plast 

tas bort under 2019 (flyg, hotell, 
kontor)

• Utbildning av medarbetare kring 
hållbarhetsfrågor

• Arrangeras roliga lekar med 
maskotarna Lollo och Bernie med 
fokus på hållbarhet för de yngsta 
gästerna

• Finns det en målsättning att 
alla koncepthotell ska nå högsta 
certifiering på Travelife som 
fokuserar på energi, vatten, 
kemikalier och sociala frågor

HÄR HEMMA
• Satsar vi på att minimera 

energiförbrukningen på våra 
kontor

• Har Vinggruppen sedan 
länge tagit bort den tryckta 
katalogen och pappersbiljetter

• Blev vi 2019 utsedda till 
branschens mest hållbara 
företag i Sustainable Brand 
Index (Norge och Sverige)

• Klimatkompenserar vi alla 
tjänsteresor

• Tar bort alla 
engångsförpackningar i plast 
på kontorenPÅ STRÄNDER

• Genomförs beach cleaning days på 
flera destinationer med personal 
och gäster som frivilligt ställer upp

TILLSAMMANS 
GÖR VI SKILLNAD 
Vi är allt fler som gör mer medvetna val för klimatet och vår 
planet, och många tar med sig ett hållbart beteende även på 
semestern. Både som företag och individer har vi här ett stort 
ansvar att fortsätta resan mot ett mer hållbart resande. I vår 
undersökning säger 65 % att tips från reseföretagen om hur man 
semestrar mer hållbart är viktigt. 9 av 10 menar att det är ett 
gemensamt ansvar mellan semesterföretaget och kunderna att 
skapa ett mer hållbart resande.

Förutom hållbarhetsarbetet på flygresan, på hotellen och på 
hemmaplan så har Ving, Spies och Tjäreborg ett stort ansvar 
att, tillsammans med både medarbetare och gäster, värna om de 
lokala samhällen som vi reser till. Även som resenärer har vi en 
stor möjlighet att påverka hur vi agerar på vår semester.

VI HÄNGER UPP HANDDUKEN 
OCH KÄLLSORTERAR ÄVEN PÅ 
SEMESTERN
Vi har alla sett skyltarna om att återanvända handduken när 
man bor på hotell, men hur ser det faktiska användandet ut? 

• Hemma återanvänder man fortfarande sina handdukar mer 
(86 %), men nästan 7 av 10 (69 %) tar med sig beteendet på 
semestern.

• Även om vi nordbor är duktiga på att källsortera så är man 
något bättre hemmavid (94 %) än på semestern, där glädjande 
nog ändå 81 % uppger att de troligen eller högst troligen även 
källsorterar utomlands på semestern. 93 % uppmanar sina 
barn att återvinna hemma, medan något färre gör det på 
semestern, 81 %.

• När det kommer till viljan att minska användandet av 
engångsplastartiklar så är ambitionen nästan lika hög 
på semestern som hemma, 82 % respektive 88 % uppger 
att de sannolikt eller högst sannolikt kommer att minska 
användandet. Nästan lika många försöker få sina barn att 
minska användandet av engångsartiklar även om något färre 
gör det på semestern – 79 % mot 83 % hemma. Samtliga 
av Vinggruppens Sunwing- och Sunprimehotell erbjuder 
återvinningsstationer för gästerna, vilket bidrar till denna 
positiva trend. 

MINSKAT MATSVINN
Vinggruppen arbetar aktivt med att reducera matsvinnet på 
de egna koncepthotellen, där bufféerna är ett populärt inslag. 
Trots att de lockar ögat så uppger 83 % att de tänker på att 
inte ta mer mat på tallriken än vad man faktiskt äter upp. Det 
är glädjande nog nästan lika bra som hemma, där fler än 9 av 10 
säger att de har detta i åtanke (92 %). 

För att minska matsvinnet görs bland annat fler rätter idag på 
beställning även från buffén, mindre uppläggningsfat, tallrikar 
och skålar används och frukten serveras oskalad i större 
utsträckning.

9av10
släcker lampan på 

semestern
 Att minska energiförbrukningen har blivit 

en naturlig del av mångas vardag, både 
hemma och på semestern och faktum 
är att faktiskt ännu fler är benägna att 

släcka lampan när man lämnar rummet på 
semestern 90 % mot 84 % hemma.

TRAVELIFE-
CERTIFIERADE HOTELL
Idag finns det en miljöklausul i alla kontrakt 
med de hotell man kontrakterar. Dessutom 
finns över 170 hållbarhetscertifierade hotell 
via Travelife i utbudet, varav de flesta hör 
till Vinggruppens egna koncepthotell, som 

exempelvis Sunwing Family Resorts, Sunprime 
Hotels och O.B.C by Sunwing. Det är också där 
en majoritet av företagets gäster semestrar. 

Certifieringen innebär fokus på minska energi, 
vatten och kemikalieförbrukning samt socialt 

ansvar. Alla Sunwing-hotell är även certifierade 
med miljömärkningen EU-Ecolabel.

Målet är att alla de egna koncepthotellen ska 
vara Travelife-certifierade år 2020.

På Vings populära familjehotell 
Sunwing Kallithea på Rhodos 
har man satt upp en mätare 
i restaurangköket som via 
en monitor läser av hur 
många gäster som ätit i 
buffétrestaurangen. På så vis 
kan köket med större precision 
tillreda rätter i lagom mängd 
och hotellet slipper matsvinn.
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"LIVING LA VIDA 
LOCAL" 
Idag vill vi fylla semestern med andra intryck än för några år 
sedan. 77 % uppger som ett exempel att de är mindre benägna 
att besöka ett vattenland idag jämfört med för fem år sedan. 
Förutom nyfikenheten för det lokala finns idag en större vilja 
att även människor och samhällen dit vi reser ska gynnas 
av turismen, ett intresse som förstås resebranschen också 
välkomnar. Drygt 6 av 10 säger att de är minst lika eller ännu mer 
intresserade (36 %) av att delta i lokala traditioner eller lokala 
aktiviteter jämfört med för fem år sedan.  

I sommar lanserar Vinggruppen hållbara upplevelser under 
namnet "Love Local" som särskilt ska gynna det lokala samhället, 
bevara lokala traditioner och lyfta dess historia. Till sommaren 
2020 är planen att kunna erbjuda gäster minst 70 ”Love Local” 
upplevelser, och ambitionen är på sikt att ha minst en Love 
Local-upplevelse på varje destination.

• Drygt 6 av 10 är idag mer benägna att besöka den lokala 
marknaden jämfört med för fem år sedan och 7 av 10 uppger 
att de är mer benägna att göra utflykter till exempelvis en 
närliggande vinodling eller olivlund. 

• Nästan hälften (46 %) är idag mer intresserade av att ge sig 
ut på vandringar i närområdet. Mest benägna att gå på tur är 
norrmännen (66 %).

Några exempel på utflykter idag med fokus 
på det autentiska och lokala, där det framöver 
kommer att tillkomma utflykter i programmet: 

UPPLEV MAYA 
En guidad tur i Yucatan, Mexiko som inkluderar 

en Maya-ceremoni, genomgång av de lokala 
växternas läkningskrafter och att få simma ned 

i en vacker cenote.
 

KRETAS SMAKER 
Med fokus på Kretas klassiker besöks en 

ekologisk olivoljefabrik, ett mångtusenårigt 
olivträd vars kvistar bland annat används till 
vinnarna i OS 2004 som en symbol för fred, 

kärlek och tolerans. Utflykten avslutas med ett 
besök på Karavitakis gård.

.
HEMLAGAT I GAMBIA 

En unik matupplevelse tillsammans med, och 
hemma hos, den karismatiska Ida Cham som 

tar med besökarna på en resa i det lokala 
köket. Inköp av kryddor, grönsaker och fisk 
görs tillsammans på den lokala marknaden. 
Under tiden som maten lagas berättar Ida 

både om den gambiska maten och det lokala 
vardagslivet.  

FÄRRE VILL BESÖKA DJURPARKER 
PÅ SEMESTERN
Engagemanget i djurs välfärd är något som märks hos allt 
fler människor, även hos Vinggruppens gäster. 60 procent är 
intresserade eller mer intresserade av att exempelvis se valar 
och delfiner i havet jämfört med för fem år sedan. Däremot syns 
ett tydligt minskat intresse för att besöka en djurpark under 
semestern. 

För att skapa en bättre kontroll och bättre förutsättningar 
för de djur gästerna möter under utflykter på resmålen finns 
sedan 1 januari 2017 en striktare policy för arrangörer av 
djurattraktioner inom hela Thomas Cook Group. Den innebär 
kontroller och uppföljningar samt krav på att alla arrangörer 
fullt ut följer ”ABTA:s Global Standards, Animal Welfare Handbook 
and Checklists” som är gemensamt framtaget av medlemmar i 
den engelska branschorganisationen ABTA. Arrangörer som inte 
klarar att leva upp till riktlinjerna tas bort. 

Under 2019 tar Thomas Cook Group bort djurparker som har 
späckhuggare i sitt utflyktsprogram. Det är SeaWorld och Loro 
Parque, varav Vinggruppen haft ett samarbete med Loro Parque 
på Teneriffa. Men redan 2015 tog företaget bort elefantridning/
shower ur programmet.

Jämfört med för fem år sedan 
är 7 av 10 (69 %) mindre 

intresserade av att besöka 
djurparker medan endast 

1 av 10 är mer intresserade av 
att besöka en djurpark idag.
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TURISMEN ÄR EN AV LANDETS 
VIKTIGASTE INKOMSTKÄLLOR
För över 50 år sedan landade Transairs DC-6 med de första 96 
svenska turisterna i Gambia. Då fanns två hotell i programmet. 
Sedan dess har flera hundra tusen nordbor rest med Ving, 
Spies och Tjäreborg till landet. Bara sedan 2003 har över 180 
000 nordbor besökt Gambia och starkt bidragit till ett stort 
antal arbetstillfällen och en starkare ekonomi, genom att de 
konsumerat tjänster och varor till ett värde överstigande en 
miljard svenska kronor de senaste 17 åren. 

Turismen har nu åter tagit fart, och Vinggruppen har bara 
de senaste tre åren ökat antalet platser till Gambia med 169 
procent. Och till vintern kommer cirka 20 000 nordbor att besöka 
Gambia med Ving, Spies och Tjäreborg.  

HOTELLPARTNERS I TRE 
DECENNIER OCH NYSATSNING 
PÅ DESIGNHOTELL
För att möta nya och moderna resenärers krav om bättre boende 
och högre standard görs nu ännu en satsning på hotell. Vintern 
2018/19 öppnades det första Sunprime-hotellet på den afrikanska 
kontinenten, Sunprime Tamala Beach, idag ett av landets mest 
moderna hotell. Till vintern 2019/20 öppnas ett hotell inom det 
allra senaste hotellkonceptet, Cook’s Club, som ska locka en ny, 
yngre generation resenärer till landet. 

Några av hotellen i Gambia har Vinggruppen arbetat med i över 
30 år, vilket ger en stabilitet för bägge parter. Vid oroligheter i 
landet, då turister avråtts från att resa dit, har det varit viktigt 
att snabbt komma tillbaka och fortsätta bidra till ekonomisk 
tillväxt. 

Turisterna ger många arbetstillfällen, inte bara på hotellen, 
utan även inom transportsektorn, jordbruket, restaurang- och 
servicenäringen samt för de hantverkare som har möjlighet att 
sälja sina verk på marknaderna. Idag är turismen och export av 
jordnötsprodukter landets viktigaste inkomstkällor.

ETT HALVT SEKEL 
AV GÄSTANDE 
NORDBOR TILL 
GAMBIA 

VINGGRUPPENS GÄSTER 
BERÄKNAS, SEDAN 2003, 

HA BIDRAGIT MED*: 

18 000 000
kronor i skatter och avgifter på flygplatsen

15 000 000
kronor i form av transferkostnader från/till 

flygplatsen 

540 000 000
kronor i hotellkostnader

569 000 000
kronor i övrig konsumtion 

Destinationer som Egypten, Gambia och Turkiet har under perioder haft 
en minskning av turister till följd av osäkerhet eller politisk instabilitet, 
men de är nu på väg att återhämta sig kraftigt och turisterna återvänder. 
Gambia har funnits i Vinggruppens program sedan 1966.

*Beräknat på genomsnittlig kostnad för boende, transfer, konsumtion
skatter och avgifter.

VI SÄGER HEJ DÅ 
TILL PLAST! 
Mängden plastskräp som hamnar i Medelhavet under 
sommarmånaderna ökar med 40 %* och varje år uppskattas 
omkring 8 miljoner ton plast hamna i världens hav. I en 
undersökning som genomfördes av Thomas Cook Group, 
som Vinggruppen är en del av, svarade 94 % (av drygt 3 000 
respondenter) att de är oroliga över plastnedskräpningen och 
drygt 7 av 10 att de är mer medvetna om sin plastanvändning 
idag än för ett år sedan.**

#TRASHTAG – EN HÅLLBAR OCH 
SNABBT VÄXANDE TREND
På allt fler stränder och platser i världen uppmanas nu både 
invånare, anställda och besökare att bidra till att städa upp. 
Utmaningen har även fått ett namn i sociala medier där den går 
under begreppet #trashtag och har i skrivande stund (maj 2019) 
närmare 100 000 inlägg på Instagram. 

Sedan många år genomförs beach cleaning days på tre av 
Vinggruppens mest besökta familjehotell, Sunwing Kallithea 
på Rhodos, Sunwing Makrigialos på Kreta samt på Sunwing 
Arguineguin på Gran Canaria. Aktiviteten genomförs med 
hotellens personal och även hotellens gäster är välkomna att 
plocka skräp. Företaget genomförde denna vinter sin första 
”beach cleaning” på Phu Qouc och tanken är att ”beach cleaning” 
ska bli en återkommande aktivitet på många fler resmål. 

*https://www.wwf.org.uk/updates/tourists-cause-almost-40-spike-plastic-entering-mediterranean-
sea-each-summer
** Undersökningen genomfördes med 3 360 svarande från sex länder (Sverige, Norge, Danmark, 
Finland, Tyskland, England) under perioden 11-17 oktober, 2018.
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TREND 4:  

Glöm kokosolja och långa festnätter, den nya generationens 
semesterfirare har andra prioriteringar. Och på samma sätt 

som grisfester och barrundor associerades med charterresor 
för dåtidens unga vuxna, lika självklart är det med yoga, vego-
alternativ, designhotell och Montessori-inspirerade barnklubbar 
för semestrande Gen Z och Millenials anno 2019*. Resenärernas 

önskemål förändras och paketresorna med dem.

Den nya 
generationens 
semesterfirare

*Millennials/Gen Y – födda ungefär mellan 1980-1994, Gen Z - födda mellan 1995-2015. 



Pris

Väder

Uppleva den
lokala kulture

Ta del av
lokal mat
och dryck 

Skaffa sig
en snygg
solbränna

Party 

66 %
73 %

43 %
64 %

35 %

49 %

26 %

30 %

24 %

6 %

22 %

3 %

SJÄLVFÖRVERK- 
LIGANDE OCH 
LOKALA 
UPPLEVELSER
2019 räcker det inte längre med att bara resa iväg, man vill 
kunna berätta om något man varit med om som gett semestern 
ett mervärde, något unikt som sticker ut. Status handlar 
allt mindre om materiella ting och allt mer om att bygga upp 
kulturellt kapital och addera nya upplevelser till minneskontot. 
På semestern blickar man utåt i form av nya upplevelser 
och aktiviteter, men också inåt för att rannsaka sig själv och 
reflektera över sitt liv. Och det gäller kanske i synnerhet för 
Gen Z och Millenials. 

För 18–35-åringar blir den lokala anknytningen allt viktigare 
under semestern. Visst har intresset att ta del av det lokala 
gastronomiska utbudet funnits där lika mycket förr som nu, men 
däremot tycks nyfikenheten att ta del av det lokala samhället 
och kulturen i det land man besöker ha ökat. För drygt en 
tredjedel (35 %) är den viktigaste anledningen till att man bokar 
en resa att man vill uppleva del lokala kulturen. Det kan vara allt 
från att bli vänner med receptionspersonalen eller att besöka en 
lokal marknad till att göra en spännande vandringstur i bergen 
eller hitta en bra restaurang bortom turiststråken. 

För Gen Z och Millenials är det även viktigt att lyssna på de egna 
behoven och önskemålen. Och på semestern kanske man till och 
med förverkligar en dröm eller lägger mer tid på ett intresse. Att 
lära sig något nytt lockar och många vill ägna sig åt sin hobby, 
exempelvis surfing eller yoga.

SEMESTERRESA UTOMLANDS 
HÖGPRIORITERAT
Prismedvetenheten är stor bland Gen Z och Millenials. För 
66 % rankas pris som den viktigaste faktorn när man ska boka 
en semesterresa. Och när det gäller ekonomiska prioriteringar 
för 2019 så hamnar sparande och investeringar på förstaplats. 

Men nordiska 18–35-åringar stannar för den sakens skull 
inte hemma. För nära hälften (46 %) är en semesterresa den 
investering som man prioriterar under året, före såväl hud- och 
skönhetsvård som att pyssla om hemmet med läcker inredning 
eller lägga pengar på sina studier.

18-35-ÅRINGARS EKONOMISKA
PRIORITERINGAR 2019:

Spara/investera 

1

2

3

4

5

6

7

8

Semesterresa utomlands  

Hud – och skönhetsvård  

Inredning mm  

Studier högskola/universitet  

Ny Teknik  

Nytt intresse   

68 %

46 %

33 %

28 %

21 %

20 %

18 %

14 %

Lägenhet/hus  
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Att festa fram till småtimmarna och att jaga den perfekta 
solbrännan är knappast något som hamnar högt upp på 
önskelistan när dagens 18–35-åringar ska boka en resa. Enligt 
en undersökning som YouGov gjort på uppdrag av Vinggruppen 
uppger endast 3 % av de unga vuxna att de ser festande och 
nattklubbsbesök som semesterns huvudsyfte när de ska boka 
en resa. Inte heller verkar alkoholvanorna förändras nämnvärt 
för denna generation bara för att man reser utomlands. 
45 % anser att de dricker mer eller mindre som hemma under 
semestern. 

Sena partynätter prioriteras bort och istället lockar välsmakande 
smoothies, vego-alternativ på hotellmenyerna och bra 
träningsmöjligheter. Den nya generationens semesterfirare 
månar om sin hälsa och för drygt en tredjedel (33 %) är det 
viktigt att fokusera på träning och att äta sund kost även under 
semestern. 

HEALING NOT PEELING
Vädret är, liksom för andra åldersgrupper, en viktig parameter för 
Gen Z och Millenials och ses för drygt 4 av 10 (43 %) som en av de 
främsta anledningarna till att man vill resa utomlands, men trots 
det är de inte en speciellt soltörstande generation. Att lapa sol 
på en solstol lockar endast 6 % vid bokningstillfället. Kokosoljans 
glansdagar är med andra ord förbi. Gen Z och Millenials ser 
snarare semestern som ett tillfälle för återhämtning och 
reflektion och en möjlighet att få umgås med nära och kära. Man 
söker en lugnare tillvaro än vad vardagen hemma kan erbjuda 
och vill kunna koppla bort jobb eller studier. Att reflektera över 
det liv man lever blir en allt viktigare del av semestern och 
hamnar på topp fem i samtliga nordiska länder, undantaget 
Danmark där man istället prioriterar att lära sig något nytt eller 
att få tid för sin hobby eller en aktivitet som man gillar.

HEJ DÅ KOKOSOLJA 
OCH FEST! 
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VARFÖR SEMESTER?

Tid för vila och återhämtning 

1

2

3

4

5

6

7

Kvalitetstid med vänner och familj 

Ledig tid från arbete/studier 

För att reflektera över livet hemma 

För att lära sig något nytt 

För att kunna ägna sig åt sin hobby 

Hälsa och välmående  

87 %

84 %

64 %

57 %

48 %

45 %

33 %

HELLO RELAX 
AND RECHARGE! 

Åldersgruppen 18-35 år utgör bara en femtedel (20 %) av Vinggruppens 
totala kundgrupp, men är en viktig målgrupp både nu och för 
framtiden. Med Gen Z och Millenials utmanas researrangörer, 
hotellägare och andra aktörer på marknaden att tänka nytt.

NU
Vid bokning av resa, 
vad är viktigast för 
18-35-åringar idag?

DÅ
Vid bokning av resa, 
vad var viktigast för 
18-35-åringarna förr? 

SEMESTERPRIORITERINGAR



TRYGGHETS- 
SÖKANDE 
INDIVIDUALISTER 
Gen Z och Millenials är barn av sin tid och i digitaliseringens och 
globaliseringens tidevarv har resandet många gånger kommit med 
bröstmjölken. Resandet, som förr var en lyx få förunnat, har blivit hygien 
och med det också förändrade resebeteenden. Idag behöver en flygbiljett 
inte kosta mer än en middag ute på krogen och att hyra en bostad via 
AirBnb på semestern är många gånger ett lika självklart val som att boka 
en charterresa. Innebär då detta att paketresan är på utdöende? Svaret 
är nej, den moderna paketresan är högst levande och relevant, även för 
18-35-åringar.

Visst finns det tydliga tecken på att Gen Z och Millenials är, eller önskar 
vara, allt mer individualistiska i sitt resande. I synnerhet i Sverige. Det 
sägs ofta att Sverige är ett av världens mest avvikande länder med sin 
starka individualism, något som stämmer väl överens med Vinggruppens 
YouGov-undersökningen där hela 74 % av de tillfrågade svenska 
18–35-åringarna uppger att de helst sätter ihop sin egen resa där de 
bokar flyg, boende och aktiviteter separat. Motsvarande siffra bland de 
danska respondenterna är 46 %. Bland de norska respondenterna är 
siffran 52 % och i Finland 50 %. Den starka individualismen blir också 
tydlig då 70 % av de svenska respondenterna uppger att de gärna 
reser själva på semester. Motsvarande siffra i övriga Norden ligger här 
betydligt lägre med 22 % i Finland, 34 % i Norge och 31 % i Danmark.  

Det finns många fördomar 
om vad en researrangör har 
att erbjuda och många är av 
uppfattningen att det ”känns 

mossigt”, men allt fler får 
upp ögonen för att dagens 

researrangörer erbjuder en 
mångfald av både hotell, 

flexibla reslängder och 
reseformer.

För att möta önskemålen satsas det allt mer på målgruppsanpassade 
koncepthotell och möjligheter till att själv komponera ihop sin resa med 
en researrangör. Kvalitet är också en viktig parameter och att snabbt 
och enkelt kunna boka en semester utan att behöva tänka på flera olika 
komponenter lockar. Drygt 3 av 10 uppger att de väljer att resa med en 
researrangör för att de organiserar det mesta och 44 % menar också 
att de får bättre kontroll på kostnaderna genom att boka allt på samma 
ställe.

Så trots den starka individualismen och känslan av att vilja ordna med 
det mesta på egen hand så framhåller många den trygghet som det 
innebär att resa med en researrangör. 38 % väljer en researrangör för att 
det ger en känsla av ökad trygghet om något händer under semestern 
och en finansiell säkerhet om det händer bolaget något. Resebolagen blir 
också en allt viktigare aktör i tider då hållbarhet diskuteras flitigt. Nära 
4 av 10 (38 %) väljer att boka en resa med en researrangör på grund av 
deras hållbarhetsarbete. 
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PAKETRESOR I NY 
SKEPNAD – FRÅN 
CHARTERBOLAG 
TILL SEMESTER- 
FÖRETAG
Att vara trendmedveten och lyhörd är nyckeln för att vara 
attraktiv som researrangör nu och i framtiden. Gen Z och 
Millenials, precis som många andra, ställer allt högre krav på 
flexibilitet och valfrihet att skräddarsy sin resa utifrån de behov 
man har. Det ställs även krav på kvalitet. 

Designhotell som Casa Cook och Cook’s Club är koncept som är 
framtagna just för att locka den nya generationens resenärer. 
De nya hotellen bygger mycket på tanken om travel tribes (se 
sid 10) och här levandegörs också rådande samhällstrender på 
ett tydligt sätt, både när det gäller mat, design, faciliteter och 
aktiviteter. 

Som en kontrast till det digitala och uppkopplade är det 
många som idag efterfrågar det autentiska, det enkla och det 
småskaliga, såväl vuxna som barn. Ett av de mest tidstypiska 
inslagen är kanske att barnklubben på nyöppnade Casa Cook 
Chania går under namnet ”Montessori by the beach” och erbjuder 
aktiviteter som övernattning i tipi-tält, miniyoga på stranden, 
matlagning där man tillagar allt från vego-pizza till olivbröd och 
workshops där de kan lära sig göra både drömfångare och egna 
smycken. Trenderna sätter även sin prägel på familjehotellen 
Sunwing Family Resorts och O.B.C by Sunwing som lanserar 
vego-menyer i sommar. Och till Cook’s Club lockas den yngre 
publiken med urban stämning, design, DJ:s och streetfood. 

Att ständigt utveckla sin portfölj och produkt ligger i 
Vinggruppens DNA som idag är så mycket mer än bara ett 
charterbolag. Mycket av framgången ligger i det ständiga 
utvecklandet av koncepthotellen utifrån kundernas önskemål 
och behov samt rådande trender. Så har bland annat 
framgångssagan med familjehotellen Sunwing Family Resorts 
och maskotarna Lollo & Bernie levt vidare trots att det var flera 
decennier sedan konceptet lanserades. Likaså har bredden 
av produkter i portföljen med allt från sol -och badresor och 
cityresor till kryssningar och träningsresor både moderniserat 
bilden av vad en researrangör och en paketresa är idag och vad 
det kommer att vara i framtiden.
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