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”Jag vill inte välja något jävla 

elbolag. Jag vill ha en sladd 

i väggen och en räkning 
i brevlådan.” 

Henrik ScHyffert
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-3 spaningar om valfrihet

Vi ställs idag inför fler val än någonsin tidigare, inte minst i vår roll som 
konsumenter. resebranschen är inget undantag. Vi på Ving har utvecklat och arrangerat 
semesterresor för svenska folket i snart 60 år. Under årens lopp har vi gått från att vara 
en renodlad charterarrangör till att idag kunna erbjuda våra kunder ett närmast oändligt 
antal valmöjligheter när de reser med oss. 

för det är just möjligheten att paketera sin egen semesterupplevelse, det som passar mig 
och mitt resesällskap, som kunderna efterfrågar. ”One size fits all” är sedan länge förlegat. 
Därför har vi på Ving ägnat de tio senaste åren åt att ”avpaketera” våra erbjudanden 
och låta våra kunder välja mer själva. Vi har satsat stort på reguljära resor med flexibla 
reslängder, till en mängd destinationer över hela världen. Dessutom har vi utvecklat och 
utvidgat vårt hotellutbud så att våra gäster alltid ska vara säkra på att hitta ett attraktivt 
boendealternativ när de reser med oss.

för ett år sedan lanserade vi den första utgåvan av Semesterrapporten, där vi present-
erade de sju tydligaste semestertrenderna:

Semestern gör oss lyckliga, därför reser vi allt mer
Olika behov i olika situationer
Personlig service – här och nu
Vi vill ha det bättre än hemma
Från vart till vad
Resan som livsstilsförbättring
Chartern är död – länge leve chartern

Denna gång har vi valt att göra tre spaningar kring valfrihet, och vad den kan komma 
att betyda för oss i branschen och för våra kunder. för en sak är säker: samtidigt som den 
ökade valfriheten omfamnas av många, kan den också upplevas som en börda. Det är 
ingen slump att nya yrkesgrupper som till exempel personliga tränare, personal shoppers 
och pensionsmäklare har vuxit fram för att hjälpa oss att välja.

Precis som förra gången bygger Semesterrapporten på en rad olika källor, allt från 
de hundratusentals semesterenkäter våra kunder svarar på varje år till kunskaper från 
vår egen resepanel samt externa undersökningar och intervjuer. 
Vi har även denna gång tagit hjälp av ett Advisory Board, ett antal 
utvalda människor med olika bakgrund och erfarenhet som fört 
rundabordssamtal kring undersökningar och statistik vi har om 
semesterresande. Syftet med dessa rundabordssamtal har varit 
att identifiera de viktigaste spaningarna kring valfrihet.

God läsning!

MAgnUS Wikner, kOncerncHef tHOMAS cOOk nOrtHern eUrOPe*

*Även kallad Vinggruppen, Nordens ledande semesterarrangör där bland andra Ving, Spies och Tjäreborg ingår. 

Semesterrapporten 2014
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Hur har vi gjort?
Inför arbetet med Semesterrapporten intresserade vi oss för tre över-
gripande områden som vi såg som viktiga för vår frågeställning.

1. Fenomenet valfrihet
Vad har valfrihetsrevolutionen betytt för oss? Är den enorma mängd val vi människor måste göra 
bara av godo? Vilka val tycker vi om att göra och vilka ger oss mest huvudbry? kan det kanske 
vara så att vi börjar tröttna på valfrihet, eller är det precis tvärtom?

2. Valfrihet – vad innebär den för oss när vi ska resa?
Vad innebär valfriheten för oss när vi ska resa? Är friheten att välja viktig när det gäller resor? 
när det gäller semesterresor är det kanske till och med viktigare än för andra val vi gör? Vad 
vill vi välja själva när vi reser och vad vill vi ha hjälp med? 

3. Paketerat eller flexibelt – hur ser framtiden ut?
Den semesterform som ökat mest i volym de senaste åren är det vi kallar ”flexibla” resor där man 
”paketerar själv”. Vad är anledningen till att denna semesterform ökar mest? Hur kommer det att 
se ut i framtiden, vill vi paketera själva eller vill vi ha hjälp att paketera semesterresan? Ligger det 
någon status i vilken typ av semesterresa vi väljer? 

Med dessa frågor som utgångspunkt har vi samlat kunskap om vår omvärld och analyserat data. Vi har 
också gjort en undersökning i samarbete med iPSOS där vi ställde frågor kring valfrihet och vilka val 
som är viktiga och mindre viktiga. 

till detta har vi lagt vår egen kunskap och erfarenhet, samt diskuterat frågeställningarna med vårt 
Ving Advisory Board. Deltagarna i Ving Advisory Board är: Annika Creutzer, privatekonom, Helene 
Benno, generalsekreterare MinStoraDag, Mats Lundqvist, ipsos, Bo Svensson, Mittuniversitetet, 
Karin Wahlén, kult Pr, Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen och Patrik Marklund, produktchef Ving.

två intervjuer har också gjorts, med Jens Nordfält, Dean, center for retailing vid Handelshögskolan 
och forskningsansvarig vid Hakon Swenson Stiftelsen och John Magnus Roos, forskare vid Veryday 
och centrum för konsumtionsvetenskap vid göteborgs Universitet. intervjuverna finns i sin helhet 
längre bak i rapporten.

Resultatet av arbetet är ”Semesterrapporten 2014 – 3 spaningar om valfrihet”, som du just 
nu håller i handen. Några av de datakällor vi använt är följande*:

•	 Panelundersökning gjord av iPSOS, 1000 genomförda intervjuer i ett riksrepresentativt urval,           
åldersgruppen 18 – 65 år. Undersökningen genomfördes under vecka 6, 2014

•	 nordic flex Survey, thomas cook northern europe från oktober 2013 där 3 935 nordbor tillfrågats  
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

* Läs mer om våra källor på sid 31
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3
spaningar
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Min resa visar vem jag är
resor är både status- och identitetsskapande. 
Valet av semesterresa visar vem jag är och 
vem jag signalerar att jag vill vara. resmålet 
i sig är idag mindre viktigt än de unika upp-
levelser jag kan vara med om när jag väl 
är på plats. eller ännu hellre: vilken story 
jag har att berätta när jag kommer hem. 

3

1
Vi älskar valfrihet men vill ha 
hjälp att välja rätt
Valmöjligheterna blir bara fler och fler inom 
alla områden, inte minst resor. Även om den 
ökade valfriheten uppskattas av de flesta 
betyder det däremot inte att det har blivit 
lättare att välja. risken att välja ”fel” ökar i 
samma takt. Mycket pekar på att vi både nu 
och framöver kommer att behöva hjälp att 
välja, antingen av en person eller genom en 
tydligare struktur och sortering av de olika 
valmöjligheter vi har att ta ställning till. 

2
Fler valmöjligheter skapar 
större reslust
Större valfrihet innebär också större inspiration. 
när vi får mer att välja mellan ökar vår lust 
att resa, och lusten att sy ihop vår resa själva. 
Likheten med andra branscher är slående: 
ju större utbud, desto mer inspireras vi att 
konsumera. Ofta slutar det ändå med att vi 
väljer att köpa det vi alltid brukar köpa. 
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Vi älskar 
valfrihet men 
vill ha hjälp 
att välja rätt

”Det gnälls en del över all valfrihet, 

men få vill avstå sina val.” 

BO SVenSSOn

Valfriheten ökar ständigt. Varje 
dag ställs vi inför en mängd valmöjlig-
heter, allt från vilket pålägg vi ska ha på 
smörgåsen till vilka fonder vi bör välja för 
att få en så hög avkastning som möjligt 
på våra pensionspengar. Att vi får fler och 
fler val att ta ställning till ser ut att vara 
en utveckling som inte går att bromsa. 
Och frågan är om vi ens vill det? 

Flera undersökningar visar att 
de flesta av oss ser valfriheten som något 
positivt, särskilt inom vissa områden. 
IPSOS undersökning från 2014 visar 
att telecom och data är de områden där 
man i störst utsträckning gör aktiva val 
(det uppger 70 procent av de tillfrågade), 
medan pensionslösningar och lån hamnar 
i botten. Valfriheten betyder helt enkelt 
olika mycket i olika situationer.

För resebranschen har de ökade 
valmöjligheterna lett till att fler och fler 
väljer att sy ihop sina resor själva. IPSOS 
panelundersökning från februari 2014, 
med 1000 respondenter, visar att 38 pro-
cent gärna syr ihop resan själv, medan 29 
procent hellre köper färdigpaketerade re-
sor. När det gäller storstadsresor föredrar 
hela 47 procent att välja flyg och hotell 
på egen hand, medan siffran för sol- och 
badresor hamnar på 29 procent. 

Att de flesta av oss ser positivt på 
fler valmöjligheter betyder däremot inte 
att det är lätt att välja. Ibland kan de 
många valmöjligheterna göra att valet blir 
övermäktigt. 

Docent Bo Svensson var tidigare 
institutschef för Etour vid Mittuniver-

sitetet, numera lektor i statsvetenskap. 
Under Ving Advisory Board talade han 
om den beteendeinriktade ekonomiforsk-
ningen, som bygger mycket på att vi som 
individer inte alltid vet vad som är det 
bästa valet. Vi gör dessutom ofta val som 
inte stämmer med våra preferenser. Detta 
kompliceras ytterligare av att våra prefe-
renser är föränderliga, att de ibland byg-
ger på felaktiga föreställningar på grund 
av kognitiva och andra begränsningar. 

Tendensen tycks vara att resor blir allt 
mer komplexa produkter, vilket brukar 
leda till att olika produkter blir svåra att 
jämföra, och att det blir svårare för kon-
sumenten att i efterhand känna sig trygg 
med sitt val. Bo Svensson tror på pro-
dukter som reducerar antalet val, och att 
paketeringen kan ha en framtid som ett 

1
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sätt att säkra kvaliteten i en resa utan att 
individen ställs inför ett oändligt antal val. 

Den amerikanske psykologen 
Barry Schwartz anser att dagens alla 
valmöjligheter påverkar oss människor 
negativt.  Han hävdar att människor i det 
västerlänska samhället blir mer hand-
lingsförlamade, mer missnöjda och mer 
deprimerade av alla valmöjligheter. Vi 
vill alltid hitta ”det bästa alternativet” och 
tänker alltid att det andra valet kanske 
skulle ha varit bättre. 

Barry Schwartz påpekar även att 
dagens alla valmöjligheter har bidragit 
till ökade förväntningar. När utbudet 
blir större, finns det också större möjlig-
het att hitta ”det mest perfekta”. Köper 
man något som man blir missnöjd med 

blir man besviken och då främst på sig 
själv. Schwartz ser ett samband mellan 
detta och klinisk depression som ökar i 
utsträckning. 

Andra studier inom samma område 
visar på motsatt resultat. Fondbolagens 
förenings studie ”Den stora marmelad-
fejden” från 2008 handlar om hur många 
olika marmeladsorter vi som konsumen-
ter klarar att välja mellan i butik. Resulta-
tet visar att vi klarar av att välja mellan ett 
relativt stort antal marmelader så länge 
de står sorterade på ett logiskt sätt. På 
samma sätt kan vi få vi problem att välja 
mellan endast ett fåtal marmelader om 
dessa är placerade huller om buller.  

Det handlar med andra ord om 
att hjälpa kunden att välja. När det gäller 

resor visar en undersökning från IPSOS 
att många (41 procent) tycker att det är 
svårt att veta vad man ska välja när man 
bokar sin resa. Det viktigaste att få hjälp 
med är att hitta bra flygningar samt ett 
hotell som passar. 63 procent uppger att 
eventuella flygbyten ska gå smidigt. Att 
välja rätt hotell samt att veta vad man kan 
göra på resmålet är viktigt för 55 respek-
tive 49 procent. 

Den ideala hjälpen när man ska 
planera och boka en resa är att komma i 
kontakt med någon som har erfarenhet av 
resmålet i fråga, det uppger 50 procent. 
41 procent vill ha hjälp av någon som 
förstår deras behov och kan föreslå ett 
upplägg utifrån det och 35 procent vill ha 
någon att ställa frågor till, någon som kan 
bekräfta att de val man gjort är bra. 
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Vi behöver alltså någon som kan guida 
oss bland alla val. Vid diskussionerna 
under Ving Advisory Board menade flera 
av deltagarna att valfriheten kommer att 
leda till ett behov av en ”livsredaktör” 
som guidar oss i livets alla val. Särskilt 
när det handlar om ett val som upplevs 
som viktigt, vilket en resa ofta gör. Råkar 
jag välja fel i marmeladhyllan gör det inte 
så mycket, då kan jag köpa en ny. I detta 
sammanhang kan en reserådgivare spela 
en viktig roll. Många upplever en trygghet 
i att köpa sin resa genom en reserådgivare 
som kan mycket om resmålet. 

John Magnus Roos, forskare vid 
Veryday och vid Centrum för konsum-
tionsvetenskap vid Göteborgs universitet, 
hävdar att det tar tid, kraft och energi att 
göra val.  Därför delegerar många kon-

sumenter gärna rätten att välja till någon 
de har förtroende för, någon som väljer 
bättre än de själva. Någon som vet vad 
de ska äta, träna och göra för att bli lyckli-
ga. Det är dock viktigt att poängtera att 
människor skiljer sig åt, att vissa är mer 
benägna att ha kontroll över sina val än 
andra. 

För resebolagen gäller det också 
att kunna erbjuda smarta paketeringar 
och att guida kunden rätt. Jens Nordfält, 
Dean vid Center for Retailing vid Han-
delshögskolan och forskningsansvarig 
vid Hakon Swenson-stiftelsen, hänvisar 
till studier som visar att det på webben är 
viktigt hur man kategoriserar sortimen-
tet. Till exempel genom att komplette-
rande produkter inte helt separeras från 
varandra. Denna typ av problem gäller 

oavsett typ av vara eller tjänst. När ICA 
började komplettera sina chipshyllor med 
dipsåser ökade försäljningen av både 
chips och dip markant. När det gäller 
resor handlar det till exempel om att vid 
bokningstillfället på ett tydligt sätt visa 
olika rumsalternativ och tillval som All 
Inclusive, havsutsikt och balkong. Här är 
webbens utformning viktig, den ska både 
inspirera och vara funktionell, dvs göra 
det enkelt för kunden att boka den resa 
de vill ha. 

Valfriheten skapar ökade möjligheter 
för researrangörerna, vars expertis kan 
hjälpa människor att få de bästa veckorna 
på året genom att ta hand om kunderna 
och förmedla trygghet och garanti. Många 
kunder upplever en trygghet i att sy ihop 
sin semesterresa själv hos en resear-
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rangör, eftersom resan då omfattas av 
paketreselagen så att man är skyddad om 
någonting oförutsett inträffar. En utma-
ning för arrangörerna är att försöka hitta 
erbjudanden som upplevs som unika. 
Flexibla reslängder, kombinationsresor, 
rundresor och utflykter som tar kunderna 
utanför turiststråken är exempel på allt 
viktigare fokusområden.

Vad kommer den ökade valfriheten att 
innebära för resandet i framtiden? Rap-
porten The Future of Travel målar upp ett 
scenario där vi på 2020-talet kommer att 
ha en e-assistent som är tillgänglig dygnet 
runt, inuti en klocka eller i ett smycke. 
E-assistenten är ett bärbart AI-verktyg 
(Artificiell Intelligens) med den senaste 
tekniken av röst- och rörelsestyrning. 
Den fungerar som en digital resekompis 

som föreslår och bokar lämpliga resor 
till framtidens resenär utifrån de indivi-
duella preferenserna. E-assistenten kan 
intuitivt sålla bland den enorma mängden 
information på nätet och skräddarsy en 
reseupplevelse som passar användaren 
perfekt.

Rapporten talar också om att resenärer 
inom tio år kommer att erbjudas möjlig-
heten att ”prova” destinationen innan de 
bestämmer sig för att boka. Reseföretagen 
kommer att erbjuda de senaste virtu-
ella verktygen och känselfunktionerna 
som gör det möjligt för resenären att se 
turistattraktioner, höra ljud, och känna på 
landskapet på ett resmål utan att behöva 
gå utanför dörren. Man kommer exempel-
vis att kunna känna på sandstranden eller 
åka upp i Eiffeltornet innan man bokar.

Sammanfattningsvis kan vi konsta-
tera att valfriheten är här för att stanna 
– och fortsätta öka. Större valfrihet har 
lett till att fler och fler väljer att boka 
sin resa på egen hand, därför gäller det 
för researrangörerna att kunna erbjuda 
attraktiva flyg- och hotellerbjudanden 
och ett stort antal resmål. Samtidigt finns 
det mycket som pekar på att charter och 
paketresor kommer att spela en viktig roll 
även i framtiden. Den enorma mängden 
alternativ vi ställs inför gör ibland att 
valet känns övermäktigt. Vi behöver helt 
enkelt hjälp att välja.  Allra helst av någon 
som har erfarenhet av resmålet, hotellet 
eller annat som har med resan att göra. 
Någon vi kan lita på kommer att hjälpa 
oss göra det bästa valet. 

•	 enkelheten att boka och den ökade valfriheten har 
haft en stor positiv inverkan på lusten att resa. 

•	 Det framgår klart och tydligt att det är både viktigt 
och innebär ett stort mått av frihet att få sy ihop 
sin resa själv. Drygt en tredjedel tycker att det är 
mycket viktigt att kunna sy ihop sin resa själv.

•	 De viktigaste anledningarna till detta är för-
modligen lågprisflyget och den enkelhet internet 
innebär för själva bokningen.

•	 Samtidigt framgår det tydligt att det är svårt att 
välja, och att man främst vill ha hjälp med att välja 
rätt hotell/boende. Att bedöma boendet på nätet 
är svårt, och där har exempelvis de betyg som 
Vings kunder lämnat, högre trovärdighet än t.ex. 
tripAdvisor och hotellbokningssajterna på nätet.

•	 Vid långresor är också smidiga flygbyten och en 
bekväm transport områden där man vill ha hjälp 
och råd.

•	 De resor som man i störst utsträckning syr ihop 
själv är storstadsresor troligen drivet av lågpris-
flyg. nära hälften gör det själva.

•	 Betydligt lägre ligger sol och bad samt långresor 
där knappt en tredjedel säger sig sy ihop resan 
själv. Den bilden bekräftas av hur man faktiskt gjort 
vid de senaste fem resorna. 

•	 Det finns ett behov och intresse av bra kvalificerad 
hjälp från någon som har erfarenhet av resmålet/

hotellet.

FAkTARuTA SpAnInG 1: 

HJälp AV nåGon MeD eRFARenHeT

Källa: Panelundersökning gjord av IPSOS, 1000 genomförda intervjuer i ett riksrepresentativt urval, 
åldersgruppen 18 – 65 år. Undersökningen genomförd under vecka 6, 2014.
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Fler valmöjlig-
heter skapar 
större reslust

”Ibland kan det räcka med att veta att man får välja, 

även om jag sen inte vill välja. 

kArin WAHLén

enkelheten att boka en resa och 
den ökade valfriheten har haft en stor 
positiv inverkan på lusten att resa. Det 
visar IPSOS undersökning, där hela 
47 procent vill att det ska vara så enkelt 
som möjligt att boka en resa, medan 
41 procent uppger att det viktigaste när 
man bokar en semesterresa är att för-
säkra sig om att det blir rätt. Nästan en 
tredjedel, 32 procent uppger att den öka-
de valfriheten gör att det blir roligare att 
fixa resan själv. För att nå den som vill sy 
ihop sin egen semesterresa gäller det för 
researrangörerna att kunna erbjuda både 
klassiska resmål och mer udda alternativ. 

enligt färsk statistik från Resurs 
har resandet ökat markant de senaste 
åren. Under 2013 gjorde svenskarna över 
18 miljoner utlandsresor, en ökning med 
674.000 resor eller 3,8 procent jämfört 
med året innan. De flesta utlandsresor 
sker med flyg och det totala resandet ökar 
kraftigt, både reguljärflyg och charter. 

Chartern står idag för cirka 20 procent av 
utlandssemestrarna. Fler och fler väljer 
att utnyttja valfriheten och sätta ihop sina 
egna semesterresor, och ju fler valmöjlig-
heter vi får desto fler vill vi ha.

Det stora reseintresset leder 
alltså till att fler nya resmål och destina-
tioner tillkommer och turismen växer allt 
snabbare även globalt. Enligt FN:s turist-
organ UNWTO var den internationella 
besökssiffran för alla världens länder 
drygt en miljard under 2013. 

Ökade valmöjligheter, tillsam-
mans med en disponibel inkomst som 
ökat ständigt sedan senare delen av 
1900-talet, har skapat en ökad konsum-
tion. Ett exempel är restaurangutbudet  
som ökat markant under senare år. 
Många trodde att taket för länge sedan 
skulle ha nåtts, men istället har fler och 
fler restauranger bara lett till att fler och 
fler går ut och äter på restaurang. 

ett annat exempel är mejerihyllor-
na i livsmedelsbutikerna. Där det tidigare 
fanns ett litet antal produkter att välja 
mellan finns det idag en mängd olika 
valmöjligheter, både vad gäller smak, 
fetthalt, laktoshalt etc. Resultatet tycks 
vara att vi bara blir mer inspirerade att 
köpa mejeriprodukter, även om det oftast 
slutar med att vi köper det vi alltid brukar 
köpa. 

Jens nordfält ger några exempel som 
styrker ovanstående påstående. Han talar 
om att när företag tar fram nya varian-
ter av en produkt genererar det ofta ett 
uppsving – för den tidigare produkten.  
Ett annat exempel är butiker med stora 
sortiment som helt enkelt behöver mång-
falden för att vara trovärdiga som butik. 

en stormarknad kan ha så många 
som 45.000 artiklar men det genomsnitt-
liga hushållet använder bara drygt 120 
artiklar. Att även ett sådant hushåll väljer 

2
Jag vill bara uppleva att det finns en valfrihet.” 
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Fler valmöjlig-
heter skapar 
större reslust
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att handla på stormarknaden beror helt 
enkelt på att de vill ha upplevelsen av 
valmöjlighet. På samma sätt kan en rese-
kund som till exempel får ett nyhetsbrev 
med erbjudande om resor till St Martin få 
sin reslust väckt. Detta ger en känsla av 
valmöjlighet, även om kunden i slutänden 
bokar en resa till Gran Canaria, där han 
eller hon varit förut och trivts.

Att vi ofta ändå köper det vi brukar 
köpa handlar enligt John Magnus Roos 
om att mejeriprodukter och andra daglig-
varor är lågengagemangsprodukter, där 
man gör sina val enligt ett vanemässigt 
beteende. För de flesta konsumenter är 
däremot semesterresor, som man köper 
mer sällan, högengagemangsprodukter. 
När vi väljer semesterresa överväger och 
reflekterar vi mer. Både osäkerheten i val-
situationen och konsekvenserna av valet 
blir större än om vi väljer dagligvaror i en 

butik. Gemensamt för båda situationerna 
är dock att vi som konsumenter vill upp-
leva att vi själva har kontroll. Vi vill känna 
att vi har friheten att välja.

Fler valmöjligheter skapar alltså 
en större inspiration. Detsamma gäller 
resandet. Även om det slutar med att 
vi bokar en semesterresa till samma 
grekiska ö vi alltid åkt till, inspireras 
vi av att läsa om exotiska resmål och 
se bilder på lyxiga hotell över hela 
världen. Valfriheten har dessutom lett 
till ändrade beteendemönster under 
själva resan. Även om vi fortfarande 
reser tillsammans väljer vi ofta att fylla 
dagarna med olika saker. Medan den 
ena föräldern tränar kanske den andra 
ligger i solstolen och läser en bok, 
samtidigt som det ena barnet badar i 
poolen och det andra spelar ett spel på 
sin smartphone. Under Ving Advisory 

Board gjordes jämförelser med det 
moderna ”fredagsmyset”, där alla 
i soffan numera har sin egen chipssort 
och följer sin favoritunderhållning på 
en egen skärm. För den yngre genera-
tionen är detta inget konstigt, utan 
bara ”så det är”. 

Allting pekar på att fler valmöjlighe-
ter skapar en större lust att resa. Detta, 
tillsammans med en ökad disponibel 
inkomst, gör också att fler och fler faktiskt 
reser. Eftersom många ändå bokar samma 
slags resa som de brukar göra, blir det 
en utmaning för resebranschen att hitta 
en bra och ekonomiskt försvarbar balans 
mellan nyheter och etablerade resmål. 
Det gäller att erbjuda attraktiva flyg- och 
boendelösningar och olika resformer, 
såsom rundresor och kombinationsresor, 
även för den som inte bokar färdig-
paketerade semesterresor. 
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•	 fördelarna med att boka en resa genom en resear-
rangör är att det är okomplicerat och tryggt.

•	 kunden upplever ibland en brist på flexibilitet när de 
bokar sin semesterresa genom en researrangör. Dess-
utom tycker man om att boka hotell och flyg separat.  

•	 Att hjälpa kunder att välja samt att förbättra boknings-
upplevelsen är nödvändigt.

•	 enkel och smidig bokning är en drivkraft för flertalet 
kunder. Likväl attraktiviteten till boendet och förtroen-
de för flygbolaget.

•	 Det finns ett behov av en smidig bokningsprocess för 
val av både flyg och hotell. 

•	 Destinationen man reser till är inte en huvudsaklig 
nyckelfaktor för alla, detta skapar en möjlighet för 
arrangörerna att hjälpa kunderna att välja.

FAkTARuTA SpAnInG 2: 

okoMplIceRAT ocH TRyGGT

Källa:  Nordic Flex Survey, Thomas Cook Northern Europe från oktober 2013 där 3 935 nordbor tillfrågats om 
semester och semestervanor.
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Min resa visar 
vem jag är

”Vi tillhör inte längre en stam. 

Därför har behovet av att tillhöra en grupp med 

MArie SöDerqViSt

3
gemensamma intressen och värderingar ökat.”
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under semestern har vi tid och ork 
att ägna oss åt våra intressen och det 
vi tycker om. Det är under semestern 
vi får chansen att vara den vi vill vara. 
I Semesterrapporten från 2013 var en 
av de sju semestertrenderna ”Resan 
som livsstilsförbättring” och där kon-
staterades att vi gärna vill komma hem 
från semestern som bättre människor. 
Lärande, välgörenhet och träning gavs 
som exempel på livsstilsförbättrande 
upplevelser. 

Resor handlar med andra ord om vem 
jag är och vem jag signalerar att jag vill 
vara. Något som också kan vara begrän-
sande – kanske väljer jag bort ett resmål 
som egentligen skulle passa mina önske-
mål perfekt, bara för att det inte stämmer 
överens med den bild jag har eller vill 
förmedla av mig själv. 

enligt IpSoS undersökning är valet 
att boka resan själv, för vissa en fråga om 
frihet, man vill bestämma själv över hur 
man reser. Det uppger ungefär en tredje-
del av alla tillfrågade (32 procent). Nästan 
lika många (27 procent) uppger att de 
aldrig skulle låta någon annan bestämma 
över deras resa, eller boka den åt dem. 

Man kan också säga att det är status 
att kunna välja hur man bokar sin resa. 
När jag bokar min resa via webben säger 
det något om mig själv – att jag har koll, 
kunskap och driv. På så vis signalerar 
jag en mängd värden om mig själv. Jens 
Nordfält menar att konsumtion definitivt 
kan vara identitetsskapande, inte minst 
när det handlar om resor. Enligt honom 
kan man se val som ett sätt att spegla sin 
person och skapa en identitet av att ”jag 
gör medvetna och fria val”.

olika intressen ställer krav på rese-
företagen att erbjuda olika möjligheter, 
därför blir resandet mer och mer nischat. 
Träningsresor, hälsoresor, spa, vandring-
ar, bildningsresor – numera finns det 
mesta att välja på. För researrangörerna 
handlar det om att kunna möta kundens 
behov. Under Ving Advisory Board disku-
terades till exempel möjligheten för rese-
arrangörerna att kunna erbjuda attraktiva 
inträdesbiljetter till muséer, teatrar och 
sevärdheter, eller startplatser till mara-
tonlopp och tävlingar – sådant som kan 
vara svårt att ordna på egen hand. 

Det ligger en hel del status 
i att resa. Inte att resa i sig, utan snarare 
vad vi gör under resan. Väldigt många 
kan unna sig en semesterresa, antingen 
genom sparade eller lånade pengar. Det 
viktiga, det som ger status, är vad vi har 
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att berätta när vi kommer hem igen. Det handlar ofta om unika 
upplevelser, som ett skidlopp på Nya Zeeland eller ett restau-
rangbesök på stjärnkrogen Noma i Köpenhamn. Upplevelser 
som man dessutom gärna delar med människor som har samma 
intressen.

John Magnus Roos understryker att det är viktigt att inse att 
konsumenter är olika och att behovet av att uttrycka vem man är 
varierar hos olika konsumenter. En del bildar sig en uppfattning 
om sig själva och andra genom den mat som läggs i matkorgen, 
precis som genom de kläder de bär och hur de spenderar sin se-
mester. Andra konsumenter köper samma sak varje dag, tycker 
inte mode är särskilt viktigt och åker gärna till samma ställe på 
sin semester, om och om igen. 

konsumenters behov av variation, säkerhet och trygghet 
är helt enkelt olika stort. Identitetsskapande konsumtion är 
dock något som framförallt är förknippat med överflöd och då 
funktionella behov är fyllda. När pengar finns för konsumtion 
bortom nödvändigheter som behövs för funktion och överlevnad 
kan konsumenter välja att söka lycka genom identitetsskapande 
eller bara njutning. För vissa konsumenter handlar det mindre 
om identitet och mer om att uppleva en känsla.  

I takt med att människor blir mer och mer resvana anar 
vi att resandet har börjat gå från ”vart vill du resa?” till ”vad 
vill du göra?”, som också är en av de sju semestertrenderna i 
första upplagan av Semesterrapporten. Man söker individuella 
upplevelser, oavsett om det handlar om att ligga i en solstol och 
läsa böcker, umgås med familj och vänner, träna eller få en unik 
upplevelse på den där restaurangen som ingen annan hittade till. 

Att få uppleva något unikt på resan är även något som den 
danske socialantropologen och turismplaneraren Nils Finn 
Munch-Petersen menar blir allt viktigare för människor. Vi vill 
inte vara ”den där turisten” och på så sätt bli placerade i ett fack. 
Istället strävar många efter vara så unika och självständiga rese-
närer som möjligt. Att själv få utforma och planera sin resa blir 
då extra viktigt, och efter resan vill man gärna kunna berätta om 
platser och upplevelser som ingen annan, eller väldigt få andra, 
upplevt. Den upplevelsen kan lika gärna vara en triathlon-
träningsresa till Mallorca som en vandringsresa på Inkaleden. 

I och med denna strävan efter individuella upplevelser 
– tillsammans med den snabba digitala utvecklingen – kan vi se 
att en ny typ av resenär börjar dyka upp. Skift.com, ett ameri-
kanskt analysföretag inom resor, kallar den nya typen för 
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”Den tysta resenären”– en resenär som 
är självständig och som använder sig av 
bland annat digitala medier för att på 
egen hand planera sin resa. Denna rese-
när jämför själv resor på jämförelse-
sajter, och just känslan av valfrihet är 
extra viktig. Den tysta resenären planerar 
sin resa i det tysta och kommer under 
planeringsfasen ofta inte i kontakt med 
resebranschen mer än vid boknings-
tillfället – vilket då sker över internet. 

För att fånga upp den tysta resenä-
ren som vill vara självständig och klara 
sig utan hjälp i så stor utsträckning som 
möjligt, måste researrangörerna satsa 
ännu mer på webben genom att erbjuda 
funktion, inspiration och ett spännande 
innehåll. För hotellen blir det svårare 
att tillgodose denna resenärs behov och 
som följd av detta kan vi se en minskad 
betydelse av vissa traditionella service-
tjänster, som exempelvis hotellens room 

service och traditionell incheckning över 
disk. I sin strävan efter unika upplevelser 
vill kunden själv välja mat och leveran-
tör och fler och fler vill även checka in 
på sina egna villkor. Bekvämlighet blir i 
många fall viktigare än personlig service: 
den tysta resenären vill att de praktiska 
detaljerna ska gå snabbt och smidigt, och 
tillgodoser helst själv sina egna behov 
utan alltför mycket mänsklig kontakt. 
Redan i Semesterrapporten 2013 konsta-
terade vi att formerna för den personliga 
servicen kommer att förändras i framti-
dens resande. Vi förväntar oss att få hjälp 
direkt, men det kan lika gärna vara via 
sms som ett personligt möte. 

Resandet går mer och mer från var 
till vad. Det är inte resmålet i sig som är 
viktigast, utan vad vi kan uppleva när vi 
väl är på plats. Vill vi till exempel lära 
oss att dansa flamenco behöver det inte 
ske på en bergstopp i Nepal, utan kan 

lika gärna vara på Gran Canaria. Resan 
är också en statusmarkör, den bekräftar 
bilden av vem vi är – eller den vi vill vara. 
Det ligger också en hel del status i att 
ordna resan själv, på så vis signalerar vi 
att vi har koll, kunskap och driv. För rese-
företagen gäller att kunna erbjuda unika 
och skräddarsydda lösningar, sådant som 
kan vara svårt att ordna på egen hand. 
Till exempel inträdesbiljetter till olika 
evenemang, eller kombinationsresor med 
smidiga förbindelser mellan resmålen. 
Med den typen av erbjudanden kan kun-
den fortfarande känna att han eller hon 
ordnat resan själv, men kanske fått lite 
hjälp med logistiken. 
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3
Ving har kartlagt kundresan för olika typer 
av resenärer samt hur dessa skiljer sig från 
varandra i allt från drömmandefasen till 
planering, bokning och tiden fram till av-
resan. Här gick det att urskilja tre grupper: 
de som reser med charter, de som ordnar 
resan själva och en grupp som gör både 
och. i Semesterrapporten från 2013 hand-
lade en av trenderna om att vi har olika 
behov i olika situationer. reser man på 
en sol- och badsemester med familjen har 
man till exempel andra behov än om man 
reser på en cityresa med vänner. en och 
samma person kan med andra ord röra 
sig mellan de olika grupperna ovan 
beroende på vilken resa man gör. 

Informationen baserar sig på djupintervjuer, enkätsvar 
och Vings egen webbstatistik.

Semester-
typer
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”Vi åker på charter”
•	 Befinner sig ständigt i drömmandefasen
•	 Vill helst alltid ha en resa inplanerad
•	 fokus är att komma bort och lämna vardagen
•	 Boendet är viktigare än resmålet 
•	 Det ska vara tryggt och enkelt
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•	 öppen för alla former av resor (både paket och de man syr ihop själv) 
•	 Det viktigaste är att man får värde för pengarna
•	 Söker resor på jämförelsesajter (sajter där man jämför olika leverantörer 

med varandra)

”Vi vet inte ännu”

Boutique
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•	 Söker unika upplevelser
•	 får inspiration till kommande resmål av vänner som varit ute och rest
•	 för att söka information använder man sig av sajter som baseras på andra 

kunders bedömningar 
•	 känslan av frihet är viktig

”Vi fixar resan själva”
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Hur viktigt är valfrihet för människor 
generellt och i så fall varför?

Valfrihet är väldigt viktigt för människor 
på ett grundläggande plan. Jämför bara 
Sovjet och västvärlden: demokrati, med-
bestämmande och känslan av att få be-
stämma själv tror jag är jätteviktigt för 
viljan.

Hur påverkas människor av 
valfrihet? Skapar det lust eller 
förlamning? 

Det kan nog vara både och. I grunden 
tror jag att valfrihet är något som skapar 
energi och motivation. Men trots detta 
så är det väldigt energikrävande att välja 
och fatta beslut. Särskilt förlamande tror 
jag att det kan bli om man inte får välja 
att man vill välja. Det kan vara viktigt för 
företagsledningar och beslutsfattare att 
veta att den förlamning som kan uppstå 
i beslutssituationer delvis är beroende 
av hur många komponenter den som 
ska välja behöver ta i beaktande. Om 
det till exempel gäller att välja mellan 
två olika sorters frukt så går det ganska 
lätt för de flesta. Om det däremot är ett 
beslut mellan fyra olika sorters frukt med 
olika pris och kanske information om 
olika sockerinnehåll så kan det bli riktigt 
jobbigt. 

Ur ett konsumtionsperspektiv: ökar 
många valmöjligheter konsumtionen?

Ja, det finns belagt att många upplevda 
valmöjligheter ökar köpen. Ibland 
upplevs ett större sortiment som mer 
begränsat, vilket leder till att ett mindre 
sortiment kan öka köpen - givet att det 
upplevs som större. Vad gäller exempelvis 
godis så ökar konsumtionen och köpen 
om det finns fler alternativ, medan ökad 
valmöjlighet bland andra produkter som 
glödlampor eller toalettpapper kanske 

framförallt leder till ökade köp men inte 
nödvändigtvis ökad konsumtion.

Vad skulle du säga om valfrihet 
i butik i jämförelse med andra 
områden – exempelvis resor?

En gemensam nämnare är upplevelsen 
av valmöjligheter. Det finns till exempel 
studier som visar att det på webben är 
viktigt hur man kategoriserar sortimentet. 
Till exempel så bör inte kompletterande 
produkter helt separeras från varandra 
så att det krävs att man klickar för att 
komma från den ena produkten till den 
andra. Denna typ av problem gäller 
oavsett typ av vara eller tjänst. 

Är valfrihet identitetsskapande? 
Är vissa val mer identitetsskapande 
än andra?

Konsumtion kan definitivt vara identi-
tetsskapande och vissa typer av konsum-
tion och produkter likaså. På samma sätt 
borde man kunna se val som en spegel av 
ens person och på så sätt se det som ett 
sätt att skapa en identitet, ungefär ”jag 
gör medvetna val”, ”jag gör fria val”, och 
så vidare.

Hur tror du valfrihet kommer att 
påverka oss i framtiden?

Det är definitivt krävande att välja och 
fatta medvetna beslut. Det är därför så 
mycket pågår i vårt undermedvetna och 
per automatik. Då vi köper mjölk är det 
ju inte så mycket av ett val utan mer av 
ett repetitivt beteende. Man brukar säga 
att hjärnan konsumerar tjugofem procent 
av kroppens energiförbrukning i vaket 
tillstånd. Det är förstås de avsiktliga 
beräkningarna och tänkandet som är 
mest energikrävande. Jag kan därför 
gott tänka mig att vi allt mer kommer 
vilja ”outsourca” vissa typer av beslut, 

fast å andra sidan har vi väl egentligen 
alltid gjort detta, som när vi delar upp 
arbetsinsatser mellan varandra och så 
vidare.

Stämmer det att den äldre genera-
tionen i större utsträckning konsum-
erar efter den livsstil de har medan 
den yngre generationen konsumerar 
efter den livsstil de önskar?

Jag vet inte. Det går nog att bevisa att 
James Dean, Elvis Presley, Beatles 
och Marilyn Monroe påverkade yngre 
människors tänkande och konsumtion 
också. Kanske kan man säga att alla i vårt 
moderna samhälle konsumerar mer än 
vad tidigare generationer gjort och på 
så sätt blir ju konsumtion nyckeln även 
till våra önskningars uppfyllelse, men 
jag tror nog att detta gäller pensionärer 
som köper golfgrejer och resor i lika stor 
utsträckning som yngre.

Slutligen, vi har pratat en del om 
att många valmöjligheter skapar 
inspiration, men att många personer 
i slutändan ändå väljer att köpa 
eller boka ”det gamla vanliga”. 
Tror du att det stämmer?

Absolut. Jag kan ge exempel på det på 
flera olika nivåer. Ofta tar exempelvis 
tillverkande företag fram nya varianter 
av en produkt. Ofta ger det också ett 
uppsving för produkten, men det som 
säljer bäst är ändå ofta den gamla 
vanliga varianten. Ett annat exempel är 
butiker med stora sortiment som helt 
enkelt behöver mångfalden för att vara 
trovärdiga som butik. En stormarknad 
kan ha så mycket som 45 000 artiklar 
men det genomsnittliga hushållet 
ligger på drygt 120 artiklar. Att även 
ett sådant hushåll väljer att handla på 
stormarknaden beror helt enkelt på att 
de vill ha upplevelsen av valmöjlighet.

Intervju med:

 Jens nordfält
Dean, Center for Retailing vid Handelshögskolan och
Forskningsansvarig vid Hakon Swenson Stiftelsen. Författare 
av Marknadsföring i butik som utsågs till årets marknads-
föringsbok av Sveriges Marknadsförbund år 2007. 
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Hur viktigt skulle du säga att valfrihet 
är för människor generellt? Varför?

Valfrihet ligger i tiden och de flesta 
konsumenter i dagens Sverige är för 
valfrihet. Variation och förändring är 
något som upplevs väldigt viktigt hos 
många människor. 

Hur påverkas människor av valfrihet 
vad gäller konsumtion? Skapar det lust 
eller förlamning?

Det varierar mellan olika människor. Om 
vi gör val så är det vanligt att antingen 
stolthet eller ilska uppstår, beroende på 
om vi är nöjda eller missnöjda med valet. 
Om vi inte gör val tycks de känslomässiga 
reaktionerna istället bli neutralitet 
eller skuld, beroende på om vi är nöjda 
eller missnöjda (neutraliteten hänger 
säkerligen samman med att vi inte gjort 
något val på grund av att valsituationen 
inte upplevs så viktig). Många gånger gör 
vi aktiva val för att undvika skuldkänslor, 
i rädsla för att vi ska få skylla oss själva. 
Å andra sidan, om vi hittar något som är 
”good enough” så håller vi kvar vid det om 
det inte är en viktig sak. Detta återigen 
på grund av försiktighet, vi är rädda att vi 
skall få skylla oss själva - vi vet vad vi har 
men inte vad vi får. 

Vad skulle du säga om valfrihet i butik 
i jämförelse med andra områden – 
exempelvis resor?

För de flesta konsumenter är dagligvaror 
lågengagemangsprodukter. Det är 
ofta ett vanemässigt beteende. För de 
flesta konsumenter är semesterresor 
mer sällanköpsprodukter och därmed 
högengagemangsprodukter. I vardagen 
hämmas många av stress och tidsbrist och 
därför tas besluten i dagligvarubutiken 
snabbt, antingen slentrianmässigt eller 
med hjälp av enkla tumregler. Då vi 

väljer semesterresa så överväger vi mer 
och vi reflekterar mer. Både osäkerheten 
i valsituationen och konsekvenserna av 
valet blir större än då vi väljer dagligvaror 
i en butik. Gemensamt för båda 
situationerna är dock att konsumenter 
vill uppleva att de själva har kontroll, 
vilket innebär att de vill känna att de 
har friheten att välja, samt att stundens 
känslor påverkar beslutet betydligt mer 
än konsumenterna själva tror. 

Är valfrihet identitetsskapande? Är 
vissa val mer identitetsskapande än 
andra?

Det är viktigt att förstå att identiteten 
skapas i kontakten med omvärlden och 
därför formas av tidens anda.  I dag ser 
vi att allt fler konsumenter vill förändras, 
både experimentera med nya saker och 
förändras som personer. För dem kan 
valfriheten leda till att de kan forma och 
uttrycka sig själva. Dock är det viktigt 
att inse att konsumenter är olika och 
att behovet av att uttrycka vem man 
är och att förändras varierar hos olika 
konsumenter. Vissa konsumenter bildar 
sig en uppfattning om sig själva och andra 
genom den mat som läggs i matkorgen, 
genom de kläder de bär och genom sättet 
de spenderar sin semester på. Andra 
konsumenter köper samma sak varje dag, 
tycker inte mode är särskilt viktigt och 
åker gärna till samma ställe på semester 
om och om igen. Konsumenters behov 
av variation och säkerhet och trygghet är 
olika. Beslut om semesterresor kan leda 
till en större förskjutning i skapandet av 
identitet, jämfört med köp av dagligvaror. 
Identitetsskapande konsumtion är dock 
något som framförallt är förknippat med 
överflöd och då funktionella fördelar är 
fyllda. Då pengar finns att spendera på 
konsumtion bortom de nödvändigheter 
som krävs för funktion och överlevnad, 
så kan konsumenter välja att söka lycka 

genom identitetsskapande eller bara 
njutning. Detta beror mycket på vad 
konsumenten har för personlighet. 
Men för vissa konsumenter handlar 
det mindre om identitet och mer om 
att uppleva en känsla.  

Varken produkter eller individer tillåts 
att enkelt delas in i olika grupper, 
som exempelvis lågengagemangs- 
eller högengagemangsprodukter eller 
människor som välkomnar respektive 
motsätter sig förändring. Det blir än 
svårare i dagens samhälle då allt fler vill 
uttrycka sig själva och då detta uttryck 
varierar i olika situationer. Men vi jobbar 
på att nå djupare insikter om människor 
och deras behov i konsumtionssamhället.  

Hur tror du valfrihet kommer att 
påverka oss i framtiden? 

Många konsumenter som aldrig har 
kunnat välja upplever ett välbehag i att 
plötsligt kunna välja. Men vi vänjer oss 
även vid valfriheten. Och att göra val 
tar tid, kraft och energi. För att spara 
på detta kan det mycket väl efterfrågas 
framöver att inte behöva välja - men då 
delegerar konsumenter rätten att välja 
till någon de har förtroende för, någon 
som väljer bättre än de själva. Någon som 
vet vad de skall äta, någon som vet hur 
de skall träna, någon som vet vad de skall 
göra för att bli lyckliga. Även här skiljer 
sig människor åt, vissa är mer benägna 
att ha kontroll över sina val än andra. 

Intervju med:

John Magnus Roos
Forskare vid Veryday och vid Centrum för Konsumtions-
vetenskap vid Göteborgs universitet. Civilekonom och 
doktor i psykologi.
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Presentation Ipsos Omnibus - Februari 2014

“Inför Semesterrapporten”
Ett urval av Ipsos panelundersökning genomförd av IIS (Ipsos Interactive Services)

•	1.000	genomförda	intervjuver	i	ett	riksrepresentativt	urval.	•	Åldersgruppen	18	–	65	år.	
•	Undersökningen	genomförd	under	vecka	6,	2014.
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Fråge-
ställningar:

7 semester-
trender 
från Semesterrapporten 2013 

Inför arbetet med Semesterrap-
porten ställde vi oss tre övergri-
pande frågor. Till varje fråga sam-
lade vi bakgrundsmaterial som vi 
försåg Ving Advisory Board med 
till vårt rundabordssamtal. Delar 
av detta bakgrundsmaterial vill vi 
gärna dela med oss av. Läs mer 
på de kommande sidorna.   

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.

3: 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 
förväntar 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”.

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 
tillsammans med familjen och slippa allt som skaver – det hör 
också till upplevelsekontot.

6: Resan som livsstilsför bättring
Sol och bad i all ära – vi vill också gärna komma hem från 
semestern 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.

7: chartern är död – länge leve chartern
Charterresan har flera gånger under sin 60-åriga historia 
bedömts vara utdöende, på grund av oljekriser, krig, avregle-
ringar och konkurrens från lågprisflyg och onlinebyråer. 
Genom att ständigt hitta nya vägar har den trotsat alla 
farhågor och fortfarande visat sig vara semesteralternativet 
för miljontals svenskar.

Fenomenet valfrihet
Inför Ving Advisory Board ber vi dig att fundera över 
fenomenet valfrihet. Vad har valfrihetsrevolutionen 
betytt för oss? Är den enorma mängd val vi människor 
måste göra egentligen av godo eller av ondo? Vilka val 
tror du att vi tycker om att göra och vilka ger oss mest 
ångest? Kan det kanske vara så att vi börjar tröttna på 
valfrihet? Ser du några tecken i tiden som understryker 
att det är så, eller är det möjligtvis tvärtom?

Valfrihet - vad innebär den för oss när 
vi ska resa?
Vad innebär valfriheten för oss när vi ska resa? Är 
friheten att välja viktig när det gäller resor? Kanske 
till och med viktigare än för andra val vi gör? Vad vill 
vi välja själva när vi reser och vad vill vi ha hjälp med? 
Vad betyder valfriheten för vår verksamhet, hur vi 
utvecklar vår produkt och inte minst för hur vi 
kommunicerar den?

paketerat eller flexibelt, hur ser 
framtiden ut?
Den semesterform som ökat mest i volym de senaste 
åren är det vi kallar ”flexibla resor”; det vill säga 
semesterresor med reguljärflyg (allt från några dagar 
till längre resor) där man väljer till ett hotell, eventuellt 
hyrbil, utflykter etc. och ”paketerar själv”. Vad är 
anledningen tror ni att denna semesterform ökar 
mest? Hur kommer det att se ut i framtiden, vill vi 
”paketera själva” eller vill vi ha hjälp med att paketera 
semesterresan? Och ligger det någon status i att välja 
en paketresa eller säga att man paketerat resan själv? 
Och hur tror vi det kommer att se ut i framtiden, 
vilken semesterform kommer att ha högst status? 
Vad kommer att vara viktigast vid valet av 
researrangör, resebyrå, flygbolag, hotell etc?
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Barry Schwartz, 16 januari 2007

The paradox of choice
Youtubeklipp: http://www.youtube.com/watch?v=VO6XEQIsCoM

Psykologen Barry Schwartz hävdar att dagens alla valmöjligheter 
i vårt västerländska samhälle påverkar oss människor negativt. 
Han menar att valmöjligheterna inte alls gör oss friare och glada-
re utan snarare har en motsatt effekt – istället för att bli mer nöjda 
blir vi allt mer missnöjda och handlingsförlamade.

I dagens moderna samhälle är valmöjligheterna ofta 
oändliga och i vår del av världen har livet till stor del blivit en 
fråga om val och valmöjligheter. Den amerikanske psykologen 
Barry Schwartz hävdar dock att dagens alla valmöjligheter har 
en negativ inverkan på människor. Istället för ge att oss en 
känsla av frihet gör de snarare att vi känner oss alltmer hand-
lingsförlamade, och många upplever alla valmöjligheter som
överväldigande.

Som stöd för denna tes finns en studie från Vanguard, ett 
stort amerikanskt fondbolag. Studien, som handlade om inves-
teringar och pensionssparande, visade att ju fler valmöjligheter 
deltagarna erbjöds, desto färre investeringar gjordes: för var 
tionde fond som de anställda blev erbjudna sjönk deltagandet 
med 2 procent. Förklaringen till detta är att människor tende-
rar att skjuta upp val som upplevs som svåra och ett exempel 
på detta kan vara val där många olika alternativ finns. 

Vi tenderar även att vara mer missnöjda efter valet då vi 
haft många valmöjligheter. Anledningen till detta kan enligt 
Schwartz vara att vi i efterhand lätt inser att ett annat val hade 
varit bättre, och detta leder lätt till missnöjdhet och ångest. Ju 
fler valmöjligheter vi får, desto mer missnöjda tycks vi i alltså 
efterhand vara med vårt val.

Schwartz diskuterar även begreppet alternativkostnad. 
Begreppet beskriver en upplevd eller faktiskt kostnad som 
uppstår i och med ett eller flera alternativ väljs bort. Männ-
iskan tenderar nämligen att uppleva ett bortvalt alternativ 
som mer attraktivt än det som valts, vilket även detta kan 
leda till en känsla av missnöjdhet.

Avslutningsvis diskuterar Schwartz även faktumet att 
våra förväntningar eskalerar kraftigt i takt med att vi får fler 
valmöjligheter. Med fler alternativ ökar chansen att finna 
”det mest perfekta alternativet” och med detta ökar även våra 
förväntningar. Har vi inget att välja mellan är förväntningarna 
låga, och då ökar chansen att bli positivt överraskad. Schwartz 
menar att hemligheten bakom lycka är låga förväntningar, 
vilket är någonting svårt idag i och med alla valmöjligheter vi 
erbjuds. Han påpekar dock att ett fåtal alternativ är bättre än 
inga, men att det går att dra en gräns vid ett ”magiskt antal” 
– ett antal som vi sedan länge passerat.

Artikel, Vagabond, 12 februari 2014 

Utlandsresandet ökar
Förra året gjorde svenskarna mer än en halv miljon fler utlandsre-
sor än året före. Spanien är vår pop-uläraste semesterdestination, 
till och med större än grannlandet Danmark.

enligt färsk statistik från Resurs för resor och turism/
Turistdatabasen gjorde svenskarna över 18 miljoner utlands-
resor 2013, en ökning med 674 000 resor eller 3,8 procent 
jämfört med året före. Om man räknar bort dagsresorna 
– resor utan övernattning – ligger Spanien i topp. Till den 
spanska solen gjorde vi förra året 2,1 miljoner resor, en 
ökning med åtta procent jämfört med 2012. 

Men medan resandet i allmänhet och till Spanien ökade, 
minskade resorna till Danmark. En förklaring kan vara den 
regniga och svala skandinaviska sommaren 2012 som gjorde 
att vi inte vågade satsa på en semestervecka i Danmark, utan 
tog det säkra före det osäkra och bokade en medelhavsresa.

ett annat land dit svenskarna gjorde färre resor 
(–16 procent) är Tyskland. Förklaringen kan också här 
vara vädret, det faktum att prisläget är högt jämfört med 
Sydeuropa och att landet inte hade lika många stora 
internationella sport- och kulturevenemang som året före.

Flyg förblir vanligaste sättet att ta sig till utlandet. Och när 
vi flyger gör vi det helst reguljärt och bokar de olika delarna 
av resan (transport, logi, transfer etc) själva. Chartern, som 
en gång i tiden dominerade svenskarnas semesterresande 
bortom Norden, står idag bara för knappt 20 procent av 
utlandssemestrarna.

Svenskarnas tio i topp-
semesterländer*:
Förändring mellan 2012 och 2013 inom parentes

Land  Besök  Förändring
1. Spanien  2 119 000  (+8,3%)
2. Danmark  1 459 000  (–11,1%)
3. Finland  1 357 000  (+4,9%)
4. Norge  1 195 000  (+5%)
5. Tyskland  1 102 000  (–16,4%)
6. Storbritannien  1 068 000  (+7,7%)
7. Turkiet 740 000  (+15,6%)
8. Frankrike  680 000  (+7,1%)
9. Italien  672 000  (–4,5%)
10. USA  647 000  (0,0%)

* Resor med minst en övernattning.
Källa: Resurs för resor och turism/Turistdatabasen.

konsekvenser 
av valfrihet
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1. Vi reser västerut
Trenden västerut fortsätter och Karibien är fortsatt hett. De 
senaste åren har Ving sett ett ökat intresse för Karibien och 
det håller i sig. Nyheten Jamaica är det bäst bokade resmålet 
hos oss den här vintern, och har varit det ända sedan resorna 
blev bokningsbara. Till nästa vinter tror vi mycket på vår 
charternyhet St Martin som tjuvstartar redan denna vinter. 
Det som lockar med Karibien är framförallt de fantastiska 
stränderna och det faktum att Karibien i sig är den ultimata 
semesterdrömmen för många. Resmålen är dessutom väldigt 
olika och det finns något för alla smaker och plånböcker i 
Karibien. 

2. Vi väljer ett koncepthotell
Allt fler av våra resenärer väljer något av våra hotellkoncept 
och Ving satsar nu på ännu fler. Dels finns Sunwing Family 
Resorts för de som reser med barn och dels Sunprime Hotels 
för dem som reser utan barn. Till sommaren öppnar ytterligare 
två Sunprime, i Turkiet. Bokningsläget för Sunprime i sommar 
har ökat med 60 procent i jämförelse med samma period förra 
året. Koncepthotellen är unika för Ving och särskiljer oss från 
våra konkurrenter. Och det är inte bara våra egna hotell utan 
även många hotell världen över som konceptualiserar sig, d.v.s. 
anpassar sig efter målgruppen. 

Den 1 november lanserade Ving och hela Thomas Cook 
Group tre nya, gemensamma hotellkoncept. SunConnect – 
familjehotell för alla som vill känna sig uppkopplade med gratis 
WiFi, laddningsstationer, ConnectWall och egen ConnectScout. 
SENTIDO – när du vill ha en extra guldkant på semestern och 
Smartline – prisvärda hotell för alla smaker. På Ving arbetar vi 
ständigt med att utveckla våra egna hotellkoncept för att alla 
ska få precis den semester de önskar. Vårt första Sunwing-hotell 
öppnade redan 1967 och sedan dess har vi finslipat allt i minsta 
detalj för att familjerna ska få en så bra semester som möjligt. 
Förutom Sunwing har vi Family Garden som är noggrant 
utvalda familjehotell. 

Hotelltrenden hänger ihop med en trend som var tydlig 
i Semesterapporten – att vi vill ha det bättre än hemma. På 
semestern vill vi ha lite snyggare badrum, lite finare utsikt 
och lite större terrass än hemma. Det uppger 55 procent av 
de tillfrågade i Semesterrapporten. 

3. Grekland är hetast i sommar
Grekland är tillbaka! Till sommaren satsar Ving på flera 
nya resmål, större volymer och fler hotell i Grekland. 
Volymen till landet ökar med 40 procent och till Skiathos 
fördubblas volymen. Det blir också volymökningar från flera 
regionalflygplatser. Nya resmål som Mykonos, Syros, Lesbos, 
Symi och Alonissos tas in i programmet. Av 120 nya hotell hos 
Ving i sommar ligger en tredjedel i Grekland. Och det är inte 
bara små familjehotell utan även moderna designhotell. Flera 
av destinationerna i Grekland är bland sommarens bäst bokade 
och bokningsläget till landet ligger 50 procent bättre än förra 
året vid den här tiden. Allra bäst bokar Rhodos och Kreta. Vings 

Grekland erbjuder allt från stora öar med fina stränder och 
historiska lämningar till små öde öar med badvikar och klart 
vatten, och för att uppleva ännu mer på semestern kan man 
med fördel kombinera två hotell, resmål eller öar. 

4. kryssningar är en allt mer populär 
semesterform
Allt fler väljer att tillbringa semestern på ett kryssningsfartyg 
och kryssningar är överlägset den semesterform som 
ökar mest. Traditionellt har de flesta valt att kryssa under 
vinterhalvåret, men nu växer semesterformen även sommartid. 
Och medelåldern sjunker. Under sommaren är kryssningar i 
Östersjön och Medelhavet mest populärt. I Medelhavet är det 
framförallt kryssningar med aktiviteter riktade mot barn och 
ungdomar som ökar. 

även tregenerationsresandet ökar, där mor- eller 
farföräldrar, föräldrar och barn kryssar tillsammans. Allt fler 
upptäcker att kryssningar är en mycket prisvärd reseform där 
man får mycket för pengarna. Förutom helpension och själva 
upplevelsen ombord får man upptäcka och se väldigt mycket 
under en kryssning. På så sätt blir resandet också innehållsrikt 
och varierande. De flesta väljer att kryssa i Medelhavet eller att 
åka på en klassisk kryssningsresa över Atlanten till USA. 

under vintern är Karibien det främsta kryssningsområdet, 
men även kryssningar i Sydamerika, Asien och från Dubai 
börjar bli allt mer populära. Det viktigaste är att välja rätt 
fartyg, det finns kryssningar för alla. Allt från stora fartyg med 
flera tusen passagerare till mindre med bara ett hundratal. Det 
finns kryssningsfartyg där man klär upp sig till middagen, men 
också fartyg där det är lite mer leisure. Ombord på fartygen 
finns aktiviteter som vinprovningar, matlagningskurser, 
golfsimulatorer, gym och spa med många olika träningsformer 
och behandlingar. 

Till våren gör Ving en stor satsning på kryssningar där 
man kan köpa paket med flyg och kryssningar till Karibien och 
Medelhavet. Vings syterföretag Globetrotter, som är ledande 
på kryssningar, har kryssningar över hela världen. 

5. Från vart till vad
I takt med att människor blir mer och mer resvana anar vi att 
resandet har börjat gå från ”vart vill du resa?” till ”vad vill du 
göra?”. Man söker individuella upplevelser, 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 restaurangen som ingen annan hittade till. 

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 tillfrågade 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. 

Pressmeddelande 19 december 2013

7 trender inför 2014 från Ving
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Panelundersökning gjord av IPSOS: 1000 genomförda intervjuer i ett riks-
representativt urval, åldersgruppen 18–65 år. Undersökningen genomfördes 
under vecka 6, 2014.

Nordic Flex Survey, Thomas Cook Northern Europe: från oktober 2013 där 
3.935 nordbor tillfrågats om semester och semestervanor.

Ving Advisory Board: möte den 13 mars 2014.

Vings Resepanel: 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 bekvämlighetsurval och de som svarar väljer 
själva att göra det via en webbenkät.

Intervjuer med: Jens Nordfält, Dean, Center for Retailing vid Handelshögskolan och 
forskningsansvarig vid Hakon Swenson Stiftelsen och John Magnus Roos, forskare vid 
Veryday och Centrum för Konsumtionsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Barry Schwartz, 16 januari 2007, The paradox of choice
Youtube klipp: http://www.youtube.com/watch?v=VO6XEQIsCoM

Rese- och Turistdatabasen: Rese- och Turistdatabasen, TDB, är en löpande marknads-
undersökning om svenskarnas resvanor.

Nils Finn Munch-Petersen, ”Turism - en modern form av kolonialism?”: 
artikel i Sydsvenskan 8 april 2014.

Customer Journey Map framtagen av Hello Ziggy i samarbete med Thomas Cook 
Northern Europe.

något som Vings gäster tycker om att göra under 
semestern är att åka på utflykt. Alla Vings resenärer får efter 
hemkom¬sten från resan ett mejl med en semesterenkät som 
mäter hur nöjd man varit med sin semester. Drygt 157 000 
svenska resenärer svarade bl a på frågor om vad man tyckte 
om de utflykter som man deltagit i och här var det Egypten 
som fick det högsta betyget med 4,56 på en femgradig skala. 

Topplista: Där utflykterna var som bäst 
sommaren 2013 enligt Vings gäster 
1. Marsa Alam, Egypten (4,56) 
2. Lesbos, Grekland (4,41) 
3. Madeira, Portugal (4,37) 
4. Skiathos, Grekland (4,33) 
5. Marmaris, Turkiet (4,28)

6. Vi tränar gärna på semestern - helst med 
vattengympa och promenader
Det som är tydligt är att vi vill ha något bestående av resan, 
det kan vara träning men det kan också vara något annat. 30 
procent i Resepanelen uppger att de vill lära sig något nytt på 
semestern, det kan vara att dansa salsa eller tala spanska. Även 
träning är populärt, de flesta nöjer sig med vattengympa och 
promenader, och rör på sig för att kunna unna sig god mat och 
dryck på semestern, det uppger mer än hälften i Vings senaste 
Resepanel. Ungefär en femtedel uppger att de tränar i vardagen 
och vill fortsätta göra det på semestern. Av de som uppger att 
de tränar på semestern tränar en dryg tredjedel varje dag. 

Ving har ett samarbete med SATS på samtliga av våra egna 
Sunwing Family Resorts och Sunprime Hotels. Det finns klasser 
med SATS-utbildade instruktörer, gym och på utvalda hotell en 
personlig tränare som kan boka. Tillsammans tar man fram ett 
program som man sedan kan fortsätta med när man kommer 
hem. 

7. Vi vill kombinera fler resmål på samma resa
Intresset för kombinationsresor fortsätter att öka. Inför 
vintersäsongen har antalet kombinationsresor hos Ving mer 
än fördubblats jämfört med samma period förra året. Kuba 
hamnar i topp över charterdestinationer med störst andel 
kombinationsbokningar. Här väljer hela 6 av 10 resenärer 
att boka flera resmål under sin semester. Andra populära 
destinationer är Thailand, Mexiko och Aruba. Många vill se 
sig omkring och vara med om olika upplevelser under 
semestern och då är kombinationsresor en perfekt reseform. I 
synnerhet på destinationer som lockar med såväl storstadspuls 
och häftiga sevärdheter som vackra stränder och fina hotell 

Topp fem: Mest populära resmåls-
kombinationerna hos Ving 
1. Kuba: Havanna + Varadero 
2. Mexiko: Isla de Mujeres + Playa del Carmen 
3. Thailand: Khao Lak + Kamala Beach 
4. Aruba: Aruba + kryssning i Karibien 
5. Jamaica: Negril + Montego Bay

Hit reste flest svenskar under 2013: 
1. Gran Canaria 
2. Turkiet 
3. Mallorca 
4. Teneriffa 
5. Rhodos
6. Cypern
7. Kreta 
8. Thailand 
9. Fuerteventura 
10. Kap Verde

Till 2014 ser det inte ut att bli några stora ändringar i toppen. 
Topp fem lär bli de samma som 2013 men Kroatien blir allt 
mer populärt och kommer säkert att ta sig in på listan under 
kommande år, liksom Egypten som tappade placeringar 
eftersom chartertrafiken varit inställd dit under en del av 
2013, men nu återkommer starkt. 

-Vi ser att intresset för Egypten återigen ökar och att 
resandet västerut når nya höjder. Denna vinters charternyhet 
Jamaica var snabbt vinterns bäst bokade resmål och nästa 
vinters stora nyhet, direktcharter till St Martin/St Maarten, har 
rönt stort intresse och många har redan säkrat sig om en resa 
dit nästa vinter. Annars är det de gamla favoritresmålen som 
håller i sig, konstaterar Magdalena Öhrn, informationschef 
på Ving.  

under 2014 spås flest svenskar resa till 
nedan resmål med Ving:
1. Gran Canaria 
2. Turkiet 
3. Mallorca 
4. Teneriffa 
5. Rhodos 
6: Kreta 
7. Cypern 
8. Thailand 
9. Egypten 
10. Kroatien
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