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Linus Holmsäter tog den helyllesvenska jympan till Kina, ett land där ungas
motionsvanor är obefintliga och betalningsviljan för ett gymkort nästan noll.
Men nu har Heyrobics gjort sig känt för uppseendeväckande pass på hustak
och massträning med 30 000 personer på Himmelska fridens torg. På kinesisk
stats-tv visas dokumentären om den svenske entreprenören och ”världens
gladaste sport”. TEXT OCH FOTO: MAJA SÖNNERBO
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 Unga kineser tränar inte. Det gör att vi inte kan ta marknadsandelar. Vi måste skapa dem!”, säger Linus Holmsäter,
“
svensk jympaledare och entreprenören bakom Heyrobics.
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Linus är son till Johan Holmsäter,
som grundade Friskis & Svettis.

HADE HAN VARIT en seriefigur hade han haft glödande fartstreck efter
sig. På 30 sekunder har Linus Holmsäter skaffat sig ett rejält försprång
längs Beijings gator – trots att han springer och jag cyklar. Turligt nog
syns han bra på håll i sina rosa shorts.
Linus springer vart han än ska. Det är enda sättet att hinna med
löpträningen som krävs inför höstens stundande VM i ultramarathon.
Men Linus ser sig inte som löpare, säger han. Han är i första hand entreprenör.
Det är nu tre år sedan Linus Holmsäter startade gruppträningsrörelsen Heyrobics. Den bygger vidare på pappa Johan Holmsäters
träningskoncept jympa, som la grunden för Sveriges största idrottsförening Friskis & Svettis. Med Heyrobics har träningsformen fått ett
yngre tilltal och större fokus på det sociala. Passen hålls i idrottshallar,
på hustak, i garage eller inklämt mellan finansdistriktets skyskrapor.
– Vi har tagit gruppträningen ut från gymmen, säger Linus
Holmsäter. Vi vill visa att träning kan en del av en livsstil och inte vara
något som sker i en sluten produktionskammare.

Linus äntligen var ledig ville han både träna och träffa sina vänner. En
dag tog han med sig några vänner och en batteridriven stereo till parken.
Linus som tidigare varit jympaledare på franska Gym Suedoise drog
igång ett pass.
– En massa folk kom fram och tittade på och flera började spontanträna med oss, minns Linus. Redan då tänkte jag att här kanske det finns
något…
Linus fortsatte leda pass på fritiden och idén till Heyrobics tog

K VÄLLENS T VÅ PASS körs i skuggan av ett hotell med gigantisk glasfasad. Människor i färgglada träningskläder hoppar runt till taktfast, medryckande musik och mycket snart står ett helt gäng nyfikna
Beijingbor runt träningsplanen. De fotar och pekar. För trots att Beijings
parker är fulla av människor som dansar kinesisk linedance, gör qigong
och spelar badminton är Heyrobics någonting uppseendeväckande; I
Kina är få som tränar under 60 år.
– Unga kineser tränar inte, säger Linus. Det gör att vi inte kan ta
marknadsandelar. Vi måste skapa dem!
Nästa dag dricker vi te vid Linus köksbord och tar allt från början.
Linus flyttade till Beijing redan 2009 för att jobba på en konsultfirma.
De långa arbetsdagarna innefattade både kvällar och helger, så när

MIN FÖRSTA AFFÄR:
”När jag som elvaåring plundrade illaluktande vattenhinder på Gripsholms
slotts golfbana. Jag och min bror fyllde cykelkorgarna fulla och körde
2000 golfbollar i tvättmaskinen för att kunna sälja dem.”
MIN SÄMSTA AFFÄR:
”När jag köpte mina första aktier som fjortonåring. Jag köpte bara fyra av
varje så alla pengarna gick bort i courtage till SEB.”
MIN BÄSTA AFFÄR:
”När jag skrev på avtal med Beijing Sports Bureau för att köra uppvärmningarna inför Beijing Marathon på Himmelska fridens torg. Det gav
Heyrobics en enorm trovärdighet redan i ett tidigt skede.”

ROSA SOM SIGNUM
Namn: Linus Holmsäter
Ålder: Just fyllda 30
Bor: I Stockholm och Peking
Familj: Flickvännen Josefin
Gör: Försöker få unga kineser att röra på sig
Förebild: Finansmannen Anders Wall, mamma Lena Holmsäter, copywriter,
och pappa Johan Holmsäter, grundare av Friskis & Svettis.
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De rosa shortsen och pannbandet är Heyrobics kännetecken och det går hand i
hand med företagets värderingar och image.

Ett nyfiket äldre par undrar vad det är som pågår i parken. De titta förundrat
på det som kör Linus Holmsäters träningspass.

form. Två år senare gick Heyrobics inte längre att kombinera med
heltidsjobb. Dessutom fick Linus ett stipendium av finansmannen och
mecenaten Anders Wall. Han hade övertygats av Linus tydliga vision.
– Jag ville få unga människor i Kina att börja träna, säger Linus. Det är
fortfarande vår strävan.
Linus Holmsäter sa upp sig och bytte kostymen mot shorts. För att
etablera sig hos en målgrupp med mycket låg betalningsvilja skapade
Linus en betalningsmodell med flexibilitet och tillgänglighet i fokus.
Till Heyrobics behöver man aldrig boka plats och det går alltid att köpa
engångbiljett. Det längsta medlemskapet räcker en månad.
– Först tänkte vi att de korta medlemskapen var en nackdel, inte
minst ekonomiskt, säger Linus Holmsäter. Men med tiden har det visat
sig att de är vårt främsta pr-vapen!
De korta medlemskapen har gjort tröskeln till att träna med Heyrobics extremt låg. Och ju fler som testar, desto fler stannar kvar.
– Vi gör ingen traditionell marknadsföring och har aldrig gjort det.
90 procent av våra deltagare är hitdragna av sina kompisar.

kommit en faktisk förändring, säger Linus. I dag håller flera stora sportmärken i loppuppvärmningar, men när vi började hade loppen i Kina
inga uppvärmningar alls. Där var vi verkligen pionjärer.
Heyrobics och Heyrunning fick snabbt mycket medial uppmärksamhet, både i Kina och i Sverige. Förra året hörde kinesiska statstelevisionen CCTV av sig och frågade om de inte fick göra en dokumentär
om Linus och Heyrobics. Visst fick de det. Nu sänds dokumentären
på alla Air Chinas inrikesflighter. Och trots att Heyrobics själva aldrig
kontaktat medias redaktioner skriver Linus Holmsäter i dag regelbundet för tidningar som Runners world, Time Out Beijing och City
Weekend.
– Det är tacksamt att det finns en historia bakom Heyrobics; att jag
hade ett kontorsjobb som jag lämnade, att jag är son till grundaren av
Friskis & Svettis och att jag tar konceptet vidare. Det gör att det lätt för
media att skriva om oss, säger Linus.
Kinesiska medier gillar också att Heyrobics med åren blivit en bra
smältdegel av kinesiskt och utländskt, tror Linus. Det är ovanligt i Kina.
Oftast är såväl nattklubbar som gym antingen rent västerländska eller
rent kinesiska.
– När vi började med Heyrobics var deltagarna 90 procent västerlänningar. Nu är det ungefär hälften, hälften.
Linus Holmsäters elitlöpning har också varit en bidragande orsak till
uppmärksamheten.
– Ibland håller jag i en löparuppvärming och sen vinner jag loppet!
säger Linus och skrattar. Det blir som bevis för att Heyrobics fungerar.
Det var en stor fördel att Linus Holmsäter hade bott och jobbat i Kina
i två år innan han startade Heyrobics. När han lekte med tanken om
Heyrobics hemma i Sverige tänkte han sig nämligen att konceptet
behövde göras mer kinesiskt. Men det hade varit helt fel.
– Det är det utländska de vill ha! Att konceptet är ”Made in Sweden”

Holmsäter frågan om inte Heyrobics kunde värma
upp löparna på Beijing Marathon. 30 000 löpare på Himmelska fridens
torg fick därmed stifta bekantskap med svensken i rosa shorts. Hösten
2012 startades också Heyrobics systerförening Heyrunning.
– Då fanns inga löparklubbar som var till för vanliga motionärer i
Kina. Vi ville skapa en löparkultur där alla kände sig välkomna oavsett
nivå och bakgrund. Idag har vi löpare på alla nivåer, från totala nybörjare till motionärer på elitnivå.
Uppvärmningarna blev inte bara en årlig stående punkt på Beijing
marathon. Det etablerade hela fenomenet med uppvärmningar på
löplopp i Kina.
– Loppuppvärmningarna känns som en av de saker där vi åstad-

SNART FICK LINUS
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Linus använder en tricycle för att transportera högtalarna till sina pass.

Vilo- och dricka pause på kvällens träningspass. Linus passar på att hänga
med deltagarna.

ses som en kvalitetsstämpel här. Hade vi sagt ”Made in Beijing” hade
folk här inte velat ha det, skrattar Linus.
En stor kommunikativ utmaning för verksamheterna är språket.
Många kineser pratar inte ett ord engelska, vilket är det språk
som talas av instruktörerna och många av deltagarna på passen.
– I dag sker all vår kommunikation på både kinesiska och engelska,
vilket skapar dubbelt så mycket arbete, säger Linus. Dessutom har det
hindrat oss från att skapa ett bra fungerande online-community.
I Kina finns ingen dominerande plattform bland de sociala medierna,
vilket gör det svårt att jobba effektivt i sociala medier.
– I dag har vi ett enormt bra community ”irl”. Men vi hade kunna
vara tio gånger bättre om vi hade pratat samma språk och om vi kunnat
bygga gruppkänslan på en och samma plattform online, säger Linus.

en västerlänning kör tricycle. Och folk slutar aldrig att fråga om de rosa
shortsen!
Det high fivas och snackas inför kvällens pass mellan skyskraporna.
Gruppkänslan är det som sagt inget fel på. Här finns väldigt lite av den
obekväma tystnad som annars hittas på gruppträningspass världen
över. Kanske är det det mest uppseendeväckande med Heyrobics, långt
mer än de rosa shortsen. Men det är shortsen som får folk att hitta dit. s

MEN LINUS ÄR inte den som viker ner sig för utmaningar. I höst startar
han Heyrobics i Shanghai. Dessutom jobbar han på att rekrytera fler
kinesiska ledare för att få att få stabilitet och kontinuitet i verksamheten.
– Det har varit svårt att hitta ledarmaterial bland kineserna eftersom
många aldrig har ägnat sig åt gruppträning. Men nu börjar det komma.
Nästa dag kommer Linus Holmsäter åkande på sin rosamålade
tricycle. På flaket har han två stora högtalare till kvällens pass. På ryggen
ytterligare en som pumpar ut Ghostbusters temalåt på hög volym.
Vände folk inte på huvudet förr så gör dem det garanterat nu.

Är det en del av din pr-plan att synas så mycket som möjligt?
– Ja, definitivt, säger Linus. Kineserna tycker att det är jätteroligt att
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LINUS FEM BÄSTA TIPS FÖR EN PR-SUCCÉ:
1) Skaffa en bra story. En bra story ska berätta vad företaget gör, hur
ni gör det och varför. Alla inom företaget bör känna till historien, kunna
berätta den och identifiera sig med den.
2) Sänk ingångströskeln. Gör det lätt att testa tjänsten. Ju fler som
testar, desto fler stannar kvar.
3) Använd gimmicks. Något som kännetecknar företaget och går hand i
hand med dess värderingar och image. En speciell signatur, hälsningsfras
eller tradition skapar sammanhållning internt och en tydlig bild utåt. Inom
Heyrobics har ledarna rosa shorts och pannband. Folk hälsar med ”Hey!”
och high fives, som här går under namnet ”Swedish Handshake”.
4) Våga sticka ut. Ju mer du syns desto bättre, så länge det går hand i
hand med företagets image förstås.
5) Prioritera företagets kommunikation. Skapa en genomarbetad
visuell och språklig kommunikationsprofil. Att kommunicera på samma
nivå som de stora aktörerna ger dig ökad trovärdighet, även om du är en
startup!
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