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- 5 spaningar på temat ”Resan som livsstilsförbättring”

Mer än hälften av alla barn som föds i Sverige idag kommer att bli hundra år och den 
första människa som uppnår en ålder av 200 år kanske redan är född, det kan man läsa 
i Henrik Ennarts bok - Åldrandets gåta. En anledning till att vi blir äldre är förstås den 
moderna sjukvården, men det handlar också om att vi strävar mer och mer efter att 
leva sunt och hålla oss friska. 

En av de sju stora semestertrender vi identifierade i Semesterrapporten 2013 var just 
att allt fler ser resan som en livsstilsförbättring. Man vill helt enkelt både njuta av sin 
semester, men också komma hem som en bättre version av sig själv. Det tydligaste 
utrycket för denna trend är att allt fler är aktiva och tränar på semestern. Men det 
handlar inte bara om träning, utan också om att hitta en balans mellan fysiskt, 
mentalt och socialt välmående. Det är när vi lyckas med det som vi mår allra bäst. 

Vi på Ving har bestämt oss för att bli ledande inom ”aktiv semester”. Vi har nästan 
700 000 resenärer årligen och i Norden har Vinggruppen över 1,5 miljon resenärer. 
Vi vill inspirera så många som möjligt av dem att hitta just sitt sätt att bli mer aktiva 
under semesterresan. Det gäller oavsett om det handlar om att ta en promenad på 
stranden, träna på våra egna Sunwing Family Resorts och Sunprime Hotels eller att 
följa med på en renodlad träningsresa.  

Inför arbetet med årets upplaga av Semesterrapporten bjöd vi återigen in ett Advisory 
Board bestående av ett antal utvalda personer med olika bakgrund och erfarenhet. 
Denna gång valde vi att göra en djupdykning på temat resan som livsstilsförbättring 
för att försöka placera den trenden i ett större sammanhang. Intressanta diskussioner 
under en dags rundabordssamtal ledde fram till en mängd olika infallsvinklar, åsikter 
och exempel som vi därefter har samlat och kategoriserat i fem ”spaningar”. Alla pekar 
de klart och tydligt åt ett håll: den allra bästa semesterupplevelsen får vi om kroppen, 
hjärnan och själen samverkar. 

Precis som tidigare bygger Semesterrapporten också på en rad 
andra källor, allt från de hundratusentals semesterenkäter våra 
kunder svarar på varje år till kunskaper från vår egen Resepanel 
samt externa undersökningar, litteratur och intervjuer. 

Trevlig läsning!

MAGNUS WIKNER, KONCERNCHEF THOMAS COOK NORTHERN EUROPE*

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

Semesterrapporten 2015
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Hur har vi gjort?
I arbetet med Semesterrapporten 2015 har vi fokuserat 
på tre övergripande frågeställningar.

1: Semester med upplevelser i centrum, både inre och yttre
Vi vill få inspiration och insikter, få nya tankar, ta del av kulturen, maten och landet. Vi vill helt enkelt 
komma hem från semestern som en ny och bättre version av oss själva. Vad ska vi som researrangör 
fylla semestern med för att den ska bli precis som våra gäster vill ha den, både vad gäller inre och 
yttre upplevelser? Hur kan vi hänga med i utvecklingen?

2: Träningsresor idag och imorgon
Går det att kombinera träning och njutning på en och samma semester – och hur då i så fall? Vad 
betyder detta för oss i resebranschen framöver? Hur säkerställer vi som researrangör att vi når både 
de som vill åka på renodlade träningsresor, de som vill träna under semestern och de som bara vill 
koppla av och ta det lugnt? Och att alla känner sig lika välkomna? En av de sju trenderna i Semester-
rapporten 2013 är resan som livsstilsförbättring, och här är det tydligaste uttrycket just nu tränings-
trenden. Kommer den att förstärkas eller dö ut?

3: Hälsan i fokus
En sundare livsstil är en självklarhet för många. Hur kan vi utveckla våra produkter i enlighet med 
den växande hälsotrenden och den tydliga strävan efter en sundare livsstil som många av våra 
kunder har, även under semestern? Forskarna Carl Cederström och André Spicer hävdar dock att 
hälsotrenden har en tydlig baksida. I boken Wellnessyndromet analyserar de hur vårt fokus på hälsa 
och lycka har utvecklats till ett slags besatthet och rent av en ideologi. De menar att ju mer vi tänker 
på att vara hälsosamma och lyckliga, desto sämre mår vi. Den som misslyckas i sin jakt på det perfekta 
livet fylls ofta av skuldkänslor och självförebråelser. Vad tror vi, blir det en rekyl i framtiden där hälsa 
blir mindre viktigt, eller är hälsotrenden här för att stanna? Eller är det så att vi i framtiden kommer 
att ta semester även från vår sunda livsstil när vi reser utomlands?

Med dessa frågeställningar 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. 

Resultatet av arbetet är Semesterrapporten 2015 som du just nu håller i handen. Några av de källor 
vi använt är följande*:

• 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 Annika Creutzer, privatekonom, Bo Svensson, Etour och 
Marie Söderqvist, VD Livsmedelsföretagen, Hélène Benno, generalsekreterare Min Stora Dag, 
Karin Wahlén, kommunikatör, Sophia Bendz, affärsängel, Amjad Aloul, Right Option media, 
Rosalin Örnefalk, kommunikatör, Teddy Falkenek, ICA, Patrik Yderberg, Springtime Travel 
och Patrik Marklund, Ving.

* Läs mer om våra källor på sid 39.
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1 
Resor med likasinnade
Vi människor har alltid funnit trygg-
het i att tillhöra en grupp, därför 
söker vi oss gärna till likasinnade 
– även när vi reser. Resandet blir 
allt mer nischat och för researrang-
örerna innebär det stora krav att 
erbjuda rätt sorts resor för att kunna 
attrahera olika typer av kunder som 
har olika behov och önskemål.

2 
Träning och upplevelser 
i symbios
Semesterresandet har gått allt mer 
från ”vart vill du resa?” till ”vad vill 
du göra?”.  Under semestern vill vi 
uppleva något utöver det vanliga, 
vi vill inte längre bara se och 
betrakta. Vi söker en symbios där 
upplevelser och fysisk aktivitet går 
hand i hand. Vi vill tillbaka till det 
naturliga – och de som tränar upp-
lever gärna resmålet genom att 
träna i naturen.

3
Från ”tourist” till
”localist”
När vi reser vill vi ta del av det loka-
la. Vi vill upptäcka kulturen, maten 
och landet vi besöker för att få en 
mer genuin lokal upplevelse, men 
också för att ha en häftig och spän-
nande historia att berätta när vi 
kommer hem. Därför blir aktiviteter 
med lokal förankring som t ex cykel-
sightseeing och matvandringar i 
storstäder allt mer populära. 

4
Lättillgänglig träning 
som inspirerar
Majoriten av svenskarna reser 
inte iväg på en renodlad tränings-
resa. En stor grupp passar dock
på att träna under semestern, när 
vardagens krav och måsten lyser 
med sin frånvaro, och tiden finns. 
Vi vill vara spontana och själva 
välja hur vi vill träna och vad 
vi vill vara med på, lite som 
en Hop-on Hop-off-buss. 

5
Njutningspoäng 
utan pekpinnar
Allt fler vill träna på semestern, 
men det viktigaste skälet att 
åka på semester är fortfarande 
att koppla av. Det låter kanske 
paradoxalt, men genom att träna 
samlar vi på oss de njutnings-
poäng vi behöver för att sedan 
kunna koppla av i solstolen. 
Vårt mål är att våra kunder ska 
hitta sitt sätt att röra på sig 
– på sina villkor. 
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Kroppen, hjärnan
och själen
– ALLA DELAR SKA SAMVERKA FÖR DEN BÄSTA 
SEMESTERUPPLEVELSEN

H älsa handlar inte bara om 
träning utan om att hitta 
balansen mellan det inre 
och det yttre - det ska 

vara gott för kroppen, gott för själen 
och gott för hjärnan. När dessa tre 
komponenter samverkar upplever 
vi ett liv i balans.

H E L H E T S T Ä N K E T  kommer även igen 
när det handlar om träning. Vi 
behöver träna vår kropps rörlighet, 
styrka och smidighet. Vi mår även 
bra av att stimulera vår hjärna med 
nya intryck och kunskap. Samtidigt 
behöver vi skapa tillfällen av lugn 
och ro för att få sinnesnärvaro. 

I  T A K T  M E D  A T T  V I  lever allt längre blir 
denna symbios allt viktigare. Ju äldre 
vi blir desto mer kostar vi samhället 
i form av sjukvård och äldreomsorg. 
Detta faktum ställer högre krav på vår 
fysiska och mentala hälsa. Vi är förvisso 
alla njutningsmänniskor i olika grad, 
men att njuta i för stor utsträckning 
utan att röra på sig fungerar inte. På 
samma sätt som att konsumtion i över-
flöd utan att tänka på världens resurser 
och naturtillgångar varken är ansvars-
fullt eller hållbart i längden. 

D E  A L L R A  F L E S T A  är väl medvetna om att 
vi mår bra av att röra på oss. Det finns 
ett stort intresse för träning och hälsa, 

vilket också gör att vi spenderar allt 
mer tid och pengar på aktiviteter 
under vår fritid jämfört med tidigare 
år. 6 av 10 svenskar motionerar idag 
regelbundet, vilket gör svenskar till 
den befolkning inom EU som tränar 
allra mest. Det visar Livsmedelsföre-
tagens hälsorapport från april 2014. 

D E L T A G A R N A  I  V I N G  A D V I S O R Y  B O A R D 
var, under diskussionerna vi hade i 
augusti 2015, rörande överens om att 
träning och välmående är en trend som 
är här för att stanna. Dock kan träning 
ta sig olika uttryck och hur man vill 
röra på sig varierar från person till 
person. För en del är träning en natur-
lig del i vardagen, medan det för andra 
kan behövas en morot för att komma 
igång.

V I N G S  V I K T I G A S T E  mål är att få så många 
som möjligt att ta steget att börja röra 
sig mer, utan att den tröskeln ska kän-
nas för hög. För oss som researrangör 
är det viktigt att kunna erbjuda spjut-
spetsprodukter, som triathlonläger och 
cykelresor. Även om det är en produkt 
som relativt få köper så skapar vi ett 
intresse även för vårt övriga program. 
Det fungerar precis på samma sätt 
som när vi marknadsför exotiska öar 
i exempelvis Karibien, men där det 
som ändå säljer mest är Kanarieöarna.

Gott för
kroppen

Gott för
hjärnan

Gott för
själen

Det ska vara
gott att leva

Naturupplevelser

Avkoppling

Njutning

Hobbies/intressen

Kultur
Aktiviteter

Familj & vänner

Behovstillfredsställelse

Mat & dryck

Kvalitetstid

Träning
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V I N G S  K U N D G R U P P  är både stor och komplex och för att nå 
och inspirera olika typer av kunder behöver vi förstå deras 
behov och önskemål. Vi ställde frågan till våra kunder om 
och hur de vill träna på semestern och resultatet av det kan 
illustreras i en triangelmodell. I triangeln delas kundgrup-
perna in i tre olika kategorier; Tränings-/Wellnessresor, 
Semesterresor med träning och Semesterresor utan träning. 

Tränings-/Wellnessresor
Den grupp som räknas in i kategorin ”Tränings-/Wellness-
resor”, utgör ca 10 procent av Vings kunder och här återfinns 
de personer som reser iväg med träningen som huvudsyfte 
och som redan är träningsfrälsta. De är så kallade ”early 
adopters” och är snabba att haka på nya trender. Spjut-
spetsprodukter lockar dem och det är så man fångar deras 

intresse, exempelvis med triathlonläger, yoga- eller cykel-
resor. Genom sitt sätt att träna triggar de andra och blir 
på så sätt förebilder. 

J U S T  T R Ä N I N G S F Ö R E B I L D E R  var också något som diskuterades 
under Ving Advisory Board där det konstaterades att trä-
ningsförebilder behövs, men att deras nivå inte får vara för 
hög. Ett exempel som lyftes fram under diskussionerna var 
författaren Martina Haags träningsresa. Hennes resa börja-
de med att hon knappt rörde på sig alls. Hon började sedan 
jogga och blev då för många en inspirerande förebild. När 
hon efter en tid blev så pass duktig att hon frekvent deltog 
i olika lopp var det många som inte längre kunde identifiera 
sig med henne. Risken med detta är att gapet blir för stort 
och hennes nivå är nu inte längre nåbar för den grupp som 
sällan eller aldrig rör på sig. 

Semesterresor med träning

Semesterresor utan träning

Tränings-/
Wellnessresor

Träning och aktivitet är en naturlig del av resan, 
men huvudsyftet är ändå att njuta, komma bort och

få tid med nära och kära.

60%

30%

10%

Personer som inte har hittat någon passande träningsform och som vill 
komma igång med träning, men som behöver en kickstart/förebild.

Personer som inte har intresse av träning eller en hälsosam livsstil.

Källa: Vings försäljningsstatistik och Resepanelen 2015

Träning är huvudsyftet 
med resan.

VINGS TRÄNINGSTRIANGEL
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Semesterresor med träning
Gruppen ”Semesterresor med träning” är den största och 
bredaste kategorin. Här finns cirka 60 procent av Vings 
kunder, både de som tränar mycket och de som tränar i 
mindre utsträckning. Gemensamt för dem är att de tränar 
regelbundet och även vill göra så på semestern, men där 
huvudsyftet med semesterresan ändå är något annat. 
Nämligen att umgås med nära och kära och koppla av. 
Denna grupp når man genom att erbjuda ett smörgåsbord 
av träningsformer, såväl i grupp som enskilt och såväl på 
hotellet som ute i naturen. Nivån på träningsutövarna kan 
skilja sig åt, men det undre skiktet i denna kategori triggas 
ofta av personer i det övre som i sin tur triggas av gruppen i 
kategorin ”Tränings-/Wellnessresor”.

Semesterresor utan träning
Gruppen ”Semesterresor utan träning”, som utgör cirka 
30 procent av Vings kunder, är något mer komplex. Här 
återfinns personer som av olika anledningar inte tränar. 
Vissa har varken möjlighet eller intresse av att träna. 
Andra kan vara benägna att göra en livsstilsförändring, 
men har ännu inte förmått sig att ta tag i det eller så har 
de inte hittat de rätta verktygen för att triggas igång. 

S K A  M A N  N Å  de personer som idag inte tränar, men som 
över tid kanske kommer att göra det, är det viktigt att locka 
med träningsformer som varken känns kravfulla eller som 
har en för hög nivå. Då skrämmer man snarare bort denna 
grupp än inspirerar dem.
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Resor med likasinnade 
”Vi tillhör inte längre en stam. Därför har behovet av att tillhöra en grupp 

med gemensamma intressen och värderingar ökat.” Marie Söderqvist

M änniskor har alltid funnit 
en stor trygghet i att 
tillhöra en grupp, därför 
söker vi oss gärna till 

likasinnade – även när vi reser. Vi letar 
helt enkelt efter vår ”stam”, något som 
inom resebranschen har gett upphov 
till begreppet ”Travel tribes”. Det är 
däremot inte alltid vi söker oss till de 
människor eller den typ av resor som 
speglar våra verkliga intressen. Många 
gånger söker vi oss istället till den 
grupp vi vill tillhöra. 

E N  T R E N D  som växer allt mer är resor 
som är inriktade på ett (ofta smalt) 
intresse. Här finner vi exempel som 
vinprovningsresor, hälsoresor, vand-
ringar, klosterresor till Frankrike 
eller varför inte en resa till Rumänien 
tillsammans med likasinnade för att 
se världens största privata samling av 
korkskruvar? Forskning visar att vi 
kopplar av bättre tillsammans när vi 
har människor vi tycker om och litar 
på omkring oss. Psykologiprofessorn 

James Coan lanserade nyligen ”Risk-
spridningsteorin” där han hävdar att 
mänskliga relationer har en energi-
besparande effekt på hjärnan. 

–  N Ä R  V I  Ä R  T I L L S A M M A N S  med andra 
människor minskar hjärnan drama-
tiskt energin som den lägger på att lösa 
problem. Mänsklig gemenskap signa-
lerar till hjärnan att den kan återgå till, 
eller vara kvar i vila, säger James Coan 
i en artikel som Annika Lagercrantz 
skrev i Svenska Dagbladet i september 
2015.

D E  F L E S T A  A V  O S S  vill känna oss friska, 
röra på oss lagom och äta hyfsat nyttig 
mat. Detta framgår av Livsmedelsföre-
tagens hälsorapport från 2014. Det har 
banat väg för en relativt ny trend, näm-
ligen träningsresor. Träningsresor har 
visserligen funnits åtminstone sedan 
1980-talet, men tidigare har det hand-
lat om mer specifika träningsresor, ofta 
för elitmotionärer, som till exempel att 
resa tillsammans för att springa New 

York Marathon. Den typen av tränings-
resor finns fortfarande kvar, men nu 
ser vi också en trend som går mer mot 
”Semesterresor med träning”, vilket 
lockar en större mängd människor. 
Under den här typen av resor erbjuds 
många olika träningspass och det är 
upp till var och en vilka man vill delta 
i. Dessutom arrangeras intressanta 
sidoaktiviteter som föreläsningar, 
vinprovningar, sightseeing etc – allt för 
att man själv ska kunna välja vad man 
behöver för att må bra. 

M A N  K A N  F Ö R S T Å S  också se familjen 
som den kanske mest typiska triben 
av alla. Idag är det inte bara jag själv 
som individ som vill visa upp mig som 
aktiv. Man vill också gärna ha barn som 
är aktiva och det börjar mer och mer 
avspegla sig även under semestern. Ett 
sätt att främja fysisk aktivitet är just att 
involvera hela familjen – och att förläg-
ga aktiviteten till semestern, då man av 
naturliga skäl har mer tid. Många gång-
er kan det till och med vara lättare att 

1
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få med sig äldre barn om man fokuserar på 
upplevelser tillsammans, som att åka skidor i 
fjällen, vandra i Alperna eller åka på vindsur-
fingresa till ett varmare land. Fysisk aktivitet 
brukar också locka mer om det finns flera 
olika alternativ att välja mellan, något som 
kan vara viktigt för researrangörer att tänka 
på. Vi vet också att det är just de gemensam-
ma upplevelserna och minnena som skapas 
med dem man reser med som är det bästa 
med semestern. Det uppger exempelvis 6 
av 10 (60 procent) av de tillfrågade i Vings 
senaste Resepanel från september 2015.

F Ö R  V I N G  H A R  M Å N G F A L D E N  stor betydelse 
och det är vår uppgift att se till att det finns 
träningsformer för alla och på alla nivåer.  
Det är också viktigt att se till så att våra 
kunder känner tillhörighet. För att man 
lättare ska kunna hitta sin grupp när man 
söker sin resa måste vi som researrangör 
vägleda våra kunder, exempelvis genom att 
ha koncepthotell som riktar sig till specifika 
målgrupper, fler markeringar och symbo-
ler på webben och ett brett utbud av olika 
träningsformer.   

1. Vandring (61 procent)

2. Cykling (34 procent)

3. Snorkling (28 procent)

4. Simning (26 procent)

5. Ridning (14 procent)

6. Vattensporter (13 procent)

7. Golf (10 procent)

8. Annat (7 procent)

9. Tennis (6 procent)

10. Forsränning (6 procent)

VILKA FAMILJEAKTIVITETER 

VILL MAN HELST GÖRA 
UNDER SEMESTERN? 
(tre svar möjliga)

Resepanelen september 2015, 

5 282 respondenter



16



17

 S
PA

N
IN

G
: 2

Träning och 
upplevelser i symbios



18

u mer beresta vi blir desto mer 
ökar vårt behov av nya och 
annorlunda upplevelser. Man 
kan därför säga att resandet 
har gått allt mer från ”vart vill 

du resa?” till ”vad vill du göra?”. På 
semestern vill vi uppleva, vi vill inte 
bara se och betrakta. Det konstatera-
des redan i Semesterrapporten 2013, 
men är kanske än mer aktuellt idag. 
Forskning har också konstaterat att 
det just är upplevelser där man skapar 
gemensamma minnen som är den 
bästa investeringen snarare än kon-
sumtion av materiella ting. Visst kan 
pengar göra oss lyckliga, men när våra 
basbehov är uppfyllda är det knappast 
det materiella som får oss att må 
bättre. Då är det snarare upplevelser 
och resor, och de band vi knyter med 
de människor vi möter som gör att vi 
mår bra. Den slutsatsen drar bland 
annat Thomas Gilovich, professor i 
psykologi på Cornell University i USA. 

U P P L E V E L S E T R E N D E N  växer, i synner-
het i takt med att en ny generation 
blir vuxna. Denna generation (födda 
mellan åren 1980-2000), även kallade 
för Millennials, är inte bara framtidens 
globala medborgare utan också de nya 
turisterna. De är upplevelsetörstande 
och reser ofta bortom turistområdena 
i jakt på nya äventyr och för att utforska 
omgivningarna, vilket smittar av sig på 
både tidigare och senare generationer. 
Detta enligt en spaning från Destina-
tion Compensation från april 2015. 

I D A G  R Ä C K E R  D E T  I N T E  längre med att 
bara resa iväg. Vi vill uppleva något 
utöver det vanliga och vill gärna kom-
ma hem och ha en unik berättelse att 
dela med oss av, oavsett om vi reser 
till klassiska sol- och baddestinationer 
eller till exotiska och udda resmål. 

V Å R  F R Ä M S T A  Ö N S K A N  med semestern 
är dock att få tid med nära och kära 
eller vårt resesällskap samt att koppla 
bort från vardagens måsten. Samtidigt 
törstar vi efter upplevelser och aktivi-
teter. Vilka upplevelser vi vill ha varie-
rar, men för många har träning blivit 
en viktig del i semesterupplevelsen. 
Det kan handla om allt från att delta 
i vattengympan på hotellet till att 
resa iväg på ett triathlonläger. 

U N D E R  V I N G  A D V I S O R Y  B O A R D  diskute-
rades att vi i allt större utsträckning vill 
tillbaka till det naturliga när vi tränar 
- vi söker en symbios där upplevelser 
och fysisk aktivitet går hand i hand. 
Den miljö vi tränar i påverkar oss 
mycket. I en bra sinnesstämning är det 
roligare att träna. Ju trevligare miljö 
desto bättre träning. Det menar bland 
annat Susanne Pettersson, idrotts-
psykologisk rådgivare. 

N Ä R  M A N  Ä R  F Y S I S K T  A K T I V  är man också 
mer mottaglig att ta emot och känna. 
Därför mår vi extra bra av att träna 
och röra på oss utomhus, vilket även 
resultatet från Vings Resepanel visar 
där 71 procent av de tillfrågade svarar 

att de hellre tränar utomhus än inne 
på gymmet. När vi tränar i naturen tar 
vi in lukter och stimulerar våra sinnen 
samtidigt som vi låter vår kropp arbeta. 
Därför har exempelvis förekomsten av 
utomhusgym blivit allt vanligare och 
mer efterfrågat. 

A T T  S E  U T  Ö V E R  H O R I S O N T E N ,  från 
balkongen eller från solstolen, är för 
de allra flesta nästan meditativt.  Och 
att exempelvis ta en morgonpromenad 
längs stranden, yoga på en klippa vid 
havet, ta en cykeltur i bergen eller en 
löptur i omgivningarna runt hotellet 
blir en fin upplevelse och kanske också 
en av höjdpunkterna under semestern. 

V I N G  S Ä L J E R  I N T E  R E S O R .  Vi säljer för-
väntningar, upplevelser och minnen. 
Att kunna erbjuda ett bra utbud av 
både träningsmöjligheter och upple-
velser för alla olika grupper är därför 
viktigt. Det gäller både när det kommer 
till val av destinationer och produkter 
i vårt program till hur vi bemöter våra 
kunder på plats och vilka aktiviteter vi 
kan anordna. En viktig del i det är att 
inte enbart fokusera på träningsformer 
som är förlagda på hotellen. Det behövs 
både och. Att arrangera yogaklasser på 
stranden eller ute i naturen istället för 
i gymsalen är ett exempel. Att tipsa om 
promenader i närområdena ett annat. 

Träning och upplevelser 
i symbios
”Snorkling är den optimala träningsformen där alla sinnen är närvarande.” 

Annika Creutzer

2
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1. Gå promenader (73 procent)

2. Besöka lokala restauranger och barer (57 procent)

3. Hitta egna pärlor (33 procent)

4. Hyra bil och åka runt på egen hand (31 procent)

5. Ta sig runt med kollektivtrafik (22 procent)

6. Åka på arrangerade utflykter (20 procent)

7. Vandra (13 procent)

8. Hyra cykel (12 procent)

9. Ta löpturer i omgivningarna (6 procent)

Resepanelen september 2015, 5.430 respondenter

HUR VILL MAN HELST UPP-

LEVA ETT RESMÅL UNDER 

SEMESTERN?
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Från ”tourist” till ”localist”
”Vi vill ha det bästa av två världar. Vi vill ta med oss det bästa hemifrån, 

men samtidigt äta med lokalbefolkningen” Hélène Benno

N är vi reser vill vi komma 
nära det lokala.  Vi vill 
inspireras, ta del av kult-
uren, maten och landet 

och få nya insikter. Vi vill inte betrak-
tas som turister utan vill smälta in 
och på så sätt få en mer genuin lokal 
upplevelse. Vi vill löpträna som New 
York-borna, besöka lokala restau-
ranger och barer och få en inblick 
i det lokala vardagslivet. Det fram-
kom i diskussionerna under 
Ving Advisory Board.

A T T  B L I  S E D D  som en turist idag kan 
vissa gånger vara synonymt med något 
skamligt. Det har till och med gått så 
långt att det idag finns guideböcker att 
köpa som inte ser ut som guideböcker. 
Allt för att signalera att man inte är en 
turist som är där för att betrakta. Att 

bocka av sevärdheter är inte längre 
lika statusfyllt. Att däremot ta del av 
det lokala betraktas som något häftigt, 
enligt Ving Advisory Board. 

A T T  D E N  L O K A L A  anknytningen blir allt 
mer efterfrågad märks inte minst på 
marknaden där aktörer som Airbnb 
snabbt expanderar genom att erbjuda 
unika boendeformer med lokala värdar 
runtom i världen. Likaså blir aktivi-
teter som matvandringar och cykel-
sightseeing i storstäder allt vanligare. 
Med teknikens hjälp blir det också 
enklare att dela med sig av sina lokala 
träningsupplevelser. Ett exempel på 
det är mobil-appen Salomon City Trail 
där man kan ta del av andras löprundor 
i cirka 90 städer världen över. I appen 
finns kartor på löprundor med kortare 
texter på de ”hotspots” man passerar 

och här finns även information om hur 
man anmäler sig till gemensamma 
löprundor med guide i Solomons regi.  

Ä V E N  N Ä R  D E T  G Ä L L E R  renodlade trä-
ningsresor efterfrågas ett upplägg som 
inte enbart inkluderar träningen i sig 
utan också mat- och dryckesupplevel-
ser och utflykter med lokal anknytning 
samt att man använder sig av lokala 
instruktörer som förutom träningen 
även kan berätta mer om resmålet och 
den lokala kulturen.  

P Å  S E M E S T E R N  vill vi ha något annat än 
hemma, men samtidigt vill vi inte göra 
avkall på de bekvämligheter som vi är 
vana med. Vi vill ha det bästa av två 
världar. Faciliteter som wifi och gym 
på hotellet har därför nästintill blivit 
som hygienfaktorer och vi förväntar 

3
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oss att det är tillgängligt på samma 
sätt som hemma. Vi vill känna att val-
möjligheten finns om vi vill ta ett pass 
på gymmet eller delta i vattengympan, 
men vi vill också kunna träna utanför 
hotellet för att utforska omgivningarna 
och kulturen.

I  V I N G S  S E N A S T E  Resepanel framkom 
det att nära hälften av de tillfrågade (48 
procent) vill träna och uppleva resmå-
let samtidigt. För att möta dessa behov 
måste vi som researrangör försöka hitta 
nya och spännande aktiviteter som har 
mer lokal förankring, som exempelvis 
en cykelutflykt till en lokal vingård, 
en sightseeing-tur till fots istället för 
i buss eller spännande vandringsturer 
i omgivningarna. Eller varför inte 
i mer digital form, liknande den app 
som Salomon lanserat?
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Lättillgänglig träning 
som inspirerar
”Träning på semestern ska vara lite som en Hop-on Hop-off-buss, 

man hoppar på och av var man vill. Fullständig spontanitet och frihet.”

Rosalin Örnefalk

D e allra flesta vill träna mer 
än vad de hinner i vardagen, 
och därför tränar många på 
semestern. Det är när man 

tränar som man slappnar av. Då man 
tränar hemma kan man känna stress 
över att man egentligen borde vara 
någon annanstans, men till exempel 
på en golfresa kan man slappna av helt 
och bara vara här och nu. Det framkom 
i diskussionerna under Ving Advisory 
Board.

N Å G O T  S O M  O C K S Å  diskuterades var att 
man vill känna att man inte är bunden 
till att hela tiden vara med på tidsbe-
stämda gympass eller schemalagda 
aktiviteter, utan att det som efterfrågas 
snarare är ett smörgåsbord där det 
finns olika aktiviteter och träningsfor-
mer att välja mellan. Det ska vara krav-
löst att delta, helst ska vi kunna vara 
spontana och vara med på den träning 
vi vill – och när vi själva vill det. 

S E M E S T E R N  K A N  också vara en bra 
tidpunkt att komma igång med sin 
träning. Det kan vara svårt att ändra 
ett beteende och det är ofta lättare att 
lägga till en god vana än att ta bort en 
dålig. Semestern kan bli den kickstart 

man behöver, och man kommer sedan 
hem och fortsätter träna regelbundet. 
Men de allra flesta behöver hjälp. På 
några av Vings Sunwing Family Re-
sorts finns personliga tränare som kan 
bli den kickstartern eller så kan man 
åka på en renodlad träningsresa med 
likasinnade. En sådan resa fyller flera 
funktioner menar Susanne Pettersson, 
idrottpsykologisk rådgivare. Man får 
uppleva nya träningsformer, umgås 
med vänner och träffa nya människor 
och allt det i en positiv miljö. På så sätt 
blir helheten bra och sannolikheten att 
man fortsätter träna när man kommer 
hem är större. Vi vet också att många 
av de kunder som deltar i enklare 
träningspass under semestern aldrig 
skulle ta sig iväg till en träningsan-
läggning på hemmaplan. Anledningen 
till det kan vara att tröskeln att delta 
i ett pass på semestern inte upplevs 
som lika hög. På så sätt kan träning på 
semestern också vara en språngbräda 
för en livsstilsförbättring.

S U S A N N E  P E T T E R S S O N  menar att var-
dagsmotion är vägen till att komma i 
gång med träningen. Och huvudsaken 
är att lusten är med, så länge det känns 
roligt spelar det ingen roll vilken trä-

ningsform det rör sig om. Detta talar 
för att vi som researrangör ska kunna 
erbjuda många olika aktiviteter, så att 
alla kan hitta en aktivitetet som passar 
just dem. Gör man det upplevs också 
träningen som mer lustfylld.

A K T I V I T E T E R N A  som behövs för att kom-
ma igång med träningen behöver heller 
inte vara speciellt avancerade. I Vings 
Resepanel uppger 6 av 10 (60 procent) 
att promenader är den bästa aktivite-
ten för att komma igång med träning-
en på semestern. Därefter kommer 
vattengympa (40 procent) och yoga på 
stranden (28 procent). 

E T T  B R A  E X E M P E L  på ett sätt att komma 
igång med träningen och det med 
likasinnade är den aktivitet som ICA 
Kvantum i Gränby Centrum i Uppsala 
anordnar regelbundet. De bjuder in 
sina kunder till en powerwalk med 
storytelling under ledning av Björn 
Hultén, bloggare och egenföretagare 
inom träning och event.  Varje vecka 
deltar ett trettiotal ICA-kunder och 
de flesta tränar inte alls i vanliga fall. 
Under promenaden finns även en kost-
rådgivare med som berättar mer om 
hur man ska äta rätt och resultatet blir 
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att deltagarna inte riktigt tänker på att de rör sig. 
Efter promenaden bjuder ICA på frukost i butiken. 
Det här är ett sätt för ICA att ta sitt ansvar för att 
sprida hälsobegreppet, inte bara som alltid genom 
maten som finns på hyllorna, utan också genom att 
skapa förutsättningar för människor att komma 
igång med sin träning. Självklart skapar det också 
engagemang och lojalitet hos ICAs kunder. 

–  D E T  Ä R  S T O R Y T E L L I N G  som är det viktigaste, 
säger Björn Hultén. Att kombinera upplevelse 
med aktivitet och rörelse. Man motionerar, 
men nästan utan att tänka på det.

E T T  E N K E L T  S Ä T T  F Ö R  O S S  som researrangör att 
både inspirera och förenkla för våra gäster att 
komma igång är att anordna promenader med 
en guide som berättar mer om resmålet. Eller 
som vi varit inne på tidigare i rapporten, en sight-
seeing-tur till fots istället för att åka buss. För 
att kunna locka den breda kundgruppen måste vi 
göra träningen enkel för alla. Träning ska vara lät-
tillgängligt och det ska gå att vara spontan, det ska 
finnas aktiviteter som man inte behöver anmäla 
sig till flera dagar i förväg. Det kan vara träning på 
gymmet, men också vandring i vacker natur eller 
en cykeltur till en by i närheten med en cykel som 
man hyr eller lånar på hotellet. Semestern hand-
lar mycket om att slippa krav och måsten. Därför 
får inte träningen bli ett dåligt samvete som tar 
bort semesterkänslan och frihetsupplevelsen. 



28

5
Njutningspoäng utan 
pekpinnar

 S
PA

N
IN

G
:



29



30

Njutningspoäng utan 
pekpinnar
”Det är inte själva träningen som är höjdpunkten, utan den 

iskalla ölen man kan unna sig efteråt.” Patrik Yderberg

V i är måna om att må bra 
på alla sätt. Allt fler vill 
träna på semestern, men 
det främsta skälet att åka 

på semester är, som vi tidigare nämnt, 
ändå att koppla av från vardagens alla 
krav och måsten. Det kan låta som en 
paradox, men vi kan faktiskt göra både 
och. På Ving Advisory Board konstate-
rades det att många samlar njutnings-
poäng, och att det först är när man kört 
ett pass eller tagit ut sig ordentligt som 
man verkligen kan unna sig att koppla 
av.  Det visar även siffror från Vings se-
naste Resepanel där 35 procent uppger 
att de vill träna på semestern för att 
kunna unna sig god mat och dryck. För 
många är det också träningen i sig som 
är själva njutningen.

H U R  M A N  N J U T E R  är såklart individuellt. 
För en stressad småbarnsförälder kan 
en ostörd halvtimme i solstolen med 
en bok vara den bästa stunden på hela 
semestern. För en annan person kan 
en äventyrlig cykeltur i bergen vara 
den stund man uppskattar mest. Precis 
som alltid har vi olika behov i olika 
situationer.

M E N  A L L A  V I L L  I N T E  träna på semestern. 
Det vet vi. Många känner stress och 
press över att vara tvungna att träna 
även om de inte har lust.  Det visar 
även resultatet från Vings senaste Re-
sepanel där 36 procent av de tillfrågade 
uppger att de reagerar tvärtemot och 
inte tränar alls om det blir för mycket 
fokus på träning under semestern. Och 

för ännu fler (75 procent) är semester 
en tid då man vill slippa vardagens alla 
krav och måsten, även när det gäller 
träning. Många (34 procent) får också 
dåligt samvete om det är för mycket 
fokus på träning under semestern.

D E T T A  Ä R  N Å G O T  S O M  även forskarna 
Carl Cederström och André Spicer 
lyfter fram i boken Wellnessyndromet. 
Där menar de att ju mer vi tänker på att 
vara hälsosamma och lyckliga, desto 
sämre mår vi. Misslyckas man drabbas 
man ofta av skuldkänslor och självfö-
rebråelser samt att det sker en sorts 
bestraffning av de människor som inte 
lever upp till kraven om ett hälsosamt 
liv i balans. 
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H Ä R  Ä R  D E T  V I K T I G T  A T T  vi som rese-
arrangör inte kommer med pekpinnar 
som kan skrämma iväg våra kunder 
och ge dem dåligt samvete. Känslan 
av stress och självförebråelser vill 
vi inte att våra kunder ska ha på sin 
semester, som ju ska vara de bästa 
veckorna på året. Semestern måste 
få vara kravlös. Vårt mål är att de 
flesta av våra kunder ska hitta sitt 
sätt att röra sig, men att de får göra 
det på sina villkor. Träningen behöver 
inte upplevas som särskilt kravfull 
om vi har ett tillräckligt brett utbud. 
Det kan även vara en morgonpromenad 
eller  sightseeing-tur till fots. Träning 
behöver inte vara synonymt med 
hårda träningspass och avancerade 
träningsresor.
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INL ÄSNINGSMATERIAL:

ALLMÄNT OM RESOR 
OCH TRENDER
Artikel publicerad i Vagabond 2015-05-22 09:18: 

6 sätt som resandet 
gör dig till en bättre 
människa 
Av Johanna Jackson

Att resandet berör och förändrar en som person kan 
nog många skriva under på. Och nu finns det också 
en vetenskaplig studie som bevisar just detta – att 
besöka nya kulturer och upptäcka främmande miljöer 
har flera positiva effekter på din personlighet och får 
dig att växa som person. Goda nyheter för alla oss som 
älskar att resa med andra ord. Dr Julia Zimmerman 
och Franz Neyer arbetar på fakulteten för psykologi 
på Friedrich-Schiller-Universität i Jena. I en studie från 
2013 som publicerades i den vetenskapliga tidskriften 
Journal of Personality & Social Pshychology undersökte 
de just hur längre resor och exponering för nya miljöer 
påverkar människors personlighet.

I studien undersökte de två grupper av tyska 
studenter. En grupp reste utomlands för en eller 
två terminer och den andra stannade hemma. 

Innan testgruppen reste mättes samtliga 
studenters personlighet enligt femfaktorteorin 
– Big Five personality trait – som testar pers-
oners öppenhet, vänlighet och värme, samvets-
grannhet, extraversion/hur utåtriktad någon är, 
samt neuroticism/känslomässig stabilitet. 

Föga förvånande kunde forskarna se att den 
gruppen som valt att studera utomlands var 
mer utåtriktade, öppna för nya erfarenheter 
och testade högre när det kom till sociala 
interaktioner. Det skriver Psychology Today. 
De tenderade också ha större drag av samvets-
grannhet, som återspeglar målinriktning och 
ett behov att följa regler och slutföra uppgifter. 

När utbytesperioderna sedan var över 
gjordes samma test igen och resultaten 
jämfördes. 

Det här är vad forskarna fick fram: 

DU FÅR ETT ANNAT PERSPEKTIV PÅ LIVET
När du reser en längre tid och exponeras för nya miljöer 
börjar du uppskatta saker som du kanske tog för givet 
hemma. Det kan vara enklare mer banala saker som en 
viss maträtt eller större saker som väl fungerande kom-
munaltrafik eller samhällsstrukturer som gratis sjukvård 
och föräldraledighet. Vilket i sin tur leder till att…

DU BLIR MER ÖPPEN FÖR NYA ERFARENHETER.
Att besöka nya platser och lära känna nya kulturer 
tar dig utanför din trygghetszon och när du är ute på 
resande fot måste du inse att det inte är du som har 
kontrollen. Du utsätts för nya ljud, miljöer och dofter. 
För många är det ju också just det som är tjusningen 
med resor och enligt studien gör resande att du han-
terar förändringar bättre. Något som leder oss till 
nästa punkt… 

DU BLIR STARKARE SOM PERSON 
OCH MER STABIL
Att resa är att resa även i den mer själsliga bemärkels-
en. När du har släppt kontrollen blir du mer benägen 
att anpassa dig till nya förutsättningar. Istället för att 
distraheras eller slås ned av förändringar omfamnar du 
dem och du blir bättre på att hantera situationer där 
du inte är bekväm...

DU BLIR MER KREATIV
Att kunna anpassa sig till nya förutsättningar är ett av 
de viktigaste kännetecknen av kreativitet. När du reser 
lär du dig att justera dina uppfattningar och förhålln-
ingssätt och – med risk för att låta klyschig – ta seden 
dit du kommer. Du tvingas att utmana dina redan 
bekräftade men förutfattade meningar och tänka nytt! 
I en annan studie av William Maddux, Hajo Adams och 
Adam Galinsky om multikulturella erfarenheter drar 
författarna slutsatsen förmågan att inse att samma 
uppgift kan ha olika lösningar är att de viktigaste 
faktorerna på kreativitet. 

DU FÅR DET LÄTTARE ATT SKAPA NYA 
BEKANTSKAPER OCH VÄNNER 
Återigen, när du reser tvingas du ut ur din trygghetszon. 
Eftersom du blir mer öppen och trygg i dig själv har du 
lättare att skapa nya kontakter, särskilt om befinner 
sig i samma sits som dig själv då ni har en gemensam 
utgångspunkt. Forskarna mätte även hur studenternas 
kontaktnät hade utvecklas under den avgränsade peri-
oden och såg att de studenter som spenderat en eller 
två terminen utomlands hade utvecklat sitt kontaktnät 
mer än den gruppen som inte hade rest. 

Inför rundabordssamtalet med Ving Advisory Board försåg Ving 
deltagarna med ett inläsningsmaterial. Delar av detta material 
vill vi gärna dela med oss av. Läs mer på de kommande sidorna.
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DU BLIR MER EMPATISK 
En av de fem egenskaperna som utgör the Big Five 
personality trait är “Agreeableness” och personer som 
präglas av just den egenskapen uppfattas ofta som 
snälla, generösa och positivia. Följande är egenskaper 
som; förmåga att komma överens med andra männi-
skor, intresse för sina medmänniskor och en vilja 
att kompromissa vanliga drag för dessa personer. 
Generellt för agreeableness-faktorn är att personer 
som får ett lågt testresultat på detta uppger att de 
känner mindre empati än personer som istället 
får ett högt testresultat. En intressant slutsats som 
studien gjorde var att forskarna kunde se att 
agreeableness-egenskapen hade blivit starkare 
hos den gruppen som varit utomlands i jämförelse 
med den gruppen som stannat hemma.

Slutsats: Ut och res – det är bra för dig!

Svensk privatrese-
barometer 2015
Om rapporten: Rapporten är en övergripande samman-
fattning av undersökningen Svensk privatresebarometer 
2015. Undersökningen genomfördes 9/12 2014 – 2/2 2015 
av Resegeometri Nordic AB och totalt deltog 1 547 svenskar. 

Sammanfattning:
1. FLER MEN KORTARE RESOR
Rapporten visar att privatresandet hos svenskar 
kommer fortsätta att öka under 2015, där det i gen-
omsnitt beräknas att varje person kommer att göra 
3,8 inrikesresor och 3,4 utrikesresor med minst en 
övernattning. En trend visar att svenskarna kommer 
att resa mer men att resorna blir kortare. Utlands-
semestrarna visar sig enligt en trend öka under vår 
och höst men minskar under sommarmånaderna. 
Sommarresandet är dock större hos barnfamiljer 
medan höstresandet är främst förekommande hos 
singlar och par/familjer utan barn.

2. SOL- OCH BADRESOR EFTERFRÅGAS MEST
En annan trend visar att sol- och badsemestrar samt 
storstadsresor är de mest populära resorna. Sol- och 
badresor ökar under året där 62 procent av de till-
frågade i undersökningen säger att sol- och bad är 
anledningen till att resa iväg. En ytterligare trend för 
utlandsresor är att besöka släkt och vänner. Detta 
kan dels bero på att många svenskar bosatt sig utom-
lands samt att många med utländsk bakgrund flyttat
till Sverige.

3. EUROPADESTINATIONER PÅ KARTAN
Svenskarna reser helst inom Europa och detta för att 
det är närmast geografiskt. Intresset minskar dock 
lite men är fortsatt starkt. De tre länderna som sven-

skarna gillar bäst är Italien, Spanien och Storbritan-
nien. Undersökningen visar även att reseintresset till 
närbelägna länder till Sverige som Danmark, Tyskland, 
Polen, Finland och Baltikum ökar. Intresset för att resa 
till Frankrike minskar något, från att ha varit svenskar-
nas tredjehandsval till nu istället sjundehandsval. Efter 
Europa placerar svenskarna Asien och då är det främst 
Thailand, Vietnam, Malaysia, Kina och Dubai som är 
aktuella resmål. Thailand står för ungefär 50 procent 
av svenskarnas Asienresorna och det är spritt över 
alla typer av familjekonstellationer (singlar, familjer 
med och utan barn etc.). Den största målgruppen till 
Thailand är familjer som har barn som är under fem 
år gamla.

4. RESEINSPIRATION
Den största inspirationsfaktorn till att resa får svensk-
arna genom olika resesajter, priskampanjer från flyg-
bolag, reseprogram på TV, resebilagor i tidningar 
med mera. Utöver dessa kanaler är den största inspi-
rationskanalen vänner och bekanta. Noterbart är att 
män i större utsträckning utgår ifrån egna reseerfaren-
heter medan kvinnor i större utsträckning lyssnar på 
vänner och bekanta. Totalt sett svarar 55 procent av 
de tillfrågade att de får reseinspiration från tidigare 
erfarenheter, 49 procent svarar vänner och bekanta 
och 37 procent svarar destinationssajter. Därefter 
följer fritidsintressen (26 procent), resebilagor 
i dagstidningar (23 procent), researrangörssajter 
(22 procent) och resemagasin på TV (15 procent) 
och priskampanjer från exempelvis flygbolag 
(15 procent). 

5. KOMPONERA IHOP RESAN SJÄLV VANLIGAST
Det har blivit mer vanligt att resenären sätter ihop sin 
resa själv, vilket innebär att man bokar boende och 
transport själv via olika internetkanaler. Undersök-
ningen visar att under det kommande året kommer 
67 procent av svenskarna att göra detta. Det visar sig 
dock att det blir allt mer vanligt att resenären väljer 
att hemma bara boka transport för att först på plats på 
resmålet försöka hitta någon inkvartering. På andra 
plats efter att boka resan själv är att köpa en färdig 
paketresa.

Beteendet skiljer sig dock något när det kommer 
till valet att boka flyg och boende. Flest personer 
i undersökningen (60 procent) svarade att de 
bokar direkt via flygbolagens hemsidor. På andra 
plats hamnar hotellsajter som Bookings.com och 
Momondo medan 29 procent av de tillfrågade bokar 
direkt via hotellens egna hemsidor och 20 procent 
bokar via en resebyrå. Ungefär var tredje tillfrågade 
bokar sin resa via någon av researrangörernas 
hemsidor. Det är också fortsatt vanligt med person-
liga kontakter vid bokningen. 18 procent svarar att 
de vid bokar minst en resa via en personlig kontakt 
på exempelvis en resebyrå eller en researrangör. 
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6. VAD RESENÄREN SÖKER VID BOKNINGEN
Det resenärerna efterfrågar när de ska boka sin resa 
via en arrangörs hemsida är tydlig information om pris 
och innehåll, att det inte uppkommer överraskande 
tillägg, att hemsidan är pålitlig och att informationen 
om boendets och transportens standard är ärligt 
beskriven. De mest använda bokningskanalerna via 
internetbokning är framförallt välkända varumärken 
som SAS, SJ, Fritidsresor, Norwegian och Ving, men 
även hemsidor som Bookings.com och Hotels.com 
har fått ett starkt uppsving.

Ungefär hälften av de tillfrågade säger att de under 
kommande året vill boka en färdig paketresa. Däremot 
är personer över 56 år mer benägna att boka en sådan 
resa medan personer under 30 år hellre sätter ihop sin 
resa själv.

Det varierar när man bokar sin resa. 33 procent av de 
tillfrågade hade bokat sin senaste semesterresa mellan 
3-6 månader innan avresan medan 26 procent hade 
bokat 1-2 månader innan avresan. Endast 3 procent 
svarade mindre än en vecka före avfärd och ytterli-
gare 3 procent svarade att de inte kom ihåg hur lång 
tid i förväg de bokade resan före avfärd. Snittet för 
när svensken bokar sin resa hamnar på 13,1 veckor före 
avresan.

7. HÖG KUNDNÖJDHET
Kundnöjdheten är generellt sett hög gällande resor. 
Skäl som anges är att man får bra information innan 
resan äger rum och väl på plats på destinationen 
hamnar resan i linje eller överträffad förväntningarna. 
Andra skäl är att priset och boendekvaliten är bra.

Pressmeddelande från Destinaton Compensation 2015-04-21: 

Trendspaning 
– framtidens resenärer
I mars besökte Destination Compensation världens 
största resemässa i Berlin och kom hem med många 
nya insikter om hur framtidens nya generationer och 
tekniska lösningar kommer förändra vårt sätt att resa. 
Så här kommer världen och vårt resande att förändras 
under de närmaste tio åren.
 
Genom mobilens fönster ut mot världen kommer vi att 
kunna styra vår tillvaro. Vi kommer även att styras och 
guidas av företagen som håller koll på varenda steg vi 
tar och som till och med kan avläsa vilket humör vi är på. 
Varje liten detalj i livet kommer att lösas med hjälp av 
din mobil som låter dig kommunicera dina problem och 
få dem lösta av en annan global medborgare på andra 
sidan internet. De nya applikationerna gör det möjligt 
att ta livsomvälvande beslut och få hjälp i processen 

mot att förverkliga dina mål men även de små sakerna i 
vardagen kommer att kunna fixas för att förenkla ditt liv. 
På köpet får du många nya vänner i denna nya sociala 
värld. Att resa kommer ingå i den nya livsstil vi kommer 
att ha i framtiden då gränserna mellan resande, arbete 
och vardag suddas ut allt mer. Vi står just nu på randen 
mot att träda in i det globala medborgarskapet.

DE NYA VÄRLDSMEDBORGARNA
Redan år 2020 kommer 40% av västvärldens befolkning 
vara Mobile Workers – en grupp som arbetar på mer än 
ett ställe och som inte behöver gå till ett fast kontor för 
att arbeta. Då de inte är beroende av plats och i viss 
mån tid är de en del av en grupp som kommer att resa 
mycket, bara för att de kan. De är ”Millennials”* 
(Personer födda 1980-2000) och ”Digital Natives”** 
(Term som används för att beteckna den generation 
som har vuxit upp i en tid då datorer och internet redan 
var en väsentlig del av samhället.) och är den snabbast 
växande kategorin resenärer. Det är de här människor-
na som kan kallas framtidens globala medborgare och 
de är morgondagens ledare.

TILLFREDSSTÄLL VILKET BEHOV SOM HELST, 
NÄR SOM HELST, VAR SOM HELST
Inom 10 år kommer mer än 90 % av världens befolkning 
att ha en mobiltelefon och med hjälp av den och peer-
2-peer (datornätverk)  som radikalt förändrar många 
branscher, inklusive resebranschen, kommer vi att kunna 
navigera oss genom världen utan minsta hinder. Inom 
tio år kan du arbeta med vad som helst, när som helst, 
var som helst. Beroende på var behovet finns kan du 
möta upp det med din kompetens och få betalt. Det 
samma gäller naturligtvis omvänt. Be om vad som 
helst genom ett knapptryck på mobilen och det 
finns någon på plats som vill ta hand om det 
genom varenda steg på din resa.

VÄNSKAP GENOM FACE-TO-FACE
Idag ser vi en trend av att umgås via sociala medier. 
Den trenden kommer att vända inom tio år. Vi går 
ifrån social interaktion på nätet till face-to face genom 
morgondagens nya möjligheter till faktiska möten! 
För att återknyta till föregående punkt så kommer 
peer-2-peer-industrin att även revolutionera vår 
sociala umgängeskrets. Vår vänkrets kommer att 
bestå av människor över hela världen baserat på 
liknande intressen och ömsesidigt tjänsteutbyte. 
Detta ger en helt ny dimension av upplevelsemöjlig-
heter eftersom peer-2-peer kräver att vi interagerar 
med varandra och litar på varandra mer än någonsin. 
Återigen finns inga gränser för var du kan hitta nya 
vänner och detta kommer naturligt nog att öka 
resandet avsevärt.

STOREBRORSFÖRETAG
Inom en snar framtid kan reseföretagen följa just dig 
genom incheckningen på flygplatsen, när du sitter i din 
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flygstol, vid bagageutlämningen, ut till transporten till 
ditt bokade boende, ut på stan och in i baren. Dessa 
företag kommer att se till att du är på rätt plats vid 
exakt rätt tillfälle och räkna med att precis som på vissa 
resmål idag stöta på inkastare utanför olika restaurang-
er. Det kommer bara vara en liten skillnad – det är din 
mobil som kommer agera virtuell inkastare i stället.

DIGITALA AVSLÖJANDEN
Vi kan idag inte sia om vad som kommer att ersätta da-
gens selfie, men vad vi vet är att framtidens företag kan 
läsa av din selfie och förstå om du är glad eller ledsen, 
missnöjd eller belåten på platsen du råkar befinna dig 
när du tar den. På så sätt kan företag analysera alla sina 
kunders beteenden ute på resan och i vardagen genom 
kameralinsen.

ALLA KOMMER ATT BÄRA GLASÖGON
Det är inte bara företagen som kommer att kunna analy-
sera ditt beteende i framtiden genom linsen. Med hjälp 
av det virtual reality-headset som kommer att ligga 
och skräpa i var mans byrålåda inom tio år kommer du 
att kunna analysera olika platser runt om på jorden. Det 
behöver inte handla om att resa virtuellt utan snarare 
kommer dessa digitala glasögon att vara ditt beslutsun-
derlag inför bokningen av ditt nästa äventyr.

UTVECKLING GER ÄVENTYR
”De Nya Turisterna” är människor som vill ha action och
uppleva något utöver det vanliga på sina resor. De längtar 
efter att bryta ny mark och få uppleva en autentisk miljö 
bortom det städade och tillrättalagda turistorterna. De 
reser till utvecklingsländer och engagerar sig i hållbarhets-
frågor på plats samtidigt som de upplever ett outforskat 
landskap med oanade möjligheter till äventyr. I framtiden 
kommer tillväxtländer att ta emot dubbelt antal besökare 
inom bara några år.

Vings Resepanel visar: 

Koppla av från varda-
gens sysslor viktigast 
på solsemestern 
Trevligt sällskap, sol och värme varje dag och inga 
krav eller måsten är några av de viktigaste sakerna 
som gör en lyckad solsemester. Det visar Vings egen 
undersökning Resepanelen, där 4 482 personer fick 
svara på frågor om resvanor. 

- Alla har olika förväntningar på semestern och olika 
krav för hur semestern ska bli lyckad, som till exempel 
hur viktigt resmålet, boendet och maten är. Resepanelen 
visar att resenärerna graderar trevligt sällskap, värme 
och kravlöshet högst, säger Magdalena Öhrn, informa-
tionschef Ving. 

TOPP 10: VAD ÄR VIKTIGAST FÖR ATT 
GÖRA EN SOL- OCH BADSEMESTER LYCKAD? 
1. Kunna koppla av från vardagens sysslor 
 och stress 94 procent 
2. Trevligt sällskap 89 procent 
3. Njuta av goda frukostar, luncher och 
 middagar 88 procent 
4. Rum med balkong/terrass 88 procent 
5.  Sol och värme varje dag 84 procent 
6.  Bada i havet och/eller i pool 84 procent 
7. Bra utbud av restauranger, barer och 
 kaféer på resmålet 82 procent 
8.  Tillgång till en fin strand 81 procent 
9.  Inga krav och måsten 76 procent 
10.  Att jag får uppleva resmålet (sevärdheter, 
 lokala städer m.m.) 74 procent 

Det som flest resenärer eftersöker på semestern är att få 
koppla av från vardagen. Det svarar 94 procent i Vings 
Resepanel. Därtill anser 76 procent att semestern inte 
bör innehålla några krav och måsten. 
Nära 9 av 10 respondenter anser att det är viktigt att 
resa med ett trevligt sällskap och lika många vill bo i ett 
rum som har balkong eller terrass. 59 procent anser även 
det är viktigt att ha havsutsikt från rummet. 84 procent 
önskar att det är soligt och varmt varje dag på resmålet. 
Lika många säger även att det är viktigt att få bada i 
havet eller i poolen. Av dessa två bedöms stranden som 
viktigast (81 procent) medan 58 procent tycker poolen 
är viktigast. 74 procent säger att de vill ha möjlighet 
att uppleva resmålet som sevärdheter, stränder och 
lokala städer. När det kommer till shoppingutbudet på 
resmålet svarar var tredje (33 procent) att det är viktigt 
medan 66 procent anser att bra shopping inte tillhör 
prioritetslistan. Däremot bedömer 82 procent att det är 
viktigt med bra utbud av restauranger, barer och kaféer. 
88 procent av de tillfrågade säger att det är viktigt att 
få njuta av goda frukostar, luncher och middagar på 
semestern. 
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I N L Ä S N I N G S M AT E R I A L : 

TRÄNINGSRESOR 
OCH HÄLSA

Träning på semestern 
en folkrörelse – 100 000 
tränade med Ving förra 
året 
Nästan 100 000 svenskar tränade på semestern med 
Ving förra året, de allra flesta på Vings egna hotell. Det 
är en ökning med hela 70 procent i jämförelse med året 
innan. Och ökningen spås fortsätta. Familjehotellen Sun-
wing och vuxenhotellen Sunprime erbjuder SATS-ledda 
gruppträningspass och gym helt gratis, vilket är mycket 
populärt. Genom samarbetet med träningsspecialisten 
Springtime Travel ökar antalet renodlade träningsresor i 
Vings utbud betydligt. Men det är också allt fler som rör 
sig lite lagom, som promenerar och går på vattengympa, 
det visar bl a undersökningar i Vings Resepanel. 

Ingen annan arrangör av sportresor har så många aktiva 
gäster och kan erbjuda ett så brett utbud av träningsmö-
jligheter som Ving. I sommar har Ving hela 395 hotell med 
gym och det finns mängder av andra aktiviteter såsom 
vandringsleder, joggingrundor och förslag på cykelrundor 
i anslutning till hotellen. Tanken är att det ska finnas något 
för alla, både de som är träningsfantaster och de som vill 
röra sig lite lagom. 

– Vårt mål är att så många som möjligt av våra gäster 
ska hitta sitt sätt att bli mer aktiva under semesterresan, 
antingen genom egen träning på våra egna Sunwing och 
Sunprime eller genom renodlade träningsresor med Ving. 
Men det kan också handla om härliga cykelturer eller 
promenader på stranden, säger Joakim Eriksson, ansvarig 
för träningsresor inom Ving. 

– Vi på Ving vill göra det enkelt för alla våra gäster att hitta 
just sitt sätt att träna och röra på sig på semestern, och det 
genom att erbjuda ett större utbud av aktiviteter, allt från 
att bygga utegym till att märka ut trevliga jogging- och 
promenadstråk runt våra hotell, fortsätter Joakim Eriksson. 

Träning på semestern kan i det närmaste ses som en 
folkrörelse. Förutom de 100 000 som är med i alla 
SATS-klasser och tränar på gym eller åker på renodlade 
träningsresor i Vings regi, har vi alla de tusentals som tar 
morgonpromenader, simmar i polen på morgonen eller som 
joggar på stranden. Det finns massor av träningsmöjligheter 
på Ving-semestern för den som vill. 

Det finns flera bakomliggande trender till att träning på 
semestern ökar. Upplevelser på semestern är en växande 
trend, vad man upplever är mycket viktigare än vart man 
ska resa. Och det viktigaste när man väljer resmål är att det 
finns något att uppleva på plats, även om upplevelsen är in-
dividuell. Solbrännan går bort men upplevelserna finns kvar. 
En annan tydlig trend är resan som livsstilsförbättring – att 
man på resan vill lära sig något nytt och träna. Många ser 
också möjligheten att komma igång med träningen på 
semestern. Det är då man har tid att fokusera på sig själv 
och på flera Sunwing Family Resorts finns personliga tränare 
som hjälper en att komma igång.  Idag är de flesta dessutom 
vana att träna hemma och gör det gärna på semestern, det 
ingår i livsstilen. Men man vill också unna sig god mat och 
gott vin på semestern, och behöver då röra på sig. 

Mer om Vings träningsresor här: 
www.ving.se/traningsresor 

Pressmeddelande 2015-02-19 

Vings Resepanel visar: 
Nära 5 av 10 vill kombine-
ra träning och semester 
Många vill ha en sund livsstil och träning och hälsa har 
aldrig varit så hett som det är just nu. En kombination 
av semester och träning lockar närmare 5 av 10 (46 
procent) svenskar att boka en träningsresa. Det visar 
Vings Resepanel där cirka 4 200 personer svarat på 
frågor om träningsresor. Med sig på resan vill man 
helst ha sin partner. 

Ving satsar stort på träning. Det är träningsresor samt 
mängder av träningsaktiviteter för både nybörjare och 
träningserfarna som vill komma igång med eller förbättra 
sin träning. Ving har idag ett tiotal renodlade träningsresor i 
samarbete med professionella partners, som crossfit, triath-
lon, dans, cykel och kom-i-form-resor. 

På Vings egna hotell, Sunwing Family resort och Sunprime 
Hotels, finns också ett brett aktivitetsprogram från ledda 
träningspass och gym till personlig tränare och simskola 
för både barn och vuxna. 

- Träning är något som många ägnar sig åt idag och vill 
fortsätta med under sin semester. Vårt mål är att 50 pro-
cent av alla gäster ska hitta sitt sätt att bli mer aktiva under 
semesterresan antingen genom egen träning på våra 
egna Sunwing och Sunprime hotell eller genom renodla-
de träningsresor med Ving, säger Magdalena Öhrn, 
informationschef Ving. 
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TOPP 5: VAD SKULLE LOCKA DIG 
ATT ÅKA PÅ EN TRÄNINGSRESA? 
(max 5 svarsalternativ) 
1. En rolig kombination av semester och 
 träning 46 procent 
2. En annorlunda semester med fokus på bara 
 mig och min hälsa 27 procent 
3. Annat 16 procent 
4. Att jag kan utveckla och utmana mig 
 själv i min träning 6 procent 
5. Att bli peppad av andra deltagare 5 procent 

Fler än 4 av 10 (44 procent) svenskar i Vings Resepanel vill 
helst resa tillsammans med sin partner på en träningsresa, 
följt av tjejgänget (18 procent) och son/dotter (11 procent). 
En viktig drivkraft till att röra sig på semestern är att man 
vill unna sig god mat, det svarar 70 procent. Något som fler 
än 8 av 10 (85 procent) av deltagarna i Resepanelen gör är 
att ta promenader. Även vandring (20 procent) och power 
walks (17 procent) är populära aktiviteter. 

TOPP 3: ÄR DET VIKTIGT FÖR DIG 
ATT LEVA SUNT OCH TRÄNA PÅ 
SEMESTERN? (max 3 svarsalternativ) 
1.  Jag rör på mig på semestern, men unnar 
 mig också god mat och dryck 70 procent 
2.  Nej 20 procent 
3.  Ja 9 procent 

TOPP 5: VILKEN TYP AV FYSISKA 
AKTIVITETER BRUKAR DU ÄGNA DIG 
ÅT PÅ SEMESTERN? (max 5 svarsalternativ) 
1.  Jag tar promenader 85 procent 
2.  Jag vandrar 20 procent 
3.  Jag tar power walks 17 procent 
4.  Jag joggar 14 procent 
5.  Jag styrketränar 13 procent 

Save your holiday – 
leave your running 
shoes at home
 
Debattartikel av Carl Cederström, lektor vid Stockholm 

Business School vid Stockholms universitet, publierad 

i The Guardian, 3 augusti 2015.

Last summer, while staying in the Swedish archipelago 
with my wife and young daughter, a neighbour came by 
with his own daughter.

“Would you mind looking after her for a while?” he asked 
from a distance, blocking the evening sun with his hand. 
He wore an excessively tight running outfit and Oakley 
sunglasses.

 “Sure, no problem,” I replied. ”When do you think you’ll 
be back?”

“I’ll be back …” he said, peeking at his smartphone, which 
was wrapped tightly around his pulsating bicep. “I’ll be 
back in about … two hours.”

“Wow, that’s a long run,” I said admiringly, thinking 
I should probably do the same thing – perhaps next year.

Only later did it dawn on me. If I had gone over to his 
place, and suggested he and his wife take care of my 
daughter for a few hours, because I wanted to lie in a ham-
mock and read, how would they have responded? They 
would probably have given me a helping hand – they’re 
nice people, no doubt about that – but they certainly 
wouldn’t have been impressed. After informing the rest of 
the neighbourhood about my request, which I’m sure they 
would have done, everyone would probably have agreed 
that I was a rather lazy and self-interested figure.

In a time of 24/7 capitalism, when we struggle to distin-
guish work from non-work, it’s now considered essential 
to use all our free time as effectively as possible. Time 
away from work, especially holiday time, has become 
yet another opportunity for production and consump-
tion. I was reminded of this recently when reading about 
the trend for so-called sight jogging, or sightseeing-on-
the-run, which is being offered in many cities across the 
world, including the UK. This allows health-minded tour-
ists to enjoy the main attractions of a city while feeling 
the sweat pouring down their backs. In London, joggers 
can run across the city, making short stops at places such 
as the London Eye, Big Ben and Buckingham Palace, 
listening to historical anecdotes interspersed with the 
sound of their own panting.

Jogging was not a customary way to spend one’s holiday 
until recently, and sight jogging is no doubt a distinct-
ly contemporary phenomenon. But the idea that the 
holiday is a suitable time for pursuing health ideals and 
goals goes back a long way.

In the late 19th century, as working-class people began to 
earn enough money to embark on shorter holidays, many 
employers and politicians were anxious that they would 
spend all their free time getting drunk in the pub and 
causing trouble in music halls and fairgrounds.
The historian John K Walton describes how the seaside 
excursion was seen as an excellent counter-attraction to 
such despicable activities.

A visit to the sea, politicians believed, would be educa-
tive and conducive to good health. The fresh air and sea 
was thought to have a twin benefit: a) it allowed workers 
to recuperate so that they could return refreshed to their 
jobs; and b) it taught them to appreciate and emulate 
middle-class habits.
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This was part of a larger attempt to domesticate the 
working class, keeping them away from the pub, and 
teaching them how to value a walk in the park and a trip 
to the museum. Such was the morally commendable way 
to spend one’s free time.

Today, the moral prescription is somewhat different. 
Like the sight joggers, who simultaneously improve their 
fitness and explore new places, we are expected now to 
squeeze as much value as possible out of our holidays.

There is no shortage of guides and recommendations 
for how to achieve this. One website informs us that the 
holiday presents a perfect opportunity to get in shape. 
Another suggests that we should use our time off to 
reflect on our career goals. If the pressure to maximize 
the holiday is becoming too nerve-racking, there are 
experts who can be consulted. One life coach describes 
how she helps clients to carefully plan their holidays. To 
avoid conflict, she instructs, they need to set goals re-
garding what they want to do, and how they want to be.

Sight jogging is an optimal way to use one’s holiday. 
It combines historical education and physical exercise 
with ordinary tourism. It is the kind of hyper-productive, 
multitasking activity that has become popular today, 
not least in the workplace. Walking meetings are 
preferred because they make us think better. Treadmill 
desks are used because they allow us to exercise while 
working. And then we have that revolutionary invention 
the bicycle desk which, if we pedal hard enough, will 
not only get us in great shape but also generate enough 
electricity to keep our laptops alive.

We work and we exercise, whether we are on holiday or 
at work. It is a requirement to pass as a moral individual, 
but also supposed to be fun and rewarding. So much so 

that some employers have made exercise mandatory 
during working hours, rewarding obedient employees 
with higher salaries and punishing the disobedient 
with less money.
In the same paternal fashion, some firms make sure to 
arrange fitness challenges over the summer holiday. 
After all, they don’t want their employees to return at 
the end of the holiday out of shape.

Whereas a refreshing walk in the park and a tour through 
a museum were once thought to improve the moral 
standard of the working class, many of us are now 
frantically exercising not just to improve our fitness 
but to demonstrate our moral worth.

Keeping oneself physically active during the holiday 
hasn’t always been the norm. But as far back as 1882, at 
around the same time that people started to populate 
the English seaside resorts, Nietzsche warned that we 
were rapidly moving in that direction, writing: “Soon we 
may well reach the point where people can no longer 
give in to the desire for a vita contemplativa (that is, 
taking a walk with ideas and friends) without self-con-
tempt and a bad conscience.”

At a time when being inactive is seen as morally dis-
graceful, and most of us fear the vita contemplativa, 
we might want to recall the words of Blaise Pascal, 
that “All of humanity’s problems stem from man’s 
inability to sit quietly in a room alone.”

Exercising during the holiday may not be the source of 
all evil, and sitting quietly in a room alone is unlikely 
to solve all the world’s problems. But allowing oneself 
to spread out on a hammock and entirely forget about 
work, without feelings of self-contempt and a bad con-
science, may go some way to saving the holiday.
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Källförteckning
Hälsotrenden i siffror
Livsmedelsföretagens rapport om svenskarnas motionsvanor i samarbete med Demoskop
(2014-04-19)

Vings försäljningsstatistik 2014-2015

Ving Advisory Board
Rundabordetsamtal hos Ving 2015-08-26
Amjad Aloul, Sophia Bendz, Hélène Benno, Annika Creutzer, Teddy Falkenek, Patrik Marklund, 
Rosalin Örnefalk, Marie Söderqvist, Bo Svensson, Karin Wahlén och Patrik Yderberg

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. Den senaste panelen besvarades av cirka 5 458 
personer som är medlemmar hos Ving. Undersökningen genomfördes i september 2015. 

Intervjuer:
Susanne Pettersson
Idrottspsykologisk rådgivare på Riksidrottsförbundets elitidrottscentrum 
samt föreläsare, coach och konsult, 2015-09-17

Björn Hultén
Bloggare och egenföretagare inom träning och event, 2015-09-30

Litteratur:
Wellnessyndromet
Carl Cederström och André Spicer, Tankekraft Förlag, 2015-03-05

Åldrandets gåta: vetenskapen som förlänger ditt liv
Henrik Ennart, Ordfront Förlag 2012-12-18

Artiklar:
”The Science Of Why You Should Spend Your Money On Experiences, Not Things”
Artikel om bland annat Dr. Thomas Gilvichs, professor i psykologi vid Cornell University, 
studier. Publicerad på www.fastcoexist.com, 2015-03-30

”Närhet ger bäst vila för våra hjärnor”
Artikel av Annika Lagercrantz publicerad i Svenska Dagbladet 2015-09-15

”Save your holiday-leave your running shoes at home!”
Debattartikel av Carl Cederström, lektor vid Stockholm Business School vid Stockholms 
Universitet, publicerad i The Guardian, 2015-08-03

”Trendspaning- framtidens resenärer”
Pressmeddelande från Destination Compensation, 2015-04-21

Webbsidor:
http://citytrail.salomonrunning.com/
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