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Vad är en paketresa?

“En resa som är en överraskning  

och ni bestämmer vart man får åka  

och vilket hotell man bor på”
Embla, 8 år
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I handEn hållEr du dEn allra första utgåvan av 

Semesterrapporten!
Semester är något vi alla längtar efter och pratar om med vänner och bekanta. Oavsett om 
du är gammal eller ung; alla vill vi ha semester. men hur ska semestern vara för att den ska bli så där under-
bart skön, avkopplande, energigivande och innehållsrik som vi drömmer om?

I dag gör vi svenskar nära 18 miljoner utlandsresor per år. semesterbranschen har blivit en stor industri som 
sysselsätter hundratusentals människor. men semestern är också viktig för att vi ska kunna umgås med nära 
och kära, koppla av, ladda batterierna, lära oss om andra kulturer och utvecklas som människor.

vi på ving har utvecklat och arrangerat semesterresor för svenska folket i snart 60 år. så länge jag kan minnas 
har vårt mål varit att vi ska ge våra gäster ”de bästa veckorna på året”. när jag började på ving för 28 år 
sedan sa vår dåvarande vd, Christer sandahl, följande till mig: ”vi säljer inte resor, vi säljer förväntningar, 
upplevelser och minnen. vi säljer semestrar”. detta lever vi fortfarande efter i allra högsta grad. varje dag. 

vi försöker ständigt tolka trender och kundinsikter, och samlar hela tiden kunskap från en rad olika källor. allt 
från de trehundratusen semesterenkäter våra kunder svarar på varje år efter hemkomst till kunskap från vår 
egen resepanel samt genom alla de externa undersökningar som finns om semester resor och semestervanor. 
Och viktigast av allt: vi möter våra gäster varje dag, i butiker, via telefon, på flygen, på hotellen och vi får höra 
vad de tycker om sin semester och vår service. all denna kunskap använder vi när vi utvecklar våra hotellkon-
cept och de semestrar som våra kunder vill ha. 

för drygt ett år sedan väcktes idén att vi ville dela med oss av den här kunskapen till alla som är intresserade 
av semester och semestervanor. detta för att fler ska intressera sig för fenomenet “semester” och vara med 
och utveckla ännu bättre semesterupp levelser för svenska folket. för att hjälpa oss tolka all information och 
identifiera de viktigaste resetrenderna har vi tagit hjälp av ett advisory 
board, ett antal utvalda personer med olika bakgrund och erfarenhet, 
som utmanat och inspirerat oss och delat med sig av sina tankar.

nu ger vi ut ”semesterrapporten”. En spaning som sammanfattar sju 
resetrender vi ser kring hur vi svenskar vill att semestern ska vara. 

God läsning!

magnus WIknEr,  vd vIng svErIgE ab
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Hur har vi gjort?

Inför arbetet med Semesterrapporten ställde vi oss  
tre övergripande frågor.

1. Hur vill vi att framtidens semester ska vara?

2. Vad är drömresan – idag och i morgon?

3. Paketerad semester eller gör-det-själv  
– hur vill vi ha det i framtiden?

med dessa frågor som utgångspunkt har vi samlat kunskap om vår omvärld och analyserat data. sedan har 
vi lagt till vår egen kunskap och erfarenhet, samt diskuterat frågeställningarna med ving advisory board. 
när vi pratar om semesterresor har arbetet huvudsakligen fokuserats på semesterresor utomlands med flyg. 
resultatet av arbetet är semesterrapporten som du just nu håller i handen. några av de datakällor vi använt 
är följande*: 

• ving Customer segmentation survey från november 2012 där ving frågat 4300 svenskar  
om semester  och semestervanor

• vings resepanel som görs 5–6 gånger per år bland 30 000 medlemmar
• vings semesterenkät som cirka 300 000 kunder varje år besvarar efter hemkomst
•  ving advisory board 

deltagarna i Ving Advisory Board är: Jan Carlzon, tidigare bland annat vd vingresor och sas, Amelia  
Adamo, m magasin, Annika Creutzer, privatekonom, Mats Lundqvist, Ipsos, Bo Svensson, Etour  
och Marie Söderqvist, vd livsmedels företagen. 

* Läs mer om våra källor på sid 31.
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7semester
trender

Personlig service  
– här och nu
den personliga servicen kommer att spela en viktig roll även i 
framtidens resande, även om formerna för den förändras.  vi för-
väntar oss att få hjälp direkt, men det kan lika gärna vara via sms 
som ett personligt möte. det är också viktigt att den personliga 
servicen är personlig ”på riktigt”. 3

1
Semestern gör oss lyckliga, 
därför reser vi allt mer
det finns en tydlig koppling mellan utlandssemestrar och lycka. 
vidgade vyer, längtan till solen och bättre ekonomiska förutsätt-
ningar gör att vi idag reser mer än någonsin. Inte minst när vi nått 
pensionsåldern. 

2
Olika behov  
i olika situationer
kompisresor, familjesemester, semesterresor på tu man hand, 
kombinationsresor, flexibla semesterperioder och ökade möjlig-
heter att jobba på distans. nya förutsätt ningar föder nya behov 
– och alla har vi olika behov vid olika typer av semesterresor.
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Chartern är död  
– länge leve chartern
Charterresan har flera gånger under sin 60-åriga historia be-
dömts vara utdöende, på grund av oljekriser, krig, avregleringar 
och konkurrens från lågprisflyg och onlinebyråer. genom att stän-
digt hitta nya vägar har den trotsat alla farhågor och fortfarande 
visat sig vara semesteralternativet för miljontals svenskar.7

4
Vi vill ha det bättre  
än hemma 
lyxigare säng, större terrass och någon som diskar  
och städar efter oss. för fler och fler resenärer har hotellet blivit 
viktigare än resmålet. faciliteter som för några år sedan sågs 
som en extra lyx har idag blivit något vi förutsätter ska finnas  
på hotellet. Och vi vill ha högre standard än hemma.

5
Från vart till vad
resandet förflyttas mer och mer från ”vart vill du resa?” till ”vad 
vill du göra?”. vi reser gärna dit alla andra också reser, bara vi 
får med oss en unik, individuell upp levelse att berätta om när vi 
kommer hem igen.  men viktigast för de flesta är att få vara till-
sammans med familjen och slippa allt som skaver – det hör också 
till upplevelsekontot.

6
Resan som livsstils-
för bättring
sol och bad i all ära – vi vill också gärna komma hem från semes-
tern som bättre människor. träning, lärande, välgörenhet eller 
kanske ett tandläkarbesök, är exempel på faktorer som får oss  
att känna att vi får ut något bestående av vår utlandsvistelse. 
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Semestern gör 
oss lyckliga, 
därför reser  
vi allt mer

”Semester är att förflytta sin vardag

till en annan plats, där det är 

trevligare och roligare för en stund”

marIE södErqvIst

Forskning visar att det finns ett 
tydligt samband mellan utlandsresor 
och lycka. Enligt Konsumtionsrapporten 
2012, från Centrum för konsumtionsve-
tenskap vid Göteborgs universitet, är det 
framför allt tre former av konsumtion 
som bidrar till lycka: upplevelsekon-
sumtion (till exempel utlandssemester), 
prosocial konsumtion (till exempel gåvor 
till andra och välgörenhet) samt matkon-
sumtion. 

Tittar man globalt på resandet står 
ca 10 procent av världens befolkning för 
ungefär hälften av världens resande. 2012 
passerades för första gången siffran en 
miljard resande när hela 1,35 miljarder 
internationella turister reste någonstans 
i världen. 2030 beräknas den siffran 

vara uppe i 1,8 miljarder. Fem miljoner 
människor beräknas också korsa interna-
tionella gränser varje dag i jobb eller nöje, 
allt enligt The World Tourism Organiza-
tion (UNWTO). 

Vi svenskar reser också allt mer. Siff-
ror från Svensk privatresebarometer 2013 
visar att svensken gör 2,5 utlandsresor 
per år, en liten ökning från året innan. Vi 
stannar också längre utomlands – i snitt 
3,8 veckor jämfört med 3,4 året innan. 
En undersökning från Forex Bank visar 
att 40 procent av svenskarna planerar att 
resa mer under 2013 än 2012. 

Semesterresan utomlands är också 
den överlägset viktigaste konsumtionen 
för deltagarna i Vings Resepanel från 

maj 2013. Hela 89 procent uppger att 
semesterresan utomlands är viktig eller 
mycket viktig. På en andraplats kommer 
renovering av bostaden eller fritidshuset 
(54 procent) och som minst viktigt anges 
nya vitvaror och ny bil.

I Vings Resepanel uppger också 
59 procent att de gör fler semesterresor 
utomlands idag än för fem år sedan. 
64 procent lägger också mer pengar på 
semesterresor idag, jämfört med för fem 
år sedan. Som anledning till att de lägger 
mer pengar på semesterresor uppger 
nästan hälften av dem, 49 procent, att de 
har råd att göra fler resor än tidigare, 17 
procent att de har blivit mer kräsna med 
åren och 11 procent att de är borta längre 
perioder än tidigare.
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En orsak till det ökade resandet är 
att våra disponibla inkomster, det vi kan 
konsumera, växer hela tiden. Ända sedan 
den senare delen av 90-talet har det gått 
ganska konstant uppåt. En längre tid har 
också den svenska valutan varit stark och 
räntorna låga, vilket har resulterat i att 
vi reser mer, stannar borta längre och 
spenderar mer pengar på resmålet. 

Konsumtionsrapporten 2012  
visar också att tillväxten i konsumtio-
nen de senaste två åren finns i utlands-
konsum tionen. I Vings Resepanel uppger 
58 procent att de finansierar sin resa 
genom en egen buffert och 30 procent 
att de lägger undan pengar varje månad 
till semestern. Endast tre procent av de 
tillfrågade betalar sin resa på kredit.

Vilka är det då som reser mest? EU:s 
statistikkontor eurostat tog 2012 fram 
siffror som visar på att den största tillväx-
ten finns i åldersgruppen 65+, som står 
för 20 procent av européernas utgifter 
inom turism och resande. Gruppen 65+ 
var också den enda grupp som ökade i 
alla fyra indikatorer: antal som gjorde 
minst en långresa, sammanlagt antal 
resor, antal hotellnätter och hur mycket 
pengar man spenderade på resan. De 
föredrog också att resa med färdigpake-
terade resor. 

Åldersgruppen 65 och äldre beräk-
nas öka med 60 procent fram till 2040 
och 2060 kommer närmare 30 procent 
av befolkningen att vara över 65 år. Med 
tanke på att den här gruppen spenderar 

relativt mycket pengar och kan resa även 
utanför högsäsong, kommer den att spela 
en viktig roll för turismen i framtiden.
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Olika livssituationer ställer olika 
krav på resandet. För resebolagen blir det 
allt viktigare att förstå kundens behov och 
syfte med semestern. Kunderna ställer 
högre krav på att semesterresan ska passa 
just deras specifika önskemål. 

Reser man med familjen är det 
till exempel andra faktorer som spelar 
in jämfört med om man reser på tu man 
hand, i arbetet eller med kompisgänget. 
Behovet förändras inte bara beroende 
på var i livscykeln man befinner sig utan 
skiljer sig också åt under olika tidpunkter 
på året. Vi ser också en tydlig efterfrå-
gan på semesterkoncept anpassade för 
barnfamiljer eller vuxna som reser utan 
barn. 2007 lanserade Ving vuxenkoncep-
tet Sunprime, som är ett av de snabbast 
växande hotellkoncepten i branschen. 

Det som påverkar resans karaktär 
och slutdestination mest är resesällska-
pet, det uppger 90 procent av de tillfrå-
gade i Vings Resepanel från maj 2013. 
På andra plats kommer tid på året (86 
procent), följt av hur mycket pengar man 
har att röra sig med (76 procent), livssitu-
ationen i stort (70 procent), om man får 
med sig någon på resan (70 procent)  
och om man reser med eller utan barn  
(54 procent). 

Vings Resepanel visar också att 
resor till sol- och badresmål utomlands 
överlägset toppar listan över de mest 
populära semesterformerna med 89 pro-
cent. 22 procent stannar hellre hemma 
och njuter av ledigheten. Andra populära 
semesterformer är bilresor i Norden/Eu-
ropa (17 procent) och att åka runt i Som-
mar-Sverige (14 procent). Att semestra på 
lantstället är en annan favorit  
(15 procent).

Semesterupplevelsen är också 
väldigt olika beroende på vad man har 
för vardag. Jobbar man i en verksamhet 
där man möter många människor kan 
semester innebära att få komma iväg och 
vara för sig själv. Är förhållandet det mot-
satta kan resan med många människor 
runtomkring vara ett utmärkt val. 

Vings försäljningsstatistik visar 
också allt fler önskemål om kombina-
tionsresor. Man vill ha sin avkoppling 
på stranden och solgaranti, men vill 
också att det ska hända något mer under 
resan. Det finns dessutom en stor grupp 
svenskar med släkt och vänner i utlandet. 
Svensk Privatresesebarometer 2013 visar 
att 28 procent av utlandsresenärerna res-
te för att besöka släkt och vänner, vilket 
gör den typen av resa till den tredje van-

ligaste, efter sol och bad och storstads-
resor. Många av de som hälsade på släkt 
och vänner valde också att kombinera sin 
resa med någon veckas sol och bad. 

Det är inte bara typen av resor som 
ställer nya krav. Själva semestermönstret 
har också förändrats mycket över tiden. 
Industrisemestern med fyra-fem veckor 
i juli/augusti är ett minne blott. Idag 
pratar vi inte längre så fokuserat om se-
mester, gränsen mellan arbete och fritid 
har blivit mer flytande. Tekniken och fö-
retagsklimatet ger större möjligheter för 
människor att sköta jobbet på distans och 
det har blivit möjligt att resa på semester 
under tider då många andra inte kan. 

Olika behov  
i olika situationer

”Drömresan är väldigt mycket beroende

på var du befinner dig själv någonstans,

både i plånboken och i livet”.

amElIa adamO
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Den personliga servicen är inte  
på utdöende, men kraven på den för-
ändras. Tålamodet tryter, inte minst i 
takt med att tekniken utvecklas och att 
fler och fler människor vill ha omedelbar 
behovstillfredsställelse. Under diskussio-
nerna i Vings Advisory Board samman-
fattade SAS tidigare VD Jan Carlzon bra 
service med: ”Du och jag, här och nu”. 

En tydlig trend är att allt fler säger 
att de inte behöver träffa en fysisk person, 
det går lika bra att ringa ett telefonsamtal 
för att få hjälp. Eller varför inte via sociala 
medier? I YouGovs undersökning Sixth 
sense travel 2012 fick människor frågan 
om vad som har fått dem att följa resefö-
retag i sociala medier. Där svarade hela 
35 procent att det var för att få mer ser-
vice, till exempel snabba svar på frågor. 

En annan typ av service är de infor-
mationssajter med semestertips på res-
målen som Ving nyligen har utvecklat för 
smartphones och läsplattor, något som 
de allra flesta har med sig på semestern. 
Detta gör att Vings gäster till exempel 
kan ligga kvar vid poolen och chatta med 
receptionen eller boka en spabehandling. 

Behovet av Just-in-time-service, att  
få hjälp här och nu, ökar alltså. Många vill 
inte vänta på att reseföretagets personal 

kommer och besöker hotellet kl. 11-12 
på tisdagar.  När det gäller äldre gäster 
finns det däremot många som fortfarande 
föredrar att prata med någon ansikte mot 
ansikte. För dem känns det kanske inte 
lika naturligt att gå in på webben eller 
skicka ett sms för att få svar. 

Under Vings Advisory Board sa 
flera deltagare att det viktigaste med den 
personliga servicen är att den är personlig 
på riktigt, inte ”proffs-personlig”. Åker 
man på två resor till två skilda resmål 
med ett och samma företag vill man inte 
höra samma sak på båda resmålen, ha en 
pärm med samma innehåll, eller få sam-
ma typ av restaurangtips. Servicen måste 
kännas individuell. Kraven på reseföre-
tagens personal på plats ökar också. De 
ska ha god lokalkännedom, ge individuell 
service och kunna läsa av vilken typ av 
service varje enskild gäst har behov av.

I Vings Resepanel från maj 2013 
uppger 34 procent av de 7 859 svarande 
att de väljer Ving för att servicen är bra. 
På frågan om vilken typ av service man 
helst vill ha ligger skriftlig information 
och tips om resmålet i topp med 70 pro-
cent. Därefter följer en person som man 
kan nå via e-post och sms (53 procent), 
någon att kunna ringa dygnet runt (50 
procent), personlig service (50 procent), 

en person som kan ge tips och berätta om 
lokala förhållanden (47 procent) och slut-
ligen en person som kommer till hotellet 
några gånger i veckan (31 procent). 43 
procent uppger att de inte behöver någon 
service alls. 

Här ser man också tydligt att behovet 
av service skiljer sig mellan åldersgrupper 
och kön. Kvinnor tycker i större ut-
sträckning än män att det är viktigt med 
personlig service.  De som tycker att det 
är viktigast med personlig service är ål-
dersgruppen 55 år och äldre samt, kanske 
lite förvånade, ungdomar upp till 24 år. 

Mycket pekar på att personlig 
service även i fortsättningen kommer att 
ha en stor betydelse och att det handlar 
mycket om du och jag, här och nu. Till 
viss del kan servicen ske digitalt, men det 
personliga mötet kommer fortsatt att vara 
viktigt. 

Personlig service  
– här och nu

”Bra personlig service är mer än någon

som står och flinar när man får en biljett,

det handlar också om att kunna förmedla kunskap”.

bO svEnssOn
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Vi vill ha det  
bättre än hemma

”Jag tror att drömsemestern är

den klass man tillhör hemma”.

att leva i en klass snäppet över

annIka CrEutzEr
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Enligt Svensk Privatresebarometer 
uppger 53 procent av de tillfrågade att 
servicenivån och standarden på boendet 
är viktigast när de bokar sin resa. 

I drömmen om den perfekta se-
mestern ingår att vi vill ha det bättre än 
hemma. Det uppger 55 procent av de till-
frågade i Vings Resepanel från maj 2013. 
Detta bekräftas i Ving Customer Segmen-
tation Survey från november 2012, där 
58 procent uppgav att det viktigaste med 
semestern är att den ska vara något helt 
annat än det liv man lever hemma. 

Att det ska vara bättre än hemma 
gäller både boendet och faciliteterna. 
Sängen får gärna vara lite lyxigare och 
terrassen större än hemma. Vi ser också 
gärna att någon bäddar sängen åt oss, 

diskar och tar hand om sådant vi inte har 
råd med annars. 

Ett talande exempel på detta hittar 
vi i Vings Resepanel. Som skäl till att man  
uppskattar exempelvis Thailand som tu-
ristland uppgav deltagarna att de känner 
att man kan leva lyxigt där. Bo bra, äta 
gott och unna sig massage varje dag, till 
en låg kostnad.

Vings egen försäljningsstatistik 
bekräftar också att svenskar vill bo allt 
bättre under semestern. Under de senaste 
tio åren har antalet semestersvenskar 
som väljer att bo på 4- och 5-vingade 
hotell nästan fördubblats, från 30 till 55 
procent. Fler och fler väljer också kon-
cepthotell speciellt utvecklade för familjer 
eller vuxna som reser utan barn. 

En faktor som underlättar ett bra 
boende är att hotellstandarden har höjts 
kraftigt under senare år. Inte minst på 
resmål dit många väljer att resa, som till 
exempel Gran Canaria, Turkiet, Thailand 
och Karibien. 

I takt med att fler vill bo på bättre 
hotell ökar också kundernas krav på 
hotellen. Faciliteter som träningsmöjlig-
heter, Swim Out och bra läge börjar mer 
och mer ses som självklarheter. För att 
inte tala om fri WiFi. Fler och fler vill vara 
uppkopplade under semestern. Fler än 
sex av tio av Vings resenärer gör dagligen 
uppdateringar i sociala medier när de är 
på semester. 
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I takt med att människor blir mer och 
mer resvana anar vi att resandet har bör-
jat gå från ”vart vill du resa?” till ”vad vill 
du göra?”. Man söker individuella upp-
levelser, oavsett om det handlar om att 
ligga på en solstol och läsa böcker, umgås 
med familj och vänner, träna eller att få 
en unik upplevelse på den där restaurang-
en som ingen annan hittade till. 

Färska siffror från Svensk 
Privatrese barometer 2013 styrker tesen 
om upplevelser som en växande trend. I 
undersökningen svarade 48 procent att 
det viktigaste när man väljer resmål är att 
det finns något att uppleva på plats. 

Man skulle kort sagt kunna påstå 
att vi vill vara originella på samma sätt 
som alla andra. Man vill komma hem 
och berätta om den unika upplevelsen, 
utan att egentligen vilja skilja sig från 
mängden. Häri ligger en stor utmaning 
för resebolagen. Hur ger man gästen den 
där extraupplevelsen som gör att han 
eller hon kan komma hem och berätta om 
något originellt kring det som ändå gav 
en trygghet? 

I Vings Resepanel ställdes frågan 
om vad man upplever som viktigt under 
semestern, utöver själva resmålet. Det 
visade sig att hela 59 procent av de till-
frågade kan tänka sig att resa dit många 
reser, bara de kan skapa sin egen unika 
upplevelse. 57 procent uppgav att det är 
viktigare vad som finns att uppleva på 
semestern än vart de åker. 37 procent 
anser att hotellet är viktigare än resmålet 
och 32 procent ansåg det som viktigt att 
få göra något som ingen annan gör under 
semestern.

Från vart till vad 

Jag tycker om att besöka ställen där jag inte varit förut  67%

Jag letar efter lokala restauranger med lokal mat  
och undviker mat som jag lika lätt kan få hemma  58%

Jag vill att min semester ska vara något helt annat  
än det liv jag lever hemma  58%

Jag föredrar intima reseupplevelser, snarare  
än att resa i större grupper  57%

Jag söker en semester som ger mig nya upplevelser  49%

Jag bestämmer vad jag ska göra när jag kommit fram  
till mitt resmål, t.ex. aktiviteter och måltider 43%

Jag föredrar en semester där jag kan ta det lite lugnt  43%

Jag tycker verkligen om all den planering och ansträngning  
som går åt till min semester  35%

när jag väljer resmål är det viktigt att kunna besöka historiska  
och kulturella platser  35%

Jag väljer en semester som alla i familjen kan tycka om,   
t.ex. med mycket aktiviteter 33%

Så här vill vi ha det på semestern

”Resandet går mycket mer mot 

vad får jag uppleva?’”

’Vad är mitt intresse, 

Jan CarlzOn

källa: vIng CustOmEr sEgmEntatIOn survEy
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En tydlig trend är resan som livs-
stilsförbättring, att vi vill få ut någonting 
bestående av vår semester. Svenskarna är 
ett kunskapstörstande folk, allmänbild-
ning och kunskap står högt i kurs. Reser 
man bort lär man sig gärna något om 
resmålet medan man är där. 

Något annat som står högt i kurs  
är träning. För många räcker det med det 
träningsutbud som finns på hotellet eller 
att ta en morgonpromenad på stranden, 
medan andra föredrar att åka på en 
renodlad träningsresa. Vings Resepanel 
visar att fem av tio tränar under semes-
tern och att hela 33 procent gör det varje 
dag. Antalet google-sökningar på just 
”träningsresor” har också ökat markant 
det senaste året. 

I Vings Resepanel från maj 2013 
uppger 70 procent av de 7 859 tillfrågade 
att de rör på sig på semestern men även 
unnar sig god mat och dryck. Åtta procent 
tycker att det är viktigt att leva sunt och 
träna på semestern, medan resterande  
22 procent anser att det inte är viktigt.

30 procent vill gärna lära sig 
något nytt under semestern, till exempel 
spanska, dansa salsa eller surfa. För 28 
procent är det viktigt att resa för att ägna 
sig åt sin hobby, som till exempel cykling, 
triathlon eller surfing. 

Även om det saknas officiella siffror 
ser vi att det blir vanligare att kombinera 
sin semester med någon typ av medicinsk 
behandling, inte minst av ekonomiska 
skäl. Det kan till exempel handla om 
tand läkarbesök, ögon- eller plastikopera-
tioner. Ofta inleder man resan med själva 
behandlingen och vilar sedan upp sig ett 
antal veckor för att komma hem pigg och 
fräsch. 

I resan som livsstilsförbättring ingår 
också viljan att göra gott. Svar från Vings 
Resepanel visar tydligt att man inte vill 
känna att man förstör miljön eller utnytt-
jar lokalbefolkningen på resmålet. Man 
vill helt enkelt resa ”schysst”, oavsett om 
det handlar om att skänka pengar eller 
sopsortera på hotellet. Något som gör 
människor upprörda är dåliga arbetsvill-
kor på resmålet. Transparens hos resebo-
lagen är viktigt, kunderna vill till exempel 
veta om maten är lokalproducerad och 
om hotellpersonalen har föreningsfrihet. 

Resan som livs
stilsförbättring

”Reser man bort så lär man sig  

för att få någon uppfattning om var man är”

gärna något om resmålet

marIE södErqvIst
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Chartern är död  
– länge leve chartern

Svenskarna var tidiga med att åka 
på charter, bland de första i Europa. Hur 
kommer det sig? Dels kan vi tacka de 
generösa semesterreglerna med bland an-
nat tre veckors lagstadgad semester som 
infördes i början på 50-talet. Tv:ns intåg 
i de svenska hemmen gjorde också att vi 
blev mer intresserade av omvärlden. Att 
Sverige höll sig utanför andra världskriget 
innebar dessutom att svenskarna hade 
både pengar och tid över till att resa.

1955 var året då chartern fick sitt 
genom brott. Allt fler researrangörer bör-
jade anordna sällskapsresor och vid den 
här tiden reste 500 personer till Mallor-
ca varje år. På 1960-talet ökade antalet 
charterbolag explosionsartat, konkurren-
sen gjorde att priserna sjönk och ännu 
fler svenskar kunde nu åka på charter. 
Antalet personer som åkte till Mallorca 
varje år ökade till 40 000, på bara tio år. 
Redan då lades dessutom grunden till det 
som idag är charterns grundbult – det 
målgruppsanpassade resandet. 

Charterresandet påverkades sedan 
hårt av flera olika faktorer, däribland olje-
kriser och krig som gjorde att resandet 
sjönk dramatiskt. Men 1993 inträffade 
en rad positiva förändringar, som att 
charterskatten togs bort och flyget avreg-
lerades. 

När millennieskiftet närmade sig 
spådde reseanalytiker att möjligheten att 
enkelt sy ihop en resa själv på internet 
skulle minska behovet av paketresor. 

Researrangörerna skulle helt enkelt bli 
onödiga. Men precis som charterresandet 
ständigt har utvecklats, gjorde även re-
searrangörerna det. Idag har till exempel 
antalet butiker minskat, till förmån för 
försäljning på internet och hotellkoncep-
ten utvecklas ständigt.

Trots de svackor som charterresan-
det upplevt så fortsätter den att öka. För-
ra året reste drygt 2,5 miljoner svenskar 
på charterresa, enligt Rese- och Turist-
databasen, TDB. Chartern har blivit mål-
gruppsanpassad, med specifika hotell och 
semesterkoncept för olika kundgrupper. 
Charterresan har gått från gruppresor à 
la Sällskapsresan till personifiering in i 
minsta detalj. En reseform där reseföreta-
gen ständigt jobbar för att ta bort allt som 
”skaver”. Från information och bokning, 
via flygresan, till hotellen, på plats och på 
vägen hem – något som lågprisflyget inte 
kan konkurrera med. 

Charter handlar mer om ett be-
kvämt sätt att få hjälp med att paketera 
och skräddarsy sin resa, istället för att 
göra allting själv. Vi har olika behov för 
olika resor, och när det gäller barnfa-
miljers behov av att koppla av och ha en 
skön semester tillsammans är det svårt 
att paketera ihop en bättre semester 
själv. Risken för att något ska gå snett är 
alldeles för stor. Detsamma gäller för par 
som reser utan barn, kompisgänget eller 
familjen med vuxna barn som vill ha en 
bekväm semester på ett bra hotell. 

Vings Resepanel från maj 2013 visar 
att de allra flesta reser med charter ibland 
och paketerar sin egen resa vid andra till-
fällen. En tredjedel av de 7 859 tillfrågade 
svarade att de alltid åker med charter,  
63 procent att de gör både och – vid olika 
tillfällen. Endast fyra procent uppger att 
de alltid paketerar sin egen resa.

De som väljer att åka charter uppger 
som främsta skäl att det är enkelt och 
bekvämt (83 procent). För 40 procent 
är det viktigast att man oftast slipper 
mellanlandningar och byte av flyg, medan 
26 procent ser chartern som en kvalitets-
stämpel på att allt kommer att fungera, 
som till exempel flyg, transfer och hotell. 
25 procent svarar att det känns trygga-
re att resa med en researrangör om det 
skulle inträffa oförutsedda händelser i 
omvärlden.  

Nästan en fjärdedel av de tillfråga-
de i Vings Resepanel, 23 procent, uppger 
också att det känns tryggt att det finns 
svensktalande personal på plats om det 
skulle hända något.

De som bokar sin semesterresa på 
egen hand gör det främst för att de vill 
vara flexibla med reslängden (65 pro-
cent) och att de upplever att de har fler 
alternativ att välja bland (52 procent). 
42 procent upplever också att det blir 
billigare.

”Även den mest inbitna hipstern från Södermalm

får barn och väljer då att åka på charter.”

amElIa adamO
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6
I Ving Customer Segmentation Survey har vi kunnat  

urskilja sex olika semestertyper. Till varje semestertyp  
har vi kopplat den av trenderna i Semesterrapporten  

som stämmer allra bäst överens med dess egenskaper  
och behov.  Generellt för alla sex semestertyperna  

är trenderna ”Chartern är död – länge leve chartern”  
och ”olika behov i olika situationer”. 



Passport

Äventyraren  

söker nya upplevelser, både vad gäller 
platser, aktiviteter och kulturer. vill  
gärna ha en aktiv semester och värde-
sätter flexibilitet. syr helst ihop sin 
resa själv på nätet. många äventyra-
re har högre inkomst och reser oftare 
än genomsnittet. 

• hög inkomst
• reser oftare
• bokar online
• Inte så lojal mot reseföretaget
• föredrar att paketera  
 sin egen resa

TREND: FRÅN VART TILL VAD

semester
typer
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All Inclusive -
resenären 
all Inclusive-resenären är ganska konservativ och återvänder 
gärna till välkända resmål, hotell och ansikten. vill gärna ha  
en blandning av avkoppling och nöjesliv under sin semester.

• hög andel kvinnor och studenter under 35
• låg inkomst
• reser mer sällan
• åker dit landsmännen åker
• föredrar paketerat och all Inclusive
• har en ganska snäv budget för semestern

TREND: VI VILL HA DET BÄTTRE ÄN HEMMA
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• bokar online
• föredrar att paketera sin egen resa
• reser oftare 
• spenderar mer pengar under semestern
• reser helst långdistans till sol & bad-resmål
• föredrar avkoppling framför aktiviteter
• återvänder gärna till samma hotell

TREND: SEMESTERN GÖR OSS LYCKLIGA, DÄRFÖR RESER VI ALLT MER

Gör-det-själv-
resenären 
återupplever gärna tidigare, lyckade semestrar.  

söker inte aktiviteter under semestern och bokar helst  
sin resa själv på nätet. många gör-det-självare  

är höginkomsttagare och 55+. de reser oftare och  
spenderar mer pengar än genomsnittet under sin semester.
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återupplever gärna tidigare, lyckade semestrar. värdesätter bekvämlighet  
och undviker gärna aktiviteter. den bekväme betalar gärna extra för  
att någon ska skräddarsy resan från början till slut. 

• hög andel 55+
• föredrar paketresor
• reser mer sällan
• spenderar mer pengar under semestern
• åker gärna på kryssningar
• reser gärna till samma hotell
• köper ofta till all Inclusive
• gillar att reseföretaget har personal på plats
• lojal mot reseföretaget

TREND: PERSONLIG SERVICE – HÄR OCH NU

Gör-det-själv-
resenären 

Den bekväme 
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• reser mer sällan
• gillar resorter med  
 barnklubb 
•   Inte så lojal mot    
 rese företaget
• föredrar direktflyg 
• föredrar paketerade resor 
•  34-54 år

Familjesemestraren 

TREND: CHARTERN ÄR DÖD–LÄNGE LEVE CHARTERN

reser gärna till nya destinationer varje gång, 
helst dit barnen vill. uppskattar familje shower 
och underhållning på hotellet. familjesemes-
traren bryr sig inte så mycket om hur semes-
tern organiseras, så länge den känns prisvärd. 
familjesemestraren föredrar charterresor till 
sol- och badresmål.
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DEN BEKYMMERSFRIA SLAPPAREN

öppen för nya destinationer men söker inte äventyr. slappnar helst 
av under semestern, ofta genom att ägna sig åt en hobby som skidor 
eller dykning. den bekymmersfrie föredrar en enkel resebokning. 

• Inte höginkomsttagare
• gillar paketerade resor
• reser mer sällan
• mer aktiviteter, mindre sol & bad
• bor på enklare hotell
• har en ganska snäv budget för semestern

TREND: RESAN SOM LIVSSTILSFÖRBÄTTRING

Den bekymmersfrie 
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Historiskt finns det flera avgöran-
de faktorer som påverkat vår semester. 
Två veckors lagstadgad semester fick vi 
först 1938, fem veckor infördes så sent 
som 1978. Billiga transporter och mer 
fritid ledde till charterns genombrott på 
1950-talet. Idag har semesterresandet en 
självklar plats i hushållsbudgeten. Semes-
tern är ett nödvändigt avbrott från den 
stressiga vardagen och ger oss en chans 
att få vara den vi helst av allt vill vara.

Det blir allt tydligare att vi har 
olika behov för olika resor. En trend är att 
vi gör fler men kortare semesterresor, en 
annan att vi reser längre bort, även med 
barn. Vi börjar också se fler barnfamiljer 
som reser på city-semester. Tregenera-
tionsresandet ökar och hotellen börjar bli 
viktigare än resmålen. Vi blir också allt 
äldre, friskare – och mer köpstarka. Men 
hur ser framtiden ut, kommer semester-
resandet att ses som ett positivt välfärds-

symptom, eller som ett symptom på en 
negativ konsumtionskultur? 

I en debbattartikel i Expressen den 
24 mars 2013 redovisar utrikesminister 
Carl Bildt att svenska folket i dag gör 25 
procent fler utlandsresor än 2009. Enligt 
Rese- och Turistdatabasen, TDB, gjor-
des det nästan 14 miljoner utlandsresor 
(inklusive resor inom Norden) 2009 och 
förra året nästan 18 miljoner. 

I debattartikeln i Expressen skriver 
Carl Bildt också att ”Resandet är bra för 
Sverige... Resandet ökar mångfalden i 
Sverige. Vi tar hem kulturimpulser, mat, 
idéer, vi kanske till och med blir förälska-
de i någon. Det mänskliga livet utveck-
las… Resandet möjliggör möten som är 
avgörande i affärslivet, för vår viktiga 
handel och för våra duktiga forskare. Det 
ökar förståelsen för hur man resonerar 
i andra länder …När vi befinner oss i 
världen gör vi avtryck i den. Samtidigt lär 
vi oss av andra och utvecklar Sverige. Det 
gäller inte bara för mig som utrikesminis-
ter – utan för alla svenska resenärer.”

Vi får mer pengar att röra oss med, 
men kommer vi att lägga mer tid på se-
mestern? En tes är att vi inte kommer att 
prata om semester så fokuserat framöver, 
att det blir mer flytande mellan jobb och 
fritid. Vi blandar och det är status att kun-
na ta ledigt när ingen annan kan, eller att 
resa och sköta jobbet från Thailand. Än så 
länge gäller det inte de breda grupperna, 
men trenden går mot att inte definiera så 
skarpa gränser i framtiden.  

Varför reser vi då utomlands  
på semester? För att vi inte vågar chansa 
på det svenska sommarvädret! Det bästa 
med att resa utomlands är enligt Vings 

Resepanel det solsäkra klimatet. Andra 
anledningar till att vi gärna bokar en resa 
till ett annat land är att slippa vardagens 
alla krav och måsten samt att ta del av 
andra länders kultur. 

Vings Resepanel har frågat barn-
familjer vad man vill uppnå med semes-
tern. Då hamnar koppla av och ha kul 
med varandra i topp (38 procent), följt av 
att skaffa nya gemensamma upplevelser 
(36 procent), hinna umgås med famil-
jen utan andra aktiviteter och jobb som 
stör (35 procent), äta och dricka gott (35 
procent) och få en snygg solbränna (23 
procent).

Semestern är viktig idag, det är 
inget som vi vill försaka i första taget. I 
flera undersökningar hänvisas till att man 
på semestern vill slippa krav och måsten 
och komma bort från vardagen. Många 
lever ett stressigt liv och hinner inte um-
gås så mycket med nära och kära som de 
skulle vilja. Vardagsstressen gör att vi inte 
alltid är den personen vi skulle vilja vara, 
vilket man får möjlighet till på semestern.  
Självklart är det svårt att sia om framti-
dens samhällsklimat, men i ett kortare 
perspektiv är det svårt att se att  livet 

Framtidens  
semester

Varför reser vi utomlands? 
1.  solsäkert klimat  (66 %) 

2.  slippa alla krav och måsten  (50 %) 

3.  nya upplevelser och en  
 annan kultur  (43 %) 

4.  glömma vardagens bestyr  (42 %) 

5.  att få vara med nära och kära (40 %) 

Inför arbetet med Semesterrapporten ställde vi oss tre övergripande 
frågor. Till varje fråga samlade vi bakgrundsmaterial som vi försåg Ving 
Advisory Board med inför vårt rundabordssamtal. Detta bakgrunds
material vill vi gärna dela med oss av. Läs mer på de kommande sidorna.
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Diskussionsfrågor:
• kommer vi att få mer tid att lägga 

på semester?
• kommer vi att få mer pengar –  

och fortsätter vi i så fall att spen dera 
dem på semesterresor?

• speglar resebranschens utbud det 
samhälle vi lever i, eller finns det  
ett behov hos semesterresenärerna 
som ingen har tänkt på?

• rapporter visar att semesterrese-
närer i åldern 55+ äger mer än  
70 % av hushållens köpkraft. hur 
påverkar det semestervanor  
och utveckling av nya resmåls- och 
hotellkoncept?

• hur påverkar miljödebatten resan-
det i framtiden? företagens sociala 
ansvar?

• hur kommer vi att spendera vår 
semester i framtiden?

skulle bli mindre stressigt. Så flykten till 
ett annat land på semester kommer att 
fortsätta att vara ett behov i många sam-
hällsgrupper, främst barnfamiljerna. 

Semesterresan ska vara de bästa 
veckorna på året. Ipsos undersökning 
från 2011 visar också att förväntningar-
na på semesterresan är höga. Det man 
vill få ut av sin semester är:

• Att komma bort och slippa  
vardagsstressen

• Att njuta, unna sig och ha det bra
• Att umgås med nära och kära
• Att aktivera sig genom olika  

aktiviteter

Drömresan – 
idag och imorgon
Den rådande trenden när det gäller 
”drömresan” är att resa långt bort till 
fjärran stränder och upplevelser. Sydost-
asien, och framför allt Thailand, har varit 
drömresmålet i många år men nu reser 
allt fler västerut, med Karibien i topp.  
En bidragande orsak är att chartern har 
gjort drömmen om Karibiens stränder 
uppnåelig, bland annat med direktflyg  
till många resmål.

En annan anledning är hotellen. 
Idag upplever vi att det är okej att till-
bringa hela semestern på hotellet. Efter-
som hotellet allt oftare blir en upplevelse 
i sig. Det satsas allt mer på målgruppsan-
passade hotell, många väljer till och med 
hotell före resmål. Trenden just nu går 
mot större hotell med stor volym, eller 
mindre och personliga hotell. Hotell som 
befinner sig mittemellan dessa ytterlighe-
ter blir allt mindre eftertraktade. 

En viktig faktor för framtida dröm-
resor är gränsen för hur långt man kan 
flyga. Framtidens flygplan kommer att 
öppna nya möjligheter. En annan faktor 
är frågan om status. Vill jag signalera 
min unika personlighet med mitt val av 
semesterresa, eller är det okej att resa 
till Kanarieöarna och Thailand som alla 
andra? Drömresan handlar inte bara om 
geografi och status utan också om vad 
man vill få ut av sin semesterresa. Och 
det som är en drömresa för en männ-
iska behöver inte alls vara det för någon 
annan. 

Förra året reste mer än 2,5 miljoner 
svenskar på charter enligt Rese- och 
Turistdatabasen, TDB. Bland charterrese-
närerna är Turkiet och Kanarieöarna de 
största destinationerna. 

Under 2013 är det hit flest svenskar 
kommer att resa med Ving: 
1. Gran Canaria 
2. Turkiet 
3. Mallorca 
4. Teneriffa 
5. Egypten 
6. Rhodos 
7. Cypern 
8. Kreta 
9. Thailand 
10. Fuerteventura 

Hit reste flest svenskar under 2012 
med Ving:
1. Turkiet 
2. Gran Canaria 
3. Mallorca 
4. Teneriffa 
5. Kreta 
6. Rhodos 
7. Cypern 
8. Thailand 
9. Egypten 
10. Fuerteventura 
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I takt med att människor blir allt 
mer resvana och att hotellen blir allt 
bättre blir också hotellet viktigare än 
resmålet för många. Det spelar ingen roll 
om semesterresan går till Egypten eller 
Kreta, det är ett särskilt hotell vi är ute 
efter. Och vilket är naturligtvis beroende 
av vem man reser med och vad man vill 
få ut av resan. Reser man med barn är ett 
familjehotell att föredra och reser man 

utan så väljer man ett vuxenhotell, ett 
koncept som växer kraftigt både i Norden 
och i övriga världen. 

Behoven förändras självklart 
utifrån typ av resa, och frågar man en 
barnfamilj vad som är viktigt på hotellet 
hamnar ett stort poolområde i topp, det 
visar Vings Resepanel. 

Hos en bredare målgrupp är 
faktorerna som avgör val av hotell lite 
annorlunda. Det visar Ving Customer 
Segmentation Survey från 2012:

Vilka av följande saker  
är viktiga på hotellet 
för din familj?

Vilka av följande egenska
per var viktigast för dig  
när du valde boende?

• det ska vara ett stort  

poolområde  (29 %)

• det ska finnas många aktiviteter  

för barnen  (13 %)

• det ska finnas en bra restaurang  

för vuxna  (12 %)

• det ska finnas underhållning (11 %)

• det ska finnas barnpool  (10 %)

• det ska finnas barnmenyer  (8 %)

• det ska finnas fitness och spa -

möjligheter för vuxna  (3 %)

• läge (t.ex. nära stranden, centrum, 

restauranger, nattliv)  (23 %)

• rumstyp (t.ex. kvalitet, storlek, 

tillgång till familjerum) (11 %)

• kvaliteten på maten (10 %)

• mervärden (t.ex. pool, bar, gym, 

restaurang, barnfaciliteter) (8 %)

• utbud av tillval (t.ex. all Inclusive, 

helpension, frukost, endast rum) 

  (8 %)

• Personalens vänlighet  

och/eller hjälpsamhet (7 %)

• att servicen räcker hela vägen (6 %)

• hur ser drömresan ut om tio år – och 
varför?

• kommer vi att vilja resa längre bort, 
eller kanske närmare?

• vad vill vi uppleva på semestern om 
fem år, om tio år?

• vilka hotellkoncept får vi se framöver 
och hur vill vi ha det?

• (all Inclusive, vattenland,  
swim Out… etc.)?

• Just nu ser vi en tydlig tränings-
trend. vad kommer den att leda till 
framöver? koncepthotell med bra 
träningsfaciliteter och genomtänkta 
program, rena träningsanläggningar 
etc.?

• stämmer hypotesen ”berätta vart du 
reser på semester och jag ska säga 
vem du är”? är semester resan och 
vart vi reser en statusmarkering?

Diskussionsfrågor:
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”Svensk Privatresebarometer 2013”
resegeometri nordic ab (2013)

”Europeans aged 65+ spent a third more on tourism in 
2011 compared with 2006”
Eurostat, statistics in focus, Issue 43/2012 (2012)

“UNWTO World Tourism Barometer - 2012 International 
Tourism Results and Prospects for 2013”
unWtO Word tourism Organization (2013)

“Konsumtionsrapporten 2012”
Centrum för konsumtionsvetenskap vid handelshögskolan, 
göteborgs universitet (2012)

”SixthSense Travel 2012”
yougov (2012)

”Svensk charterhistoria”
thomas von seth (2008)

”Ving Customer Segmentation Survey”
En undersökning från november 2012 som ving gjort bland 
ca 4300 svenskar.

Rese- och Turistdatabasen
rese- och turistdatabasen, tdb, är en löpande marknads-
undersökning om svenskarnas resvanor

Vings Resepanelen
resepanelen är en kanal mellan reseintresserade och 
semesterarrangören ving. det är en internetbaserad, 
oberoende och opolitisk panel som speglar åsikter när det 
gäller semester, resor och andra närliggande frågor. att 
vara med är frivilligt och helt kostnadsfritt, och man kan 
när som helst lämna panelen. urvalet är ett s k bekvämlig-
hetsurval och de som svarar väljer själva att göra det via 
en webbenkät.

KällförtecKning

När lågprisflyget slog igenom för 
tio år sedan var det många som dömde 
ut chartern. Idag vet vi att många väljer 
paketerade resor för att researrangören 
finns på plats med skandinavisktalande 
personal. Händer det något känns det 
tryggt att ha någon att vända sig till. 
Detsamma gäller när semesterresan ska 
bokas. Istället för att lägga tid och kraft 
på att leta billiga biljetter och boende 
låter kunden någon annan göra jobbet. 

Just trygghet, bekvämlighet och 
personlig service är det som särskiljer 
paketresearrangörerna från lågprisfly-
get, onlineresebyråer och hotellsajter. 
Samtidigt växer antalet gör-det-självare i 
takt med antalet aktörer på marknaden, 
sänkta priser samt tillgängligheten – inte 
minst via mobila enheter. 

Svenskarna är ett resande folk – det 
vet vi. Ving Customer Segmentation Sur-
vey från november 2012 visar att de flesta 
bokar sin semesterresa online. Många 

söker information från olika källor innan 
man bestämmer sig och spenderar myck-
et tid på att leta runt för att säkerställa att 
man hittar lägsta möjliga pris.

En tredjedel av deltagarna i under-
sökningen kan tänka sig att använda låg-
prisflyg eller lågprishotell för att hålla sin 
budget. 28 procent uppger att de är villiga 
att boka långt i förväg för att få ett så lågt 
pris som möjligt. 26 procent instämmer 
i att de vill ta saker som de kommer på 
semestern och lika många vill bli omhän-
dertagna på semestern.  

Cirka 70 procent av Vings kunder  
bokar idag sin resa via webben och det är 
en siffra som ökar hela tiden. Våra egna 
undersökningar visar att drygt 90 procent 
av våra kunder är inne på webben och 
söker information innan de bokar sin 
resa. De flesta som bokar en resa jämför 
omkring 15 sajter innan de bestämmer 
sig och man gör dessutom minst 50 
sökningar innan man hittar rätt, från det 

att man gör sin första luddiga sökning 
till den sista väldigt specifika när man så 
gott som bestämt sig för att boka. Enligt 
Google tar det 24 dagar från det att man 
börjar söka tills dessa att man köper en 
resa på webben. 

Paketerat med personlig 
service kontra  
gördetsjälv

Diskussionsfrågor:
• hur viktig är den personliga servicen 

och är personlig service lika med 
trygghet?

• kan den ”digitala servicen” ersätta 
den personliga servicen (människa 
till människa)?

• vad vill vi ha i framtiden – kommer 
personlig service att spela någon 
roll?

• I vilken utsträckning kommer vi att 
vilja ha paketerade semesterresor – 
och varför?

• vad är det som i framtiden bygger 
starkast lojalitet till rese-/semes-
terföretagen?

• hur ser framtiden ut för gör-det-själ-
varen, med lågprisflyg och hotell-
sajter? kommer han/hon kräva mer 
service eller är det bara priset som 
avgör?
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