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Abstract  
  

Title:  Chinese tourists' influence on retail - A study about marketing strategies for 
one of the world's strongest buying power tourist  

  
  
Author:   Erlina Hasan Ibrahim and Sinan Majooda  
  
Instructor:  Carl-Axel Engdahl  
  
Course:   Business Studies C with Specialization in Marketing 
  
Date:  January 3, 2019  
  
Keywords: Shopping tourism, Chinese outbound tourists, Chinese customers, Alipay, 

WeChat, segmentation, communication mix  
  
Purpose: The purpose of the study is to investigate what marketing measures stores 

carry out to attract and simplify the purchase for the Chinese customer.  
  
Completion: A qualitative study has been conducted focusing on how Chinese tourism has 

affected the Swedish retail trade. The study is based on a total of twelve 
different respondents who are localized in the Stockholm area. A total of nine 
semi structured interviews were conducted and two email correspondence. 
Nine of these consist of retail stores, the rest of which consists of a marketing 
company that focuses on the Chinese market, a Chinese newspaper 
independent of China and a communications company for the Swedish 
tourism industry.  

  
Results: The findings of the study show that there are indications and a rising interest 

in introducing Chinese social media and payment methods in the future. This 
is mainly due to the fact of the observed increase of Chinese customers as 
well as this group accounting for 45% of Sweden’s total tax-free trade. 
Among the respondents only three shops have adopted the payment methods 
today and one has been present on WeChat. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 
 

 

Sammanfattning 
  
Titel: kinesiska turisters inflytande på detaljhandeln - En studie kring 

marknadsföringsstrategier för en av världens köpstarkaste turister  
  
  
Författare:   Erlina Hasan Ibrahim och Sinan Majooda  
 
Handledare:   Carl-Axel Engdahl  
  
Kurs:   Företagsekonomi C med inriktning mot marknadsföring 
  
Datum:   3 Januari, 2019  
  
Nyckelord: Shopping tourism, Chinese outbound tourists, Chinese customers, Alipay, 

WeChat, segmentation, communication mix  
  
Syfte:  Syftet med studien är att undersöka vilka marknadsföringsåtgärder butiker 

genomför för att attrahera och förenkla kinesernas köp  
  
Genomförande:  En kvalitativ studie har genomförts med fokus på hur den kinesiska turismen 

har påverkat den svenska detaljhandeln. Studien baseras på totalt tolv olika 
respondenter som befinner sig i Stockholmsområdet. Nio av dessa består av 
butiker inom retail branschen, resterande består av ett 
marknadsföringsföretag som fokuserar på denna marknad, en kinesisk 
tidning oberoende av Kina samt ett kommunikationsföretag för svensk 
turistnäring. Det utfördes en systematisk tematisering av det insamlande 
materialet.   

  
Slutsats: Denna studie fann att bland de intervjuade butikerna var det endast 3 butiker 

idag som har antagit de kinesiskabetalningsmetoderna och att en använder sig 
av Kinas sociala medieapp, WeChat. Resterande respondenter meddelade att 
det finns funderingar på att införa dessa i framtiden då det observerat en stor 
ökning av kinesiska kunder under de senaste åren samt att denna grupp enligt 
Global Blue står för 45% av Sveriges totala tax free handel.  

  
  
  
  
  



   
 

 
 

Definitioner 
  
Alipay           Den mest använda tjänsteleverantör för tredjeparts online 

betalningar i Kina. 
 
“Bnp köpkraftsparitet”  GDP (PPP) står för purchasing power parity som används för 

att räkna ut vilken växelkurs som krävs för länder med olika 
valutor för att kunna jämföra köpkraft. 

 
C-trip   Största resebyrån online i Asien och andra största i världen. 

 
European Travel Commision (ETC)  Har över 30 nationella turism organisationsmedlemmar och 

ansvarar för att göra reklam för Europa som en 
turistdestination. 

 
e-WoM Electronic word of mouth, är när en spontan konversation 

mellan två konsumenter om en produkt/tjänst sker utan någon 
som helst kommersiell aspekt. Spridandet av budskapet sker ej 
ansikte mot ansikte som i WoM utan sker elektroniskt. 

  
netizen    ”Citizen in the net” dvs en person som är aktiv online. 
 
WeChat En av Kinas största kommunikationsplattform som bland annat 

erbjuder funktioner som snabbmeddelanden, online spel, 
elektroniska betalningar.  
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1. Inledning 
 

Detta kapitel inleds med att beskriva det berörda ämnesområdet för studien vars syfte är att ge en 

inblick om vad studien kommer att behandla. Därefter diskuteras studiens problematik följt av syftet, 

frågeställningar och avgränsning. 

 
 
1.1 Bakgrund  
Den verkställande direktören på European Travel Commission (ETC) hävdar att Kina inom kort kan 

komma och bli en av de viktigaste marknaderna med den stora tillväxtpotentialen för turismen i Europa 

(Xinhua 2018). Under 2017 reste totalt 130,51 miljoner kineser utomlands (World Tourism Alliance 

(WTA) 2018) och enligt rapporten av Ctrip och China Tourism Academy har Europa under 2017 blivit 

det näst mest populära resmålet för kinesiska utgående turister (China travel news u.å.).  

  

Kina och dess växande population uppgår idag till 1.3 miljarder invånare med en BNP tillväxt på 7% 

(Wedell 2018). Landets ekonomi tillhör idag en av världens snabbast växande och hamnar på en andra 

plats efter USA (The World Bank u.å., Central Intelligence Agency (CIA) u.å.). En jämförelse på BNP 

med köpkraftsparitet har Kina idag världens största ekonomi (CIA u.å., Statistic Times 2018).  

  

Den ökande kinesiska turismen är väl representerad i många länder inte minst i Sverige. Under 2017 

ökade den totala turism konsumtionen med 7.4 procent i Sverige, uttryckt i siffror uppgick den till en 

omsättning på 317 MSEK (Tillväxtverket 2017). Detta anses som den kraftigaste ökningen i Sverige 

sedan 2006 (ibid.). Ökningar på turismen från Kina framhävs tydligt på de kommersiella 

boendeanläggningar i Sverige som visar att länder som USA och Kina ligger idag bland Sveriges topp-

tio-marknader vad gäller utländska gästnätter (Tillväxtverket 2017).  I jämförelse med grannländerna 

konstaterar Visit Sweden (2018) att Sverige med 27% hamnade på andra plats bland övernattningar i 

norden under 2017. Dessutom står denna turistgrupp enligt Global Blue för nästan hälften av all 

taxfreehandel i Sverige (Global Blue 2014 se Svensk Handel 2015; Wecke 2018) vilket gör de kinesiska 

turisterna till en värdefull marknad som hela världen håller ett öga på.   

    

I samband med den ökande turismen från Kina till Sverige har svenska detaljhandels/turistattraktions 

företag arbetat kontinuerligt med att höja och förbättra upplevelsen. Detta framgår tydligt hos 

kommunikationsbyråer som via olika samarbeten med tex muséer, klädbutiker och restauranger erbjuder 

förenklade betaltjänster och jobbar med att etablera en närvaro på de kinesiska socialmedieplattformar 
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(Nordic Business House u.å., Cimple marketing u.å.). Ökad uppmärksamhet för denna turistgrupp 

framhävs även via Visit Stockholm (2018) pressmeddelande som meddelar att en investering på minst 

7.2 miljoner kronor kommer att investeras till ett projekt mellan 2018–2020. Målsättningen för detta 

samverkansprojekt är att öka kännedomen om Sverige i Kina och förbättra kundupplevelsen i 

Stockholm. Detta projekt har ingått samarbeten med ett flertal hotellkedjor och företag som tex, 

Swedavia (Visit Stockholm 2018). 

    

Förutom att Kina spås bidra med den fjärde största turistgrupperna globalt år 2020 (World Tourism 

Organisation (UNWTO) 2008) skickar de också ut flest antal utlandsstudenter (Universitets Kanslers 

Ämbete (UKÄ) 2012). Trots att Sverige inte tillhör de mest populära mottagarländerna som USA, 

Storbritannien och Australien, uppvisas det ändå en ökning av antalet studenter som kommer till Sverige 

(UKÄ 2012). De största ökningarna av utlandsstudenter är från Afrika, Asien och Nordamerika och 

Kina hamnar bland de flest nya inresande studenter till Sverige under läsåret 2016/2017 (ibid.). 

Studenter som reser utomlands utgör en signifikant del av de kinesiska turisterna, att studera utomlands 

är en viktig del av Kinas utbildningsprocess (Skivalou & Filippidi 2015) detta innebär att det skapas ett 

beteende för att göra repeterade utlandsresor under studentens framtida liv (Guo, Kim & Timothy 2007).  

  
  
Den dramatiska utgående turismen kan förklaras med det politiska liberaliserings rörelsen och landets 

ekonomiska tillväxt (Liping, Cai, Li & Knutson 2008). Liping et al. (2008) framhäver att landets 

avslappnade attityd kring reserestriktioner har uppmuntrat människorna att resa utomlands.  

Vidare förklaras det att effekten av turist ekonomin började snabbt växa under tidig 1980-tal då landet 

övergick till en marknadsekonomi och införandet av policyn ”Open door policy”, en policy som tillät 

befolkningen att resa utanför nationens gränser. Under 1900-talet övergick landet till ett gemensamt 

valutasystem, antagandet av fem dagars arbetsvecka samt tre ”golden weeks” (nationella helgdagar), 

dessa underlättade fritidsresande utanför nationen (Liping et al.  2008). Den utgående turismen beror 

även på Approved Destination Status policy (ADS) vilket är en tillåtelse av Kina att kunna resa till 

andra länder utan något krav på visum, innan införandet av ADS var resande endast tillåtet för 

ekonomiska syften och officiella besök som krävde statligt godkännande (Arita, Edmonds, La Croix & 

Mak 2011). Under 2004 ingick EU medlemsstaterna i ADS avtalet (Graff 2015).  

Andra faktorer som bidragit till den ökade turismen är fler höginkomsttagare, ökad utlandserfarenhet, 

mer lättillgänglig reseinformation online, flyg anslutningar, attraktiva priser på resor och tillgänglighet 

(Chen, Dichter, Saxon & Suo 2018) och möjlighet till visum (UNWTO 2018). Parallellt med detta har 
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medelklassen i Kina växt och turismen har uppstått som en nyckelkälla till spenderandet, vilket har 

bidragit till en ökad köpkraft (Wedell 2018).  

  

Trots att allt fler kineser reser utomlands har den kinesiska befolkningen under en längre period levt 

i ett relativt restriktivt medielandskap (James 2009). Golden Shield Project även känt som “The great 

firewall of China” är landets initiativ på filtrering och kontroll av invånarnas användning av internet 

(ibid.). På grund av detta projekt kan det idag vara svårt för utländska medier att nå den kinesiska 

befolkningen då denna teknologi blockerar hemsidor som Youtube, Wikipedia och Facebook (ibid.).  

Av den anledningen är det mer effektivt att nyttja landets egna kanaler för att nå ut till konsumenter.    

  

  
Mobile first konsumentbeteende  
  
I Kina finns det idag ca 550 miljoner smartphones användare som flitigt använder nya teknologier, nya 

produkter och tjänster som erbjuds via mobilen (Benji 2017). Det digitala engagemanget utgör en stor 

del av kinesernas vardagsliv där de kan göra allt från att betala räkningar, boka hotell och genomföra 

köp (Benji 2017). Data publicerad av China Internet Network Information Center, CNNIC, (2018) 

rapporterar att under 2017 använde 772 miljoner människor internet och 753 miljoner mobil 

internetanvändare, dessa utgör 97.5% av den totala netizen befolkningen. Vidare rapporteras det att 

omfattningen av mobila betalningsanvändare fortsätter att expandera och omfattningen av online-

ekonomi användare ökade betydligt (ibid.) Detta innebär att de kinesiska resenärerna är mer benägna att 

använda digitala kanaler som mobil appar och webbplatser för att få information och göra bokningar för 

logi och aktiviteter (Chen et al. 2018). McKinsey & Company (Chen et al. 2018) rapporterar att kontant 

betalningar används lika ofta av resenärerna som kreditkort vid jämförelse över olika åldersgrupper, 

dock har användandet av plattformarna Alipay och WeChat pay blivit en norm för resenärer under 45 år 

med en genomsnittligs användningsgrad på 43%. Samma studie fann att 57% av de utresande 

resenärerna vänder sig till familj och vänner för inspiration av information samt att 47% ansåg att 

shopping utgör en essentiell del av deras utlandsresa. Det rapporteras även att 36% av turisterna 

sammanställer en inköpslista innan resan, 35% köper produkter från välkända varumärken och 62% på 

produkter som ej finns lokalt.  The Outbound Chinese Tourism and Consumption Trends: 2017 Survey 

utförd av Nielsen Holdings plc (2017) visar en liknande trend av ökade mobila betalningar. Rapporten 

fann att de kinesiska turisterna använde mobila betalningar i större utsträckning än de icke kinesiska 

turisterna, 65% av de kinesiska turisterna använder mobila betalningar jämfört med 11% av de icke 

kinesiska turisterna.  Samma studie fann att de kinesiska turisterna har en större köpkraft än icke 

kineserna. Denna grupp rankade även shopping högst medan icke kineserna prioterade boende, se bilaga 
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F: kinesiska turisters köputgifter utomlands för en mer detaljerad information. I genomsnitt spenderade 

kineserna 762 USD för shopping medan icke kinesiska turister uppgick till 486 USD (Nielsen Holdings 

plc 2017).  

  
Olika marknadsföringsaktiviteter kan hindras av regleringar, media strukturen kan ibland skilja sig 

mellan de olika marknaderna och kulturer (van Raaij 1997). Kina karaktäriseras idag av ett “mobile 

first” konsumentbeteende med ett starkt antagande utav social handel och en allmänt förekommande 

digital betalningsinfrastruktur (Price Waterhouse Cooper Limited (PwC) 2017).  En studie utförd av 

PWC (2017) visar att 79% av de kinesiska konsumenterna anser att positiv interaktion av varumärket 

via sociala medier har drivit de till att stödja varumärket mer än tidigare (ibid.). Det har även 

framkommit att 29% av de kinesiska konsumenterna jämfört med 13% globala konsumenter använder 

socialmedia för att identifiera vilka varumärken som används av key opinon leaders (KOL), individer 

med en stark social status vars åsikter har en stor tyngd vid konsumenters beslutsfattande, samt ”wang 

hongs”, dvs internet kändisar (ibid.).  

  
  
Kinesisk social media- WeChat  
 
WeChat är en kommunikationstjänst för text och röstmeddelande som utvecklades av Tencent Holdings 

Limited. Tjänsten har idag över 700 miljoner nedladdningar och 300 miljoner aktiva användare 

(WeChat 2018a). Detta gör tjänsten till en av de mest populära apparna i världen och en stark 

konkurrent till WhatsApp, Viber och Skype (WeChat 2018a). Via deras hemsida förklaras det att den 

har ett flertal olika funktioner som videochat, röstsamtal, SMS, spel och QR-kod (WeChat 2018b). 

Appen lanserades januari 2011 och finns idag tillgänglig för Android, App store, BlackBerry och 

Windows Phone- plattformar (WeChat 2018b). 

  
Kinesisk betalningsmedel- Alipay  
 
I Kina passar inte uttrycket ”cash is king” längre, anledningen är sannolikt på grund av landets största 

mobila betalningsplattform (Griggs 2018). Alipay är en betaltjänst som kan jämföras med Paypal, med 

sina 520 000 000 användare utgör den samtidigt världens största betalningstjänst (H2 Ventures & 

KPMG 2018). Alipay drivs idag av ANT Financial Service Group som är dotterbolag till Kinas största 

e-handelsbolag Alibaba Group Holding Limited. Detta dotterbolag utsågs 2018 till den bästa Fin-tech 

bolaget (H2 Ventures & KPMG 2018). Alipays nyckelord är ”tillit” vilket framgår tydligt i deras slogan 

”trust makes it simple” (Alipay 2018). Kunden försäkras en säker och riskfri betalning med privatskydd, 

realtidsövervakning och full kompensation vid eventuella felaktiga transaktioner (Alipay 2018).  
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Alipay är numera en del av en livsstil där konsumenten kan boka hotell, göra överföringar av pengar, 

samla kuponger och boka en läkartid utan att behöva vara online (Alipay 2018; Griggs 2018). Under 

Kinas stora shopping festival som infaller den 11 november, även känd som Single Day som motsvarar 

till ungefär USA:s black friday, uppgick det till 1.48 miljarder transaktioner globalt via Alipay (H2 

Ventures & KPMG 2018). 

Cimple Marketing är en kommunikationsbyrå i Sverige som erbjuder denna tjänst. Via Alipay 

får ett företag en butiksprofil där det ingår butiksinformation, kontaktinformation, en köpknapp som 

aktiverar kundernas unika QR-kod, digitala kuponger och sökbara nyckelord. Utöver detta erbjuds även 

exponering av butik, produkt och varumärken i form av bilder samt att användaren får en push 

meddelande som skickas till mobilen varje gång de anländer till en ny stad (Cimple Marketing u.å). 

Dessutom är Alipay länkad till Kinas största recensionsportal och betalningen sker i deras egna valuta 

(Cimple Marketing u.å.). 

 
 

1.2 Problemdiskussion 
World Tourism Organisation förutspår fortsatt tillväxt och det globala resandet förväntas öka med 90%, 

18 miljarder resor, år 2030 (UNWTO  2011). Resandet till Europa spås växa med 50 procent vilket 

uttryckt i siffror motsvarar 744 miljoner resor (Tillväxtverket 2017). Mycket av den resande turismen 

kommer att komma från länder i Asien och Stilla havet (UNWTO 2011). 

 

Svenska Institutet, SI, (2016) meddelar i rapporten ”Sverige i Kina” att bilden av Sverige är vag och att 

kunskapen om Sverige i princip saknas. Det framkommer att ett vanligt missförstånd är att Sverige 

ibland förväxlas med Schweiz och Aten. Detta berodde på att Sverige (Ruidian) och Aten (Yadian) 

uttalas på liknande sätt på mandarin. Vidare belyses det att stora svenska företag som klädjätten H&M 

och EF har låg kännedom om att de är från Sverige. Däremot påpekas det att mindre svenska 

varumärken som Acne blivit välkända tack vare kinesiska skådespelare och artister. Det hävdas även att 

andra starkt förknippade varumärken till Sverige är fjällräven, Hasselblad och IKEA, vilket kan till stor 

del bero på att dessa marknadsförs som svenska företag. (SI 2016) 

Kina med sitt stora intresse för bordtennis visar hur legenden Jan-Ove Waldner, känd som Lao Wa i 

Kina (gamla Wa), varit med och bidragit till att skapa en större kännedom om Sverige(ibid.). 

Kännedomen om Jan-Ove Waldner är mycket större än tex den svenska fotbolls stjärnan Zlatan 

Ibrahimovic i Kina (ibid.).    
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Förutom den bristande kunskap om Sverige har Kina en låg färdighet av det engelska språket (EF 

Education First Ltd. 2018). Det kan ibland vara svårt för denna målgrupp att erhålla information från 

utlandet pga. deras brandvägg. Förvisso kan detta kringgås med olika lösningar via exempelvis 

användandet av VPN. Dock har den kinesiska staten utfört en skärpning av censuren samt gjort det 

svårare för människor i Kina att köpa utländska VPN tjänster (The Economist 2018). Traditionella 

medier har fortfarande en stark ställning i landet där 19.3% av respondenter från Svenska Institutet 

(2016) studie anger att tv är den viktigaste källan till information. Bland digitala kanaler dominerar två 

sociala plattformar i landet WeChat och Weibo (SI 2016). Dessa är huvudsakligen mobilappar men kan 

användas av många företag, individer och privatpersoner för att dela med sig tankar och berättelser till 

sina följare (ibid.). För att kunna nå ut och kommunicera med denna målgrupp krävs det att man 

befinner sig på deras mediekanaler. WeChat erbjuder även WeChat pay en stor konkurrent till Alipay. 

Dessa två betalformer expanderas snabbt utomlands och enligt beräkningar befinner sig en tredjedel av 

Alipay användare utanför Kina (Long 2019).  

  
 
Globaliseringen är inte bara ekonomiskt utan även en politisk, teknologisk och kulturell utveckling som 

påverkar varje aspekt av människans tillvaro (Giddens 2010, s.26). Tack vare kommunikationssystemets 

utveckling kan människan idag upprätta omedelbar kommunikation med olika delar av världen (Giddens 

2010, s.27). Detta har förenklat resandet och ökat den globala mobiliteten. Besöksnäringen är en 

växande sektor som berör och genererar konsumtion i flera olika branscher inom svensk ekonomi. 

Svensk handel (2017) konstaterar att under 2017 ökade sysselsättningstillväxten med 2.4% i jämförelse 

med 2016. Under perioden 2006 till 2016 ökade tillväxten inom shoppingturismen med 136%. Denna 

tillväxt har varit större än den totala turismkonsumtionen och detaljhandeln (Svensk Handel 2017). 

Under 2017 ökade shoppingturismen hos de utländska besökarna och uppgick till 54 miljarder kronor 

vilket motsvarar 45% av den totala kassan (ibid.).  

 

Shoppingturismen innefattar två olika begrepp där den ena är renodlad shoppingturism där shoppingen 

är det primära syftet och den andra delen är turism-shopping där konsumenten passar på att shoppa när 

de befinner sig på en resa (Svensk Handel 2017). Enligt Visit Swedens rapport (2018) om Kinas 

marknadsprofil har det visat sig att vid en potentiell resa till Sverige vill de flesta kinesiska resenärer 

främst uppleva städer, god mat och svensk kultur. Även om shoppingen inte utgör det primära syftet för 

besöket är shoppingen fortfarande en generell viktig del för resenärerna, där 52% uttryckt att det är en 

önskad aktivitet i Sverige (Visit Sweden 2018). 
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1.3 Syfte och frågeställning  
Syftet med studien är att undersöka vilka marknadsföringsåtgärder butiker genomför för att attrahera 

och förenkla kinesernas köp.  

  
Frågeställning:   

• På vilket sätt arbetar de svenska butikerna för att nå ut till den kinesiska turister i Sverige?  

• Hur anpassar sig butikerna i Stockholm till de kinesiska turisterna? 

 

1.4 Avgränsning  
Studien fokuserar sig på svensk detaljhandel i Stockholmsområdet och behandlar kinesisk turism i 

Sverige.  De studieobjekt som ligger till grund för uppsatsen är ur ett företagsperspektiv intervjua en 

byrå som riktar sin marknadsföring och betallösningar mot kinesiska konsumenter, Visit Sweden, 

Epoch Times Norden, Stockholm Quality Outlet, Gucci, Nordiska Kompaniet, Best of Brands samt 

nordiska varumärken som Acne Studios, Filippa K, Björn Borg, Happy Socks och ECCO. Samtliga 

studieobjekt befinner sig i vår geografiska avgränsning, Stockholm.   

  

Författarna till uppsatsen är införstådda med att Kina som en nation utgörs av olika segment dock 

kommer denna uppsats enbart ta hänsyn till kineser som en stor grupp baserad på hur de framställts 

under tidigare studier.  
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1.5 Disposition 
 

Denna studie består av 5 kapitel och är upplagd på detta vis för att klart och tydligt presentera hur 

författarna av studien har genomfört undersökningen samt vilka slutsatser man har dragit.  

  

Inledning:   Kapitlet inleds med studiens bakgrund där den ger en inblick i   

den utgående turismen från Kina och för att därefter belysa det restriktiva 

medielandskapet och beskriva den kinesiska turismen i Sverige.  

  

Referensram: Kapitlet behandlar relevanta teorier för studien som 

kommunikationsprocessen, mikro och makromålskedjor.   

Kapitlet inkluderar även kulturdimensionsteorin för att skapa en större 

förståelse för de kinesiska turisterna och resultat från tidigare forskning.  

  

Metod:  Detta avsnitt presenterar studiens tillvägagångsätt vad gäller metodval.  

  

  

Empiri: I detta kapitel presenteras och sammanfattas allt insamlat material från 12 

olika intervjuer.  

  

  

Analys:  I detta kapitel analyseras det empiriska resultatet i förhållande till 

referensramen. 

  

Slutsats och diskussion:  I detta kapitel behandlas frågeställningarna, syften, förslag på lösning samt 

diskussion kring studiens begränsningar.   
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2. Referensram 
 

Detta kapitel presenterar tidigare forskning och modeller som kommer att ligga till grund för analysen 

av studiens resultat. Det som berörs är kinesiska turisternas resemotivation, informationskälla samt 

shoppingbeteende från tidigare forskning. Kapitlet inkluderar även globalisering, kultur och modeller 

kring kommunikation.  

 
 
2.1 Tidigare forskning  
Motivation till resa 
 
Inom en litteraturgenomgång av artiklar om den kinesiska folkets motivation till utresande har en hel del 

av studierna fokuserat kring teorin Push and Pull (Crompton 1979) samt modellen Theory of planned 

behaviour (TPB). Push faktorerna definierar Crompton (1979) som psykologiska faktorer som ”pushar” 

individen medan Pull faktorer menar är sådant som påverkas av externa faktorer. 

Baserat på en tvärkulturell studie utfört bland östasiatiska länder (Japan, Kina och Korea) fann man att 

rese-motivationen till Grekland bestod av fyra huvudsakliga Push faktorer vilket var ”kunskap”, ”ego 

förbättring” och ”escape till avkoppling och nymodighet” (Assourias, Skourtis, Koniordos & 

Giannopolous 2015).  Assourias et al. (2015) studie visade att kineserna generellt utvärderar i större 

utsträckning än övriga nationer baserat på Push och Pull faktorer med undantag för ”nyhet” och slutligen 

” egoförbättring”. Dock värderade kineserna “egoförbättring” något högre än övriga nationer 

(Assourias et al. 2015).    

 

Theory of planned behaviour är en teoretisk modell som förklarar relationen mellan konsumenternas tro, 

attityd, intentioner, beteenden och flera faktorer som kan komma och begränsa exempelvis turisternas 

rese intentioner (Ajzen 1991). Specifikt vad gäller de subjektiva normerna, vad andra tänker, tror, samt 

begränsningar i barriärer och kontroll av dessa (Ajzen 1991).    

Sparks och Pan (2008) utförde en studie med utgångspunkt inom TPB där fokus var att försöka 

identifiera kinesernas preferenser vad gäller tro, attityd, begränsningar och källor som påverkar 

intentionen till att exempelvis resa till Australien. Sparks och Pan (2008) fann att dessa fem attribut 

rankades som viktigast av kineserna: naturlig skönhet och ikoner av destinationen, infrastrukturens 

kvalitet, autonomi, inspirations motiv och social självförbättring.  Säkerhet är även något som de 

värderar högt då de ej är villiga att riskera att åka till en plats som kan anses vara farlig (Sparks & Pan 

2008).     
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Segmentering   

Huang och Lu (2017) utförde en studie där man segmenterat de kinesiska turisterna i fem olika levnads 

generationer : Firm  Communist  Generation (FCG), (ii)  Lost  Generation (LG), (iii) Reform and  

Opening-up  Generation (ROG), (iv)  Only-child  Generation (OG), och (v)  Globalist  Generation (GG) 

fann  att LG var intresserad av  hälso-orsaker och sociala relationer medan GG var intresserad av 

shopping, ta foto och njuta av god mat. Vid resemotivationen var GG och ROG väldigt lik varandra  

(Huang & Lu 2017).  Det poängteras att begränsningar som kan förhindra resandet utanför Kina kan 

bero på faktorer som språk, reseavstånd, valutakurs, övriga kostnader och /eller regeringskontroll som 

tex visum (Sparks & Pan 2008). 

  

Grupp-  vs individuella-resor    

Sparks och Pans (2008) studie i Australien påvisade att två tredjedelar av de deltagande kineserna var på 

resa i arbetssyfte där resorna tenderar att vara korta och där de föredrog paketresor framför individuella 

resor. Även Yu och Weilers (2001) studie av kineser från fastlandet föredrog paketresor.  

Detta indikerade på att de föredrar säkerhet och bekvämligheten med färdiga paketresor (Lo & Lam 

2004), speciellt för all inklusive resor (Wong & Kwong 2004).  Begränsade språkkunskaper, mindre 

reserfarenhet samt problem med visum har varit de orsaker som varit till grund av val av paketresor 

(Wong & McKercher 2012).  

Historiskt har den utresande kinesiska marknaden dominerats av gruppresor, dock påstås det att 

utvecklandet av egenskaperna av utlandsresorna hos de kinesiska turisterna är i förändring (Jin & Sparks 

2017). Sparks och Pan (2008) fann att de resenärer som föredrog paketresor oftast föredrog kortare resor 

medan de ensamåkande turisterna föredrog längre resor.    

Den nya vågen som skiljer sig från de traditionella kinesiska turisterna, av både grupp och icke 

gruppresor, efterfrågar mer specialiserade upplevelser och öppningsmöjligheter för tidigare besökta 

destinationer (Arlt 2013).   

  
Informationskälla    

När det kommer till var turister inhämtar information ifrån innan avfärd har Huang och Lus 

(2017) studie kring valet av resandet till Australien till stor del utgjorts av tv program, 

rekommendationer från vänner, modetidningar och reseböcker följd av kinesiska hemsidor och på sista 

plats låg online chatting. En studie baserat på kineser som åkt till Singapore visade att 32% fick 

information från resebyråer, 20% tv/radioreklam, 20% internet och 16% vänner/släktingar/företag. 

Resterande 4.5% kom från broschyrer (Kau & Lim 2005). Studien visade att olika kluster av resande 
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hämtade information på olika sätt där familjer baserade information till stor del på resebyråer medan 

”novelty-seekers” och ”adventurers” använde resebyråer, tv/radioreklam och internet till lika stor grad. 

“Prestige/knowledge” sökarna använde alla källor (Kau & Lim 2005).    

 

Hsu, Cai och Li (2006) visar att för de potentiella kinesiska turisterna har det normativa trycket 

(påverkan från vänner, familj och researrangörer) en stor sannolikhet att påverka potentiella kinesers 

rese val. Detta stöds även av Sparks och Pans (2008) studie som visar att urvalet i deras studie påverkas 

starkt av vad deras familj, vänner och vad researrangörer anser vara positivt.    

Huang och Lus (2017) studie visar att den äldre generationen lyssnar och förlitar sig till stor del på 

”word of mouth” medan den yngre generationen (ROG, OG och GG) föredrog internet. Resultatet av 

studien demonstrerar att turisterna formas av internet och ”word of mouth”. Författarna till studien 

rekommenderar därför e-WoM via sociala medier, nätverk, bloggar och forum samt mobilapplikationer 

för den kinesiska marknaden. Specifikt via telefon som den kinesiska relationsbaserade WeChat med 

tanke på dess popularitet hos alla generationer samt dess enkla tillgänglighet och dess globala skala. 

Användarna uppmuntras via de kanaler att dela bilder och videoklipp av deras reserfarenhet samt att 

dela deras recensioner med deras WeChat nätverk. Vidare menar Huang & Lu (2017) att försäljning till 

denna grupp i form av försäljning kommissioner, gratisprover, rabatter och kuponger är effektivt. 

Ytterligare rekommenderas en enkel hantering av visumprocessen samt tillgång till flerspråkiga 

reseundersökningstjänster (Huang & Lu 2017).    

   

Shopping   

Shopping är en stor motivation och viktig aktivitet för de kinesiska turisterna (Li, Lai, Harill, Kline 

&Wang 2010).  Denna grupp tenderar att spendera en stor del av deras budget på shopping, från en 

tredjedel upp till 50% (Xin & Sparks 2017). Orsaken till varför kineser shoppar så mycket kopplas till 

kulturella orsaker, skyldighet, förväntningar från vänner och familj att få presenter (Guo, Kim & 

Timothy 2007).    

  

Vid Shopping i USA fann Xu och McGehee (2012) att under en tre dagars paketresa till New York 

spenderades mellan 3–4 timmar på shopping. Det rapporterades också att produkter köptes inte bara till 

turisterna själva utan mycket till vänner och släkt. Vidare nämndes det att andra preferenser och behov 

till köp i USA var tillgängligheten av unika amerikanska varumärken, kvalitet och attraktiva priser på 

välkända produkter. Xu och McGehee (2012) menar att köpa och ge bort gåvor från länder som ur en 

kinesisk syn anses vara ett avancerat land kan stärka deras sociala och familjeband. Detta anser de bero 

på grund av USA:s sunda rättssystem, tack vare det har de kinesiska turisterna ett större förtroende på att 
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varorna inte är falska. När det gäller kundnöjdhet i samband med shopping fann författarna att på grund 

av språkbarriär, begränsade språkkunskaper i engelska och brist på kinesiska tecken i köpcentrum ledde 

till att fler turister blev beroende av reseguiderna (Xu & McGehee 2012). Det förekom även många 

klagomål och missnöjen på att det inte fanns tillräckligt med försäljnings assistenter i en del butiker och 

att dessa inte uppfattades som gästvänliga. En annan bidragande faktor och som minskade  

köpupplevelsen var att deras kreditkort inte alltid fungerade i USA. Detta var problematiskt för många 

med bakgrund av en restriktion för kinesiska turister som enligt lag inte kan bära med sig en obegränsad 

mängd kontanter ut ur kinesiska tullen (Xu & McGehee 2012). Via Spark och Pans (2009) studie antyds 

det att de kinesiska turisterna är generellt pris känsliga, därför föreslås att erbjuda rabatter och kuponger 

för att underlätta till fler köp.     

 
 
2.2 Globalisering 
Vare sig företag vill eller inte vill engagera sig direkt till internationella företag kan den ej undgå 

effekten av det ökade antalet av inhemska företag som exporterar, importerar eller producerar utomlands 

(Ghauri & Cateora 2014). Dagligen genomsyras människor av globala tjänster, produkter och 

varumärken (van Raaij 1997). Under ett resmål bemöter en turist en rad olika hotell varumärken, äter 

snabbmatskedjor från exempelvis McDonalds, dricker Coca Cola, kör bil med utländska varumärken 

och shoppar möbler från IKEA eller kläder (van Raaij 1997) från H&M. Detta antyds på att en 

globalisering av marknaden (Levitt 1983 se van Raaij 1997) inte kan ignoreras.  

  

Globalisering kan definieras som en bindning av sociala relationer mellan nationer som inte längre 

förhindras på grund av avståndet mellan olika platser (Giddens 2010, s. 66). Tack vare globaliseringen 

spelar plats bundenheten en mindre roll, detta beror till stor del på tillgången och möjligheten av 

kommunikationsteknologin (Engdahl & Larsson 2011, s.346).  

Användning av kommunikationsteknologin påverkar den globala strömmen av varor, tjänster, kapital 

och människor (Engdahl & Larsson 2011, s.346). Begreppet “globalisering” har olika betydelser hos 

olika författare och valet av dess definitioner avgör hur man ser på globaliseringens effekter och följder 

(Magnusson 2002, s.210). Engdahl och Larsson (2011, s. 348) betonar att det inte finns någon enighet 

om vilka faktorer som kännetecknar globalisering eller som förklarar dess vikt och konsekvenser på 

samhället och människor. Därför menar författarna att det finns en anledning till att beröra tre olika 

dimensioner av globalisering vilka är de: politiska, ekonomiska och kulturella (Engdahl & Larsson 

2011, s.348).    
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Politisk globalisering   

Den politiska globaliseringen omfattar bland annat statliga relationer och de formella avtalen och har en 

hållbar koppling till den ekonomiska globaliseringen. (Engdahl & Larsson 2011, s.353). Globalisering 

innebär en politisering pga. den demokratiska organiserade kapitalismen som bidragit med en 

handlingsfrihet som inte fanns under välfärdsstaterna (ibid.). Politiska globaliseringen spelar inte bara 

roll i det ekonomiska utan även samhället i stort, den påverkar kapital och skatter (Beck 1998, s. 14).   

 

Ekonomisk globalisering   

Ekonomisk globalisering handlar om makten över ekonomin och finans. Historiskt har det genomgått 

stora ekonomiska förändringar under 1900 talet. Från att under 40 och 50 talet ha varit nationellt 

begränsade och reglerade av statsmakterna överskrider de finansiella marknaderna världens gränser 

(Engdahl & Larsson 2011, s.348). Exempelvis framstår det tydligt att ekonomiska processer som står i 

fokus för globalisering är produktion, distribution, konsumtion av varor och tjänster och marknadsföring 

idag överskrider nationella gränser (ibid.).   

 

Kulturell globalisering 

Traditionellt under 1800 talet och 1900 talet har tv, radio och kommunikationsmedel varit kontrollerade 

av nationalstaten (Engdahl & Larsson 2011, s.359). Tack vare informationsteknologiska revolutionen, 

privatiseringar och företagsgruppköp har kommunikationsmedierna blivit alltmer tillgängligt utanför 

nationens gränser. Med ökat flöde av information, människor och varor kan man därför även tala om en 

kulturell globalisering vilket även berör människors identitet och livsformer (Engdahl & Larsson 2011, 

s.359). Denna kulturella globalisering visar tendenser på homogenisering och hybridisering (Engdahl & 

Larsson 2011, s.359). Homogenisering syftar på att det sker en kulturell likriktning dvs att nationella 

och lokala identiteter försvagas världen över, människors livsstilar och kulturella identitet blir alltmer 

lika medan en hybridisering tyder på att det regionala kulturer kan vara multikulturella (Engdahl & 

Larsson 2011, s.359).  

  

Globalisering av kommunikation   

van Raiij (1997) hävdar att global kommunikation implicerar en hög grad av standardisering.  

Däremot menar författaren att standardisering har en viss konflikt med olika kulturer i världen, dvs att 

detta inte alltid är optimalt för alla kulturer. Vidare diskuterar van Raaij (1997) om fyra olika nivåer av 

standardisering ur ett globalt perspektiv vilka är mission, proposition, concept och execution.   
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Tabell	1.	Presentation	av	van	Raaij’s	(1997)	fyra	nivåer	av	standardisering.  
 
Mission 	 Långsiktigt mål av sändaren och dess kommunikation till 

målgruppen. Målet är kopplad till identitet, personlighet och 
vision av kommunikatören                                      (van Raaij 1997) 	

Proposition 	 Kampanjens tema/ mål relateras till önskad förändring av 
kunskap, attityd eller beteende av målgruppen av mottagaren. 
”Proposition” är länken mellan sändaren och mottagaren.  
                                                                                         (van Raaij 1997)	

Concept 	 Detta är ”översättningen” av propositionen till språket och 
kulturen av målgruppen för att öka uppskattning och förståelsen 
av meddelandet.                                                       (van Raaij 1997)	

Execution 	 Stil, typografi, visuell presentation, val av förmedlare av 
meddelandet.                                                                   (van Raaij 1997)	

	
		
van Raaij (1997) hävdar att i en global strategi är kommunikationen avsändarorienterad och att dessa 

fyra faktorer som beskrivs i tabell 1 är identiska över olika kulturer. Författaren menar att en 

kommunikationsstrategi inte nödvändigtvis bör standardiseras med samma kampanj över hela världen 

utan att man bör beakta kulturella skillnader. Författaren drar slutsatsen att globalt så bör en anpassning, 

differentiering och lokala kommunikationsstrategier ske.  Författaren framhäver att ur ett 

konsumentperspektiv verkar kulturella skillnader vara mindre viktiga då den går mot en mer universell, 

global och homogen kultur. Dock hävdar van Raaij (1997) att detta är missledande och menar att 

kulturella skillnader är fortfarande viktiga för kommunikationskampanjer då de kan förminskas och 

förstoras både lokalt och regionalt.  

   
Kultur genomsyrar människans dagliga liv genom de produkter som används, byggnader man bor i och 

tv program man tittar på (van Raaij 1997). Den är summan av total kunskap, tro, moral, lagar och seder 

som formar vad människor konsumerar, behovs prioriteringar samt hur människor gör för att 

tillfredsställa dessa (Ghauri & Cateora 2014, s. 68). Eftersom kultur hanterar en grupps design för 

levnad är den relevant för att studera inom marknadsföring, speciellt internationell marknadsföring 

(Ghauri & Cateora 2014, s.70). Produkter och varumärken är ett kommunikationssystem för värderingar, 

sociala skillnader och makt dvs den är en förlängning av jaget och är viktig i att etablera en 

personlig/hushålls identitet och självpresentation (van Raaij 1997).  

Hultman, Skarmeas, Oghazi & Beheshti (2015) anger att människor tenderar att personlighetsfiera och 

identifiera sig med varumärken. Genom anskaffande av fysiska objekt kan människor förstärka sitt 

självförtroende med bekräftelse, status och prestige. Självförtroende är även det fjärde steget i Maslows 

hierarki där de resterande är 1. fysiologiska behov, 2. säkerhetsbehov, 3. kärleksbehov, 4. Självkänsla 

behov och 5. självförverkligande (Baker 1985).  
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Inom internationell ekonomi kan man tala om kontrollerbara och icke kontrollerbara element som kan 

påverka en bra marknadsplan, se Tabell 2, Ghauri & Cateora (2014) påpekar att varje nation kan ha en 

unik mix av dessa faktorer. Det påpekas att de kontrollerbara elementen är sådant en marknadsförare 

inte kan påverka eller kontrollera, istället måste en anpassning eller justering ske. 

 

Tabell	2.	Presentation	av	Icke	kontrollerbara	och	kontrollerbara	element.	
 
Icke kontrollerbar  Konkurrens, juridiska och politiska hinder, väder, 

konsumentbeteende, nivå av teknologi struktur och 
distribution, kultur, geografi och infrastruktur.  
(Ghauri & Cateora 2014) 

Kontrollerbar  Positionering, produkt, pris, promotion, 
distributionskanal (Ghauri & Cateora 2014). 
 

 
 
Vid marknadsföring riktad till en annan kultur eller nation vidgas horisonten inom den internationella 

marknadsföringen. Det innebär att man aktivt söker identifiera latenta eller dokumenterade behov 

oberoende av länder och gränser däremot kan dessa kompliceras av nationella skillnader, avstånd och 

gränshinder (Engdahl 2006, s.20). Att framföra sin kommunikation till en annan kultur kan ibland vara 

svår då det många gånger behövs nya försäljningskanaler för en framgångsrik marknadspenetration 

(Gestland & Seyk 2002). Gestland och Seyk (2002) föreslår en strategisk planering vid marknadsföring 

mot en annan kultur. Författarna menar att man bör utvärdera den nuvarande situationen och sätta mål, 

att identifiera kunder och hitta trender, etablera möjligheter och hitta konkurrensfördelar, hitta 

möjligheter för vinst samt identifiera teknologiska eller tjänster trender som kan utnyttjas för framgång. 

Gestland och Seyk (2002) påpekar även att beakta potentiella barriärer som 1. försäljningskanal 

tillgänglighet, 2. kulturella variabler som behov och livsstil samt kommunikations och språksvårigheter 

(Engdahl 2006, s.40), 3. juridiska begränsningar och handelspraxis, 4. reklam begränsningar som media 

tillgänglighet, 5. socioekonomiska och kulturella variabler som: befolkning, utbildning, inkomst, 

normer, övertygelser och värderingar. 
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2.2 Kulturdimensionsteorin 
Geert Hofstede är en inflytelserik psykolog som fokuserade på att jämföra olika länders värderingar med 

fokus på kulturen samt interaktionen på nationell och organisationskultur (Heine 2015, s. 218). Detta 

gjorde han via ett ambitiöst projekt under 70-talet där han försökte kartlägga kulturella värderingar hos 

IBM arbetare som kom från hela världen (Heine 2015, s. 218). Han utvecklade vad som idag är känt 

som Hofstedes kulturdimensionsteori vars metod gör det möjligt att jämföra olika kulturella värderingar 

världen över.  Dessa dimensioner är:   

Diagram	1.	Presentation	av	skillnaden	mellan	Sveriges	och	Kinas	kulturdimension	(Illustrerad	efter	Hofstede	

Insights	u.å).	

 

Power distance (maktdistans):  denna dimension menar att alla individer i ett samhälle inte anses lika. 

Dimensionen handlar om i vilken utsträckning de mindre kraftfulla medlemmarna av institutioner inom 

ett land förväntar och accepterar en ojämn maktfördelning. (Hofstede Insights 2018).    

Med ett resultat på 80 poäng antyds det att Kina anser att ojämlikhet är acceptabelt samt att man inte bör 

ha ambitioner utanför sin rang. Det är ett hierarkiskt samhälle där det inte finns något försvar mot 

maktmissbruk av överordnade. Individer är påverkade av formell auktoritet och sanktioner och är även 

generellt optimistiska till människors kapacitet av ledarskap(ibid.).   
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Individualism (Individualism): denna dimension behandlar graden av ömsesidigt beroendehet som ett 

samhälle upprätthåller bland sina medlemmar. Den behandlar även frågan om människors självbild 

definieras i jag eller vi form. Inom ett individualistiskt samhälle ser man efter sig själv och sin direkta 

familj medan inom det kollektivistiska samhället tillhör man i grupper som tar hand om varandra i 

utbyte mot lojalitet. (ibid.)    

Med ett resultat på 20 poäng tyder det på att Kina är ett kollektivistiskt samhälle, vilket innebär att 

människor sätter gruppens intresse före sin egen. Personliga relationer företräder över uppgift och 

företag (ibid.).  Inom den kollektivistiska kulturen hävdar de Mooij och Hofstede (2011) att inom 

säljprocessen är det först nödvändigt att bygga en relation och säkerhet mellan olika parter till skillnad 

mot den individualistiska kulturen där man gärna vill komma snabbt till punkt.  

  
Masculinity (maskulinitet): ett högt resultat på maskulinitet indikerar att ett samhälle drivs av 

konkurrens, prestation och framgång. Lågt resultat indikerar på att det dominanta värdet i samhället är 

att bry sig om andra samt om livskvalitén. (Hofstede Insights u.å.)    

Kina är ett maskulint samhälle som är framgångs orienterat och framåtdrivande. Eftersom fritid/ledighet 

inte anses viktigt kan de offra familj och fritid för att prioritera arbete. Exempelvis anser studenter 

provresultat som en viktig kriterier för framgång. (ibid.)  

de Mooij och Hofstede (2011) hävdar att ägandet av lyxvaror som klockor och smycken är relaterad till 

maskulinitet och ett viktigt bevis för att visa sin framgång. 

 

Uncertainty avoidance (osäkerhetsundvikande): behandlar till vilken grad medlemmarna i en kultur 

känner sig hotade av tvetydiga eller okända situationer, samt hur man skapat övertygelser och 

institutioner som försöker undvika dessa. (Hofstede Insights u.å.)   

Resultatet antyder att i Kina anses sanning som relativ men har en högre betydelse inom den direkta 

sociala nätverken. Att följa lagar och regler kan vara flexibla för att passa den faktiska situationen och 

pragmatism är ett faktum i livet. Kineserna är bekväma med tvetydighet, de är anpassningsbara och har 

en företagsanda. (ibid.)    

 

Long term orientation (långsiktig orientering): handlar om hur varje samhälle måste behålla vissa 

kopplingar med sitt förflutna samtidigt som man hanterar dagens och framtidens utmaningar. Låg poäng 

tyder på ett normativt samhälle vilket innebär att det föredras att behålla tids kända traditioner och 

normer samtidigt som man betraktar samhällsförändringar med misstankar. Högt poäng indikerar på ett 

pragmatiskt synsätt: man uppmuntrar sparsamhet och ansträngning i utbildning som ett sätt att förbereda 

sig för framtiden. (ibid.)   
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Kina är ett pragmatiskt samhälle där man anser att sanning beror på situation, kontext och tid.  De visar 

en förmåga att enkelt anpassa traditioner till förändrade förhållanden, har en stark benägenhet att spara 

och investera.  Har även hög sparsamhet och uthållighet för att uppnå resultat.  (ibid.)    

 

Indulgence:  handlar om till vilken utsträckning människor försöker kontrollera sina önskningar och 

impulser.  Högt resultat bedöms som “indulgence” medan ett relativt låg som “restraint”. (ibid.)     

Kina är ett “restrained” samhälle, samhällen med låga poäng i denna dimension har en tendens 

för cynisms och pessimism. I kontrast till “indulgent” samhällen lägger de ej en stor betoning på 

ledighet och kontroll av tillfredsställelse av deras önskemål. Ageranden är återhållna av sociala normer 

och att unna sig själv känns fel (ibid.).  

 
2.4 Modeller 

 
2.4.1 Kommunikationsmixen 
 
Kommunikations mix innefattar en kombination av olika element ett företag använder i sin 

marknadskommunikation (Kotler & Keller 2009, s.513). En integrerad marknadskommunikation ger 

företag en mall för hur de bör kommunicera med målgruppen (Mangold & Faulds 2009). Den försöker 

koordinera och kontrollera olika element i kommunikationsmixen för att bistå med en enhetlig kund 

fokuserad meddelande (Mangold & Faulds 2009). Skiljer budskapet som skickas ut mellan de olika 

elementen kan det resultera i en förvirrad företags image, varumärkesposition och kundrelation (Kotler 

& Armstrong 2008, s.400).  

De mest vanligt förekommande element i kommunikationsmixen är reklam, personlig försäljning, public 

relations, direkt marknadsföring och försäljnings påverkan (Kotler & Keller 2009, s.513). Med 

uppkomsten av socialmedia har andra element tillkommit, det har givit upphov till consumer generated 

media dvs att konsumenter själva skapar innehåll för produkter och tjänster de tycker om (Mangold & 

Faulds 2009). 

 

 

 

 

	

Figur	1.	Communication	mix	(illustrerad	efter	Kotler	&	Keller	2009,	s.212).	
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Advertising: reklam innefattar all form av icke personlig presentation och påverkan av idéer, varor och 

tjänster av sponsorer (Kotler & Armstrong 2008, s. 398). Detta kan innefatta tryckta material samt 

sändningsmaterial som tv reklam och radio. Det inkluderar även broschyrer, symboler, loggor, affischer 

och paketering (Kotler & Keller 2009, s.513).  

  
Personal selling:  behandlar personlig interaktion mellan en eller flera potentiella köpare där syftet är 

att skapa en kundrelation (Kotler & Armstrong 2008, s. 399) genom att finnas tillgänglig, svara på 

frågor och upphandla order (Kotler & Keller 2009, s.512).)  Detta kan innefatta försäljnings 

presentationer, möten, incitamentsprogram och prover (ibid.). Liu, Burns & Hou (2013) studie kring 

lyx-varor shopping har visat att personlig försäljning och service är kostsam dock är de väldigt 

uppskattad och värdefull för konsumenterna och kan agera som en attraktion till handlandet. Den direkta 

försäljningen är särskild framgångsrik inom det kollektivistiska samhällen, i dessa samhällen värdesätter 

man one-on- one uppmärksamhet samt att kunderna vill känna en relation till försäljnings personalen 

(Pride och Ferrell 2014, s.464). 

 

Public relations:  består av en variation av program som är utformade för att påverka eller skydda ett 

företags image eller deras produkter (Kotler & Keller 2009, s. 512).  Den handlar om att dirigera väl 

valda information till målgruppen, dock finns det lite kontroll över detta element eftersom den baseras 

på exempelvis nyheter och åsikter av utomstående källor (Briggs 2001, s. 108). 

 

Direct marketing: inkluderar användandet av mail, telefon eller internet för att kommunicera direkt 

eller för att kräva svar eller dialog från specifika kunder (Kotler & Keller 2009, s. 512).  

 

Sales promotion: variation av kortsiktiga incitament för att uppmuntra köp av en produkt. Exempel på 

dessa kan vara tävlingar, prover, kuponger, rabatter och gåvor (Kotler & Keller 2009, s. 513).  

 

Events and experiences:  innefattar företags sponsrade aktiviteter och program som är utformade för att 

skapa dagliga eller specifika varumärkes relaterad relation. Detta element kan innefatta, underhållning, 

sportevenemang, festivaler och företags museum(ibid.)  

 

Word of Mouth (WoM) marketing: innefattar kommunikation som sker från person till person, 

antingen muntligt eller skriftligt. Dessa kan ske via bloggar och sociala medier. Socialmedia innefattar 

olika former av online media där det ger användarna möjlighet att kommunicera med varandra, dela 

information och recensioner dvs uppmuntrar word of mouth. (Mangold & Faulds 2009). 
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Interactive marketing: innefattar online aktivitet eller program som är utformade för att engagera 

kunderna för att direkt eller indirekt öka medvetenhet, öka image eller framkalla försäljning (Kotler & 

Keller 2009, s. 513).  

 

 

2.4.2 Makromodell av kommunikationsprocessen 
Kommunikationsprocessen behandlar arbetet för att göra marknaden uppmärksam på vad företaget har 

att erbjuda. För att ett budskap ska nå mottagaren krävs det att kunden kan och vill ta emot budskapet. 

Detta resonemang utgör utgångspunkten för hur reklam utformas. Kommunikationens syfte är att driva 

en attitydförändring hos konsumenten (Gezelius & Widenstam 2011, s.203).   

Kommunikationsmodellen innefattar en sändare och en mottagare av information.  

  
  

 
 
Figur	2.	Makromodell	av	kommunikationsprocessen	(Illustrerad	efter	Gezelius	&	Widenstam	2011,	s.203).	
 
 
2.4.3 Mikro modell- AIDA 
Mikromodell av en marknadskommunikation fokuserar på konsumenters specifika respons till ett 

budskap (Kotler & Keller 2009, s.515). En generell mikromålskedja innefattar   

  

Kategoriintresse→varumärkeskännedom→varumärkesattityd→köpintention    

  
Den huvudsakliga uppgiften av en makromålskedja är kommunikationseffekten, för att beskriva denna 

effekt kan man utgå från en av de vanligaste mikromålskedjor som AIDA modellen (Gezelius & 

Widenstam 2011, s.236).  AIDA modellen föreslogs av Elmo Lewis år 1898 där akronymen står för 

attention, interest, desire och action (Hassan, Nadzim & Shiratuddin 2015).  

Modellen beskriver hur en övertygande kommunikation eller reklam kan leda till förändring i 
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konsumentens attityd och beteende (Lee, Song, Lee & Patrick 2018). Hassan, Nadzim och Shiratuddin 

(2015) menar att trots att modellen introducerades århundraden sedan och gått igenom en del 

modifikationer så är den i grundprincipen densamma och relevant ännu idag. 

 

 
Figur	3.	AIDA	modellen	illustrerad	av	Trinity	Accountants	Limited	(2017).	
 

Attention: handlar om att väcka uppmärksamhet och medvetenhet om produkten via tex reklam 

(Rowley 1998). Denna nivå handlar om att konsumenten behöver bli medveten om produktens/tjänstens 

existens (Hassan, Nadzim och Shiratuddin 2015). Hassan, Nadzim och Shiratuddin (2015) kvalitativa 

studie som behandlar småföretagares användning utav sociala medier föreslogs ett praktiskt teoretiskt 

bidrag inom socialmedia marknadsföring med utgångspunkt inom AIDA modellen. Det föreslogs att för 

att skapa intresse via sociala medier, bör det bland annat finnas en tydlig och klar information av 

produkter och dess huvudsakliga egenskaper, priser och bilder. Det påpekas även att bilder på produkten 

bör finnas från flera olika vinklar. 

 

Interest:  att fånga konsuments uppmärksamhet är inte tillräcklig för att få sin produkt såld (Ferell & 

Hartline 2011, s.294). Det handlar om hur man kan skapa ett intresse hos konsumenterna, att ge dem 

möjligheten att få information om det som erbjuds genom att lyfta fram produktens egenskaper, 

användningar och fördelar (Ferrell & Hartline 2011, s. 294). 

 

Desire:  för att bli framgångsrik måste företag fånga mer än intresset hos sina potentiella kunder (ibid.). 

Detta kan utföras genom att ha en bra erbjudande som stimulerar önskan genom att övertyga kunderna 

om produktens möjlighet att uppfylla deras behov (ibid.).  Med andra ord handlar den om att framkalla 

önskan och längtan, den talar till den affektiva nivån dvs hjärtat (Rowley 1998).  
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Action: Efter att ha övertygat kunderna till att köpa produkten krävs det att erbjudandet driver dem till 

det faktiska köpet (Ferell & Hartline 2011, s. 294).  

  
  
2.4.4 STP processen 
STP-processen grundar sig på hur olika företag avgör valen kring segmentering, targeting och 

positioning. För att finna en tydlig marknadsföringsstrategi behöver företagen kunna analysera och 

kombinera dem olika ståndpunkterna inom STP. Modellen är således ett viktigt redskap för företagen att 

upptäcka behoven som finns på marknaden. (Baines, Fill & Rosengren 2017, ss. 213–214) 

 

Figur	4.	The	STP	Process	(illustrerad	efter	Baines,	Fill	&	Rosengren	2017,	s.	214)	
   

Segmentering hjälper företagen att urskilja konsumenter utifrån ens egna produkt som lanserats, detta 

anses vara ett grundläggande element för uppdelning av grupper baserat på dem olika förfrågningarna 

som finns (Kotler, Keller & Brady, Goodman &Hansen 2012, s. 369). Marknaden kan antingen 

segmenteras i olika grupper av individer som delar gemensamma behov (Kotler et al 2012, s. 368) eller 

dividera kunderna baserade på skillnader i resurser, köp attityd och köpbeteende (Armstrong & 

Kotler 2009, s. 199). Målsättningen för segmentering är att säkerställa att marknadsföringsmixen (pris, 

produkt, plats påverkan, människor, process och fysiskbevis) bemöter de olika kundgruppernas behov 

(Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 216). Fokus på ett visst segment är en effektiv användning av en 

organisations knappa resurser där man bland annat kan fokusera på kvalité dock kan det samtidigt vara 

dyrbart och tidskrävande (ibid., s. 216).    
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Kotler et al. (2012, s. 391) betonar att sättet för att göra ett marknadssegment användbar bör den 

uppfylla och kunna utvärdera fem kriterier. 

Dessa kriterier är:    

Measurable (mätbar): innebär att storleken, köpkraften och egenskaper av segmenten ska vara mätbar.   

Substantial (substantiell): innebär att segmenten bör vara stor och tillräcklig lönsam för att betjäna. Den 

bör även vara den största möjliga homogena grupp som är värd att eftersträva med ett skräddarsytt 

marknadsföringsprogram.   

Accessible (tillgänglig): bör kunna tjänstgöras mot och vara effektiv nåbar.   

Differentiable (skiljbar): bör konceptuellt vara särskiljbar och ha annorlunda gensvar till olika 

marknadförings mix av element och program.   

Acitionable (agerbar) effektiva program kan formuleras för att attrahera och tjänstgöra de olika 

segment.   

   

Segmenteringsmetoder    

Segmenteringen kan ske via fyra olika metoder vilka är: demografiska, beteendemässiga, geografiska 

och psykografiska (Armstrong & Kotler 2009, s. 200; Baines, Fill & Rosengren 2017, ss. 219–221).  

Dessa fyra metoder hjälper företagen att arbeta mer strukturerat och välplanerat (Baines, Fill & 

Rosengren. 2017, ss. 219–221).  

 

Tabell	3.	Presentation	av	de	fyra	segmenteringsmetoderna.	
 
Segmenteringsmetoder Variabler 
Demografisk segmentering Ålder, kön, familjestorlek, inkomst, utbildning, 

religion, nationalitet, generation, etnisk tillhörighet 
(Baines,	Fill & Rosengren 2017, ss. 220–221; Kotler 
et al 2012, s.376). 

Beteende mässig segmentering Tillfällen, fördelar, status, attityd, transaktion, 
konsumtion (Kotler et al 2012, s.376). 

Geografisk Segmentering Land region, klimat, attityd, transaktion, konsumtion 
(Kotler et al. 2012, s.376). 

Psykografisk Segmentering Social klass, livsstil, personlighet, motiv, uppfattning           
(Armstrong & Kotler 2009, s.203). 

 

Tabell 3. presenterar de olika variablerna som inkluderas i de olika segmenteringsmetoderna. Den mest 

vanligt förekommande är den demografiska segmenteringen eftersom dessa variabler är lättare att mäta 

än de andra tre nämnda variablerna (Armstrong & Kotler 2009, s. 201). Den beteendemässiga 

segmenteringen delar konsumenterna i olika grupper som exempelvis kunskap och attityd  
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(Kotler et al.  2012, s. 385), genom att observera konsumenten via variablerna i detta segment kan 

företag införskaffa ny kunskap för att utveckla nya produkter (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 226). 

Geografiska segmentering är viktig för detaljhandeln, marknadsföringen, media urval och rekrytering 

(Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 224). Företag kan agera i en eller flera områden eller välja att agera i 

alla områden men att bara fokusera sig till lokala variationer. Kotler et al (2012, s. 375) nämner att 

geografisk segmentering kan agera som ett stöd för marknadsförare för att studera inom 

tjänstemarknader. Ett exempel som lyfts upp är hur man segmenterade de europeiska besökarna 

baserade på nationalitet till den danska ön Funen. Syftet var för att öka förståelsen av de olika krav som 

besökarna har.      

 

Psykografi är vetenskapen om att använda psykologi och demografi för att bättre förstå 

konsumentmarknaden (Kotler et al. 2012, s. 383). Den psykografiska segmenteringen delar 

konsumenterna i olika grupper baserade på socialklass, livsstil och personliga egenskaper (Armstrong & 

Kotler 2009, s. 203). Kotler et al (2012) menar att människor inom samma demografiska grupp kan visa 

stora skillnader inom deras psykografiska profil vilket kan då uttrycka sig till olika livsstilar. Det 

betonas vidare att på grund av detta är det vanligt att de psykografiska profilerna utvecklas i referens till 

tre variabler, AIO faktorer, som beskriver den individuella livsstilen. Dessa faktorer är activities 

(aktivitet), interests (intresse) och opinions (åsikter). Livsstil studier ökar den grundläggande 

sociodemografiska förklaringen och hjälper förståelse av kundens värdepreferenser (Kotler et al. 2012, 

s. 383). Denna segmentering sätter sin grund på att analysera hur människor baserar sina åsikter, 

värderingar och livsstil principer. Via dessa uppfattar den psyko grafiska segmenteringen ett mönster där 

varje företag kan anpassa sig efter kundens preferenser (Baines, Fill & Rosengren 2017, ss. 225–226).     

    
   

 
 Figur	5.	De	fyra	segmenteringsmetoderna	(illustrerad	efter	Baines,	Fill	&	Rosengren	2017)		 
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Targeting    
När ett företag har identifierat sina segmentmöjligheter bör de avgöra vilket segment de bör rikta och 

fokuseras sin marknadsföring på (Baines, Fill & Rosengren 2017, ss. 235; Kotler et al. 2012, s. 390).  

Genom ”targeting” samt insamlande av information av kundernas intresse för tjänster och produkter kan 

företagen få en klar uppfattning på behovet och efterfrågan som finns på marknaden (Baines, Fill & 

Rosengren 2017, ss. 235–236).   

   

“Targeting “kan ske på olika nivåer antingen kan det ske väldigt brett (undifferentiated marketing), 

väldigt snävt (micromarketing) eller någonstans emellan (differentiated- eller conentrated- marketing) 

(Armstrong & Kotler 2009, s. 209). 

 

Undifferentiated marketing: innebär att företaget inte fokuserar på de behoven som skiljer sig mellan 

kunderna utan fokusen blir mer på det som de har gemensamt. Exempelvis kan företag designa en 

produkt eller marknadsförings program som passar de flesta användare och inte fokuserar på en specifik 

grupp som efterfrågar ett specifikt attribut eller funktion dvs att fokusen är massmarknadsföring. På 

detta sätt kan företag uppnå det största delen av marknaden. (Armstrong & Kotler 2009, s. 208). 

 

Differentiated marketing: kan även benämnas som segmenterad marknadsföring vilket innebär att 

företagen bestämmer sig för att rikta sig mot flera marknadssegment och utformar separata unika 

erbjudanden för varje segment (Armstrong & Kotler 2009, s. 208). Genom att erbjuda produkt och 

marknadsförings variationer till segmenten hoppas företagen på att nå högre försäljning och en starkare 

position inom varje marknadssegment (ibid. s.209).  

 

Concentrated marketing: som även kan benämnas som niche marketing innebär att företaget går efter 

den stora andelen av en eller flera mindre segment/niche istället för att gå efter en liten andel från en stor 

marknad (ibid., s. 210). Denna metod kan ge ett företag en starkare marknadsposition vilket enligt 

Armstrong & Kotler (2009, s.210) beror på erhållandet av en större kunskap om konsumenternas behov 

inom den specifika nischen. Via denna nivå av ”targeting” ger det även utrymme för finjustering av 

produkt, pris, och program till de noggrann definierade segmenten (ibid.) Vidare påpekas det att denna 

metod ger en mer effektiv “targeting” av dess produkter/tjänster, kanaler samt kommunikationsprogram 

mot de konsumenter som är mest lönsamma och som företag bäst kan stå till tjänst med (ibid.) 
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Micromarketing: Innebär att företaget kan identifiera kundernas behov mer i detalj för att kunna 

uppfylla de på bästa möjliga sätt. Utförande av mikronivås marknadsföring för en kund kan ske på två 

olika sätt antingen via lokal marknadsföring eller individuell marknadsföring. Den lokala 

marknadsföringen innebär att man tar reda på vad den lokala kunden behöver medan den individuella 

marknadsföringen handlar om att företaget tittar på själva individen (kunden), detta benämns även som 

“one to one marketing “. (Armstrong & Kotler 2009, s. 213)   

 

 

Positionering      
Bowen (1998) nämner att positionering handlar om att skapa och utveckla en konkurrenskraftig och 

lämplig marketing mix. När ett företag har valt sin “target” marknad bör marknadsföraren bestämma 

vilken positionering den bör ta inom detta segment.  Vidare förklaras det att positionering definieras av 

konsumenters tankar om produktens /tjänstens attribut, dvs den plats produkten/tjänsten ockuperar i 

konsumentens sinne i relation till konkurrenternas. Bowen (1998) menar att konsumenter blir ofta 

överröstade med information om olika produkter och tjänster på marknaden. Det antyds att konsumenten 

då kan ha det svårt alternativt inte kan utvärdera produkten varje gång de tar ett beslut. För att underlätta 

detta organiserar kunderna produkterna i kategorier (positionerar) i sina tankar (Bowen 1998). 

Huvudpoängen med positionering är att företagen ska ha en produkt eller tjänst som sticker ut i 

mängden och är unikt på sitt sätt så att kunder uppfattar den som det enda alternativet (Baines, Fill & 

Rosengren 2017, s. 239). Baines, Fill och Rosengren (2017, s. 239) nämner att det finns två olika typer 

av positionerings element, den ena positioneringen innefattar att varumärket ska stå i fokus och ha en 

stark kännedom bland kunderna. Den andra rollens produktpositionering siktar på att maximera en 

produkt för sina specifika egenskaper (Baines, Fill & Rosengren 2017, s. 239).   

    

Inom positioning lyfter Bowen (1998) en studie som undersöker om utgifter baserade på segmentering 

och instabilitet av konsumentbeteende i relation till konsumentens uppskattning av reseutgifter. Denna 

studie utförd av Leghorel (se Bowen 1998) visade att korta resmål hade högre utgifter per dag vilket 

innebär att företag bör beakta och kunna hantera toppar och dalar av efterfrågan (Bowen 1998).  Vidare 

skriver Leghorel att en stad som är villig att attrahera turister med hög budget kommer att nå en större 

kundomsättning (Bowen 1998).    
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3. Metod 
 

Detta kapitel presenterar det tillvägagångsätt studien antagit för att ge en inblick på hur författarna av 

studien behandlat allt insamlat material. Kapitlet börjar med studiens undersökningsmetod för att sedan 

mynnas ut till tillvägagångsätt och slutligen avslutas med etik.

 

3.1 Kvalitativ metod 
En kvalitativ metod bygger på de individuella uppfattningar och tolkningar (Bryman & Bell 2011, s. 

394) medan inom den kvantitativa metoden, grovt uttryckt, omvandlas informationen till siffror och 

mängder (Holme & Solvang 2006, s.76).  Författarna vill undersöka och se det som studeras inifrån 

(Holme & Solvang 2006, s. 92) för att få en djupare uppfattning om hur butikerna arbetar gentemot 

turister. Då denna studie ämnar skapa en djupare förståelse kring hur den kinesiska turismen påverkat 

den svenska detaljhandeln anser författarna att den kvalitativa metoden mer lämpad för detta ändamål. 

Eftersom uppfattningen eller tolkningen av information står i förgrunden i form av t ex tolkning av 

referensramar och motiv (Holme & Solvang 2006, s. 76). Studien har antagit en abduktiv ansats vilket 

innebär att man utfört ett samspel mellan induktiv och deduktiv ansats (Patel & Davidson 2003, s. 23) 

vidare har man arbetat iterativt dvs att man har utgått från den teoretiska referensramen och samtidigt 

tagit hänsyn för vad som upptäckts i det empiriska materialet (Bryman & Bell 2011, s. 26). 

 

Studiens tyngd baseras på de intervjuade respondenternas svar kring deras arbete gentemot de kinesiska 

turisternas samt deras perception av denna grupp. Vidare anser författarna att denna metod gynnar 

studien då den bringar en större och djupare kunskap kring materialet. Eftersom en stor del av de 

tidigare studierna kring ämnet kinesiska turister har begränsats till konsumentens perspektiv och 

identifiering av deras resmönster, motivation samt beteende. Författarna anser att en empiri insamling ur 

en kvalitativ utgångspunkt kommer att bidra med en djupare förståelse kring företagens arbete. 

 

3.2 Urval 
Urvalet är en del av undersökningsprocessen, att använd sig av icke relevanta urval kan leda till att 

studiens resultat inte har någon relevans i dess innehåll (Alvehus 2013, s. 66). Därför har proceduren för 

att välja relevanta deltagare till studien en stor betydelse.   

  

Vid framtagandet av respondenter till studien kan man utgå från ett sannolikhetsurval eller en icke 

sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval grundar sig på en slumpmässig grund och baseras på statistisk teori 
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som relaterar till en normal distribution av händelser, det handlar dessutom om att få ett representativt 

urval av en population (Denscombe 2018).   

  

Icke sannolikhetsurval är ett paraplybegrepp som omfattar alla de former av urval som inte görs utifrån 

de sannolikhet principerna (Bryman och Bell 2011, s. 114). Dessa former av urval kan innefatta 

slumpmässigt urval, godtyckligt urval, själv-selektion, snöbolls och kvoturval. Urvalet av respondenter 

har skett stegvis där författarna har utgått från ett bekvämlighetsurval som lett till ett snöbollsurval och 

ett godtyckligt urval, för att minimera risken som snöbollsurvalet kan medföra.  

  

Via ett bekvämlighetsurval, personer som för tillfället råkar finnas tillgänglig för forskaren (Bryman och 

Bell 2011, s 114), lyckades man få en respondent som tidigare arbetat i en butik där de har använt sig av 

kinesiskt betalningsmedel. Via denna respondent har man även tillämpad ett snöbollsurval dvs att 

respondenten har rekommenderat andra aktörer som kan vara av relevans till studien (Bryman och Bell 

2011, s. 115). Alvehus (2013, s.68) betonar att fördelen med ett snöbollsurval är att den är relativ 

effektiv för att nå och identifiera lämpliga personer i ett nätverk av aktörer. Dock finns det en risk att 

man hamnar i ett nätverk av människor som redan känner varandra och kan delvis ha liknande syn på 

saker och ting (Alvehus 2013, s.68). Detta är något som författarna har tagit hänsyn till och har därför 

applicerat det godtyckliga urvalet vid övervägandet om att inkludera de potentiella respondenterna eller 

inte. Det godtyckliga urvalet innebär att forskaren är medveten om att den intervjuade respondenten är 

kunnig inom ett ämne samt att de är relevanta (Larsen 2009, ss. 77–78).  Via detta urval kom författarna 

i kontakt med Cimple Marketing och Epoch Times Norden, två deltagare som har en stor expertis och 

kunskapsgrund inom studieområdet.  

 

Författarnas initiala avsikt var att intervjua företag med stor kunskap kring marknadsföring mot de 

kinesiska konsumenterna (Cimple Marketing) och butiker som använt deras rekommendationer och 

tjänster. Detta har dock ej kunnat fullgöras då tiotal av dessa företag inte besvarat våra mejl eller valt att 

Medverka av olika anledningar. Därför har författarna behövt tänka om. Baserad på den kunskap man 

fått om de kinesiska turisternas köpvanor via litteraturläsning tog man kontakt med Stockholm Quality 

Outlet samt en butik som finns på Biblioteksgatan. För en sammanställning av respondenterna se bilaga 

A: Tabell över respondenter och bilaga B: Presentation av respondenterna. 
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3.3 Datainsamling 
Data som ligger till grund för uppsatsen består av både primär- och sekundärdata, dessa redovisas 

nedan. 

 

3.3.1 Primär data 
Alvehus (2013) definierar primärdata som det empiriska material som skapats för en studie. Den valda 

datainsamlingsmetoden för det primära data var semi-strukturerade intervjuer. Det som kännetecknar en 

semistrukturerad intervju är att intervjuaren har en lista över olika teman som man är intresserad utav 

(Bryman & Bell 2013, s. 475). För att vägleda intervjun, skapades två intervjuguider, den ena för 

konsultbyrån och den andra för butikerna. Se bilaga D och E för intervjuguiden.  Styrkan med en 

kvalitativ intervjumetod är flexibiliteten, intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren på sitt sätt 

samt att frågorna inte behöver komma i samma ordning som intervjuguiden (Bryman & Bell 2013, s. 

475). Guiden omfattar divergent formulerade frågor, öppna frågor, för att låta respondenten svara fritt 

och för att få så mycket information som möjligt. Tack vare denna teknik finns därmed möjligheten för 

ett friare samtal med respondenten där intervjuaren utövar det minsta styrningen samt utrymme för att 

utveckla sina tankar och åsikter. 

 
3.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata kan handla om kvantitativa eller kvalitativa data som en forskare inte samlat in själv. 

Datan bidrar med flera fördelar för författarna bland annat möjligheten till att få tillgång till kvalitativt 

bra data för en bråkdel av de kostnader eller tid som skulle krävas om man själv utförde insamlandet 

(Bryman, 2002, s. 208).  Den sekundära data samlades in i form av relevant litteratur inom ämnet, 

bestående av tidigare forskning, offentliga rapporter och marknadsundersökningar. Flertal databaser har 

använts under arbetets gång. Litteratursökning gjordes bland annat på Google Scholar, Söderscholar, 

JSTOR och Södertörns högskolas bibliotek. Studiet har även behandlat offentliga rapporter från bland 

annat HUI research, Visit Sweden, Svensk Handel och Nielsen. Sökorden som författarna främst använt 

sig utav har bland annat varit; shopping tourism, chinese tourists, chinese outbound customers, word of 

mouth, segmentation, communication mix.   

 

3.4 Tillvägagångsätt 
Vid formulerandet av frågor i intervjuguiden har man tagit hänsyn till litteraturläsningen samt teorier 

som författarna valt att utgå från.  Under arbetets gång har man upptäckt fler teorier som kan vara 

passande till studien vilket man har då kompletterat med.  
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Bryman (2011, s. 373) förklarar att detta tillvägagångssätt ibland kallas för iterativt dvs att det finns en 

växling, att man går fram och tillbaka, mellan insamling och analys av data. Samtliga respondenter med 

undantag till butikerna på Stockholms Quality Outlet, som man kontaktade direkt, kontaktades via mejl 

där författarna kort introducerade syftet med studien samt varför man ansåg respondenterna passande. 

Med givande samtycke från respondenterna spelades samtliga personliga intervjuer in med en mobil 

telefon. Författarna är väl medvetna om att det är ett tidskrävande tillvägagångssätt som även kan 

hämma respondenten i form av bringande av oro eller medvetenhet om att deras ord kan bevaras 

(Bryman 2011, s. 311). Dock försäkrades det att materialet endast kommer att brukas i studiens syfte 

samt att det inte kommer att lagras för andra ändamål.  

  

3.4.1 Intervju Genomförande    
Bryman och Bell (2011) beskriver att en kvalitativ intervju kan ske strukturerad, semistrukturerad eller 

ostrukturerad. Denna studie grundar sig till en stor del på personliga intervjuer som skett via den 

semistrukturerade metoden. Det finns en hel del fördelar med personliga intervjuer, exempelvis sparar 

man på tid genom att direkt nå personer som är kunniga inom ämnet, samt att det endast finns en källa 

som man utgår ifrån (Denscombe, 2018, s. 270).   

Totalt intervjuades 12 respondenter där 10 av dessa utgjordes av semistrukturerade intervjuer och två av 

mejl intervjuer. Intervjuerna genomfördes inom 15 dagar mellan den 20:e november och den 5:e 

december. Man har även varit i kontakt med fåtal shoppingcenter, bland annat Nordiska Kompaniet för 

personliga intervjuer. Till följd av tidsbrist hos marknadsavdelningen fanns det ingen möjlighet för en 

personlig intervju. Därmed föreslog det istället att ett mejl skulle skickas till de. Detsamma gällde Visit 

Sweden.   

  

Personlig intervju  

De personliga intervjuerna baserades på en semistrukturerad metod med stöd av en intervjuguide.  Detta 

innebär även att intervjuaren bör vara beredd med att vara flexibel med ordningsföljd av ämne samt låta 

respondenten prata fritt (Denscombe 2010, s. 175). 

Fördelen med en personlig intervju är att den är relativ lätt att kontrollera då det endast är en 

respondents man behöver vägleda ifall det uppstår tystnad eller frågetecken (Denscombe 2010, s.176). 

Denna form av intervju var den mest givande då det fanns en möjlighet att ta hänsyn till kroppsspråk 

och reagera på respondentens ansiktsuttryck Fanns det indikationer på osäkerhet kunde författarna 

reagera och upprepa eller klargöra frågan (Bryman 2002, s.124).  



   
 

31 
 

Hade författarna frågetecken och ville ha ett mer utvecklat svar fanns även möjligheten att be 

respondenten utveckla och prata djupare om ämnet.    

 

Skype Intervju  

Studien utförde en Skype intervju då det inte fanns tid och utrymme för att ha en personlig intervju. 

Precis som en telefonintervju är denna form av intervju billigare och tar mindre i anspråk än en 

personlig intervju (Bryman 2002, s.129). Tack vare den teknologiska och digitala utvecklingen kan 

denna form av intervju ha samma fördelar och utföras på liknande vis som personliga intervjuer.  

  

Mejl intervju  

Via kontakt med Nordiska Kompaniet fanns det inte en möjlighet för att boka en personlig intervju på 

grund av tidsbrist på deras sida. Vid kontakt med Visit Sweden tillfrågades det om det fanns en 

möjlighet för en personlig-, telefon- eller mejl-intervju på svenska eller engelska. Då även denna 

respondent var full uppbokad under flera veckor framåt ställde respondenten upp på en mejlintervju på 

engelska. Fördelen med denna intervjumetod är att den ger respondenten flexibilitet vad gäller tid för att 

besvara dessa frågor. Dock så överväger nackdelarna då författarna inte kan förutsäga när eller om man 

får svaren. Dessutom minimerar den möjligheten för att föra en diskussion och till följd av saknaden av 

det personliga mötet saknar man möjligheten till att ställa följdfrågor eller att förtydliga och klargöra 

frågor som respondenten inte förstår. 

 

3.4.2 Bearbetning av data 
Samtliga personliga intervjuer spelades in, i samband med detta förde man även ner anteckningar. Efter 

genomförandet av intervjuerna transkriberade man det inspelade materialet. Inspelning och 

transkribering av intervjuer medför en rad av fördelar. Detta tillvägagångssätt kan bidra som ett stöd till 

forskarnas minne som har dess naturliga begränsningar, att man kan kontrollera respondenternas 

tolkningar, att den ger möjlighet till underlättandet av en noggrann analys samt att man kan göra 

upprepade genomgångar av intervjupersonens svar (Heritage 1984, s. 238 se Bryman & Bell 2011 s. 

310) Därefter försökte man systematisk tematisera och jämföra det insamlade empirin. 
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3.5 Bedömning av kvalitativ undersökning 
Bryman och Bell (2011, s.402) beskriver att den kvalitativa studien bedöms och utvärderas utifrån andra 

kriterier än kriterierna reliabilitet samt validitet som kvantitativa forskare använder sig av. Vidare 

hävdar Bryman och Bell att två forskare Guba och Lincoln föreslår två grundläggande kriterier för 

bedömandet av en kvalitativ undersökning vilka är trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består av 

fyra delkriterier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse (Bryman & Bell 2011, 

s.402). 

 

Tillförlitlighet  

Begreppet tillförlitlighet behandlar frågan om de metoderna man använt sig av kommer att ge samma 

resultat och slutsatser vid upprepande studier. Detta är dock inte lika aktuell inom den kvalitativa 

studien som i den kvantitativa eftersom man är mest intresserad av förändringar i idéer och tankar och 

inte av konstant samma svar. Inom detta kriterium kan man skapa ett tillförlitligt resultat via en 

respondentvalidering vilket är den process en forskare förmedlar sina resultat till studieobjekten 

(Bryman & Bell 2011, s.402).  Detta är något man har tagit hänsyn till, man har skickat en 

sammanfattning av empirin till respondenterna för att få en bekräftelse och validering på det som 

beskrivits är riktig. Att även ha intervjuerna inspelade ökar tillförlitligheten då man kan lyssna och 

försäkra att det man skrivit stämmer med det som uttalats.  

  

Överförbarhet  

Inom den kvalitativa forskningen inbegriper det oftast  av en liten grupp som har  vissa 

gemensamma  egenskaper syftet är att man ska gå på djupet och inte på bredden som i den kvantitativa 

forskningen (Bryman & Bell 2011, s.403) Den handlar om det man hittar kan tillämpas i andra 

sammanhang dock  uppmanas det  inom den kvalitativa forskningen att producera thick descriptions 

(Geertz 1973 se Bryman och Bell 2011, s. 404) som innebär att skapa fylliga och täta redogörelser  för 

de detaljer som ingår i en kultur. Detta har man försökt uppfylla genom den urval av respondenter man 

har valt att inkludera i studien för att få olika expertis och infallsvinklar om det undersökta ämnet.  

  

Pålitlighet  

För att öka pålitligheten av denna studie har författarna försökt att redogöra på bästa möjliga sätt hur 

hela studien har utförts. Inom detta kriterium innebär det att man säkerställer och skapar en fullständig 

och tillgänglig redogörelse av alla faser av forskningsprocessen. Detta har i syfte så att kollegor kan 
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granska och bedöma i vilken utsträckning de teoretiska slutsatserna är berättigade (Bryman & Bell 2011, 

s. 404).   

  

Bekräftelse  

För att uppfylla detta kriterium har författarna försökt att säkerställa att studien utförts i god tro. Vad 

detta betyder är att författarna inte medvetet ska låta sina personliga värderingar eller sin teoretiska 

inriktning påverka utförandet av och slutsatser från en undersökning (Bryman & Bell 2011, s. 404).  

 

3.6 Källkritik 
Källkritik innebär att författarna ska vara källkritiskt med all information som används i arbetet och att 

all form av källa både primära, sekundära samt elektroniska källor skall kritiseras.  Man har kontrollerat 

de elektroniska källorna för att se om de överensstämmer med andra tryckta källor. Författarna har varit 

noggranna med att titta var de olika informationerna har för ursprung samt att endast söka efter 

vetenskapliga artiklar via Google Scholar eller universitetsbibliotek för att säkerställa detta. Övrig 

information har man sökt via Google men anser att de är förlitliga då det är rapporter producerade av 

olika myndigheter och organisationer. 

 

3.7 Etik 
Denna studie har beaktat vetenskapsrådet (2002) fyra etiska huvudkrav vid utförandet av studien.  

Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagaren i studien ska informeras om vilka villkor som gäller samt 

upplysas om att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet behandlar frågan om att deltagaren bekräftar 

för författarna för dess samtycke till medverkan. Konfidentialitetskravet har ett nära samband med 

offentlighet och sekretess. Nyttjandekravet behandlar frågan om att all den data som insamlas inte får 

användas av kommersiellt bruk utan allt kommer endast att användas för studiens ändamål 

(Vetenskapsrådet 2002).  

  

Författarna har tagit hänsyn till dessa fyra krav på det bästa möjliga sätt. Vid den initiala kontakten med 

deltagarna via mejl introducerades författarna syftet samt varför man ansåg de potentiella 

respondenterna passande till studien. Detta gav möjlighet och grunden för att ta ett beslut huruvida de 

vill medverka eller inte. Om så önskades bifogades även en intervjuguide till deltagarna för att ge en 

överblick av vad studien kommer att handla om. Vid intervjuernas gång tillfrågades deltagarna ifall man 

fick namnge de i studien eller om de ville förbli anonyma. Dessutom tillfrågades det om man fick spela 
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in intervjun, det försäkrades om att det endast skulle användas som stöd för nyttjande i studien samt att 

det skulle raderas efter det hade transkriberats. Utöver detta har författarna skickat en sammanfattning 

av intervjuerna till deltagarna i syfte om att de ska få möjligheten till att godkänna materialet innan det 

används i denna studie (Bryman & Bell 2011, ss. 144–148).  
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4. Resultat 
 

Detta kapitel presenterar det insamlade resultat man har erhållit via personliga intervjuer samt 

mejlkontakt. Resultatet har sammanställts i två grupper där man har sammanfört alla intervjuade 

butiker till en grupp och presenterar de resterande respondenterna för sig. 

 
 
4.1 Cimple Marketing, Epoch Times Norden, Visit Sweden och Stockholm’s 
Quality Outlet 

 

4.1.1 Cimple Marketing, VD Thomas Wecke  
 
Cimple Marketing grundades år 2015 och arbetade i början framförallt med marknadsföring mot 

svenska företag. Orsaken till fokusen mot de kinesiska turisterna växte genom insikten om potentialen 

samt saknaden av svenska företag som erbjuder tjänster mot den kinesiska målgruppen. Byrån har en 

stor fokus på betallösningar och agerar som en ”…brygga mellan Sverige och Kina ... ”framförallt i de 

fallen när licenser kan ge hinder för företag. Cimple Marketing anser att det ställs en ganska stor fokus 

på tanken om att ”i denna värld pratar om kineser som om de vore något helt annorlunda”. 

Wecke menar att det i grund och botten är människor som handlar precis som alla andra i världen, det 

enda som skiljer denna grupp är annan kultur och mentalitet. Cimple Marketing införde Alipay under 

2016 och 2017 och är idag störst i det område de verkar i. Trots att det finns andra konkurrenter på 

marknaden skiljer Cimple Marketing från mängden då de erbjuder en paketlösning i form av 

marknadsföring och betaltjänster. Dessutom var de ”…tidigt ute och knöt ihop väldigt mycket key 

kunder...” 

   
Samarbete med företag 

Beroende på företags budget kan Cimple Marketing hjälpa med anslutning till de olika kinesiska 

betaltjänsterna. Är kineserna en viktig grupp och önskas ett större fokus förs det en dialog, via fortsatt 

samarbete kan mer utvecklas tillsammans. Byrån samarbetar framförallt med lyxbutiker och 

restauranger som har mycket kinesiska kunder. Denna kommunikationsbyrå har jobbat nära MOOD 

Stockholm galleria i flera år och har bland annat producerat en turistfilm med en viss Kina fokus samt 

placerat shoppingcentrets närvaro på Kinas motsvarighet till Tripadvisor, där det löpande och spontant 

uppdateras med kuponger på plattformen. Utöver kunder inom norden har de även samarbete med apm 

Monaco som har flertal butiker runtom i Europa. Det framkom även att MOOD Stockholm var det första 
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stora aktören i hela Skandinavien inom retail branschen som öppnat en WeChat konto samt att Best of 

Brands under 2017 var Skandinaviens första retail aktör som anslöt sig till Alipay. 

 
Förslag kring hur butiker kan arbeta   

Hur butiker kan arbeta för att attrahera denna konsumentgrupp anser Wecke är via billboards och reklam 

vid exempelvis Arlanda eller där turisterna befinner sig i, att ta rätt betallösningar, att ha kinesisktalande 

personal samt guider.  

 ”.. utgör en butiks konsumentgrupp till stor del av kineser är det tacksamt med Alipay och andra 

plattformar, samt att fönster marknadsföra sig, att göra det tydligt var kunderna kan handla.” 

  

Wecke menar att via rätt betallösningar kan man konvertera turisterna i butiken. Ytterligare 

menar Wecke att det är bra att ha en kinesisk personal. Som ett exempel lyfter han en klockbutik som 

har kineser som en stor konsumentgrupp. Klockbutikerna må ha special material till stöd samt kinesisk 

talande anställda för att kunna ta hand om kunderna. Vad gäller guider menar Wecke att de turister som 

har en guide till hjälp kommer att få mycket information om vilka butiker de ska besöka pga. den 

kommunikation som finns mellan guider och butikerna.   

  

Utmaning för retail butikerna   

Weckes tankar kring utmaningen med marknadsföring inom retail mot kineser i Sverige är dels att 

storlekarna på kläderna skiljer sig då kineserna är ganska små i formen och menar att det ”därför är det 

tacksamt med väskor och klockor och sånt som inte är storleks beroende.” samt att man bör arbeta 

långsiktigt med brandig. Som exempel lyfter han fram Filippa K, ett ganska välkänt märke hos svenskar 

men som har lite kännedom hos de kinesiska turisterna. Därför anser Wecke att det är viktigt att man 

visar sin närvaro för kineserna och kunna motivera till varför man bör handla där när de istället kan köpa 

hos ett varumärke de känner väl till som exempelvis Acne.  

 

Kinesers surfbeteende    

När det kommer till kinesernas beteende online informeras det att Kina är en mobil samhälle där mycket 

är anpassat till mobil användning och sociala medier som har en starkare påverkan där än i Sverige. 

Rekommendationer väger tungt vilket det traditionellt sätt byggs på osäkerhet och tillit. Detta beror på 

oförtroendet till de officiella källor som finns därför litar människorna mer på vänner och bekanta. 

”Delningar det är ju nästan i ännu högre grad än vad det används här i Sverige det kan man ju liksom 

säga är på toppen”.  

 



   
 

37 
 

På grund av människornas stora närvaro på internet ställs det därför ett stort krav på innehållet. Wecke 

påpekar att vid innehåll på hemsida jobbas det mycket med bilder ”från alla vinklar och gärna något 

certifikat som visar äkthet.”   

 

Övrigt 

Wecke delar med sig om hur mycket bättre Finland hanterar kinesiska turister än Sverige.  

Där har”…hela samhället och instanser gått ihop…” och ”… jämför man Helsingfors mot Stockholm är 

det dag och natt…”. Finland har fler direkt linjer i jämförelse med Sverige, det är även där många 

kinesiska turister påbörjar sin europeiska resa. 

 
 
4.1.2 Epoch Times Norden, Marknadschef Yi Zhang 
 
Kineser och deras köp.   

Zhang menar att kineser älskar att resa utomlands samt att de älskar varumärken. De har hög beundran 

för kända varumärken och kungligheter. Hon nämner en instans där kinesiska turister under en sommar 

lockades till MOOD galleria på grund av en klänning som även var på rea. Orsaken till det stora 

intresset för klänningen berodde på att de läst en artikel på Epoch Times där det fanns med en bild på 

kronprinsessan med just samma klänning.  Klockbutikernas popularitet nämner hon syntes väldigt 

tydligt under 2010-talet när det var många delegationer på besök. En klocka som kan kosta till flera 

hundra tusen fanns förmodligen i få exemplar av i butikerna. Zhang tyckte det var roligt att höra en 

grupp kineser som kommit in i en dansk klockbutik och i princip tömde deras lager. På grund av detta 

fick butiken vara stängd och vänta på leveransen på nya klockor innan de kunde öppna igen. Vidare 

nämner Zhang att köpandet kan ha med kulturen att ge presenter då turisterna ger anseende att visa upp 

sig var de har rest till och att de har köpt äkta saker.  Det förstärks att frågan om äkthet är väldig centralt 

hos denna grupp:  

“Jag menar Louis Vuitton? Finns de inte i Kina? Och så de här lyxklockorna? finns de inte i Kina? 

självklart finns de i Kina. Varför köper de i utlandet? Dels beror på att kinesiska skatter är höga och 

detta leder till dyrare priser i Kina. En annan fråga är äkthet, det finns för många piratkopior i Kina, så 

man har helt enkelt r större förtroende för samma vara köpta i utlandet. Man har generellt mindre tillit 

för varandra.”  

Zhang menar att detta missförtroende har gett i uttryck på grund av den kulturen som formats under den 

närmast 70–80 åriga historia med politiska kampanjer och förföljelser som skett i landet.  
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Vidare påpekas det att kineser från fastlandet har en ganska stor kulturkrock med den övriga världen. 

Zhang menar att kineser som besöker Sverige och Norden är väldigt speciella. De är oftast mer 

medvetna och har förmodligen rest tidigare i andra världsdelar, kanske känner till Sverige sen tidigare 

eller har någon släkt/känner någon som bott i landet. 

  

Fokus på tidning- “Det man inte kan köpa har det starkaste värdet”   

Via samarbetet med MOOD galleria och Best of Brands poängterar Zhang att hon rekommenderade de 

att använda tidningen Epoch Times eftersom den är den enda helt oberoende kinesiskt språkig tidning 

och som även har en hög trovärdighet. Det meddelas att den är också den största tidningen utanför Kina 

som finns över 35 länder och är tillgänglig i över 20 språk i både pappersform och digitalt. 

Tidningen är gratis och finns tillgänglig på både kinesiska butiker/restauranger, vissa hotell och kring 

sightseeing platser. Zhang tror starkt på tidningen och menar att den är unik samt att man bör satsa på 

den. Hon menar att när kineser ser denna tidning så tar de och läser den då den berättar om vad som 

faktiskt föregår i deras egna land eftersom det finns en ”… hög förtroende för den också. Just på grund 

av att de har en låg förtroende för inhemska medier.” Redan 2013 gjorde Zhang en marknadsförings 

plan åt MOOD Stockholm för år 2014. Sedan det kinesiska nyåret under 2014 inkluderades det 

marknadsföringskampanjer på Epoch Times med intensiva annonser och textannonser. På kultur och 

reseupplagan var det en del artiklar om mat, kultur, restauranger och inredningsbutiker samt varumärken 

och svensk livsstil med intervju med butiker så som Best of Brands. Det innehöll många artiklar som 

kinesiska läsare hade mycket intresse att veta mer av.  Zhang meddelade att efter denna 

marknadsföringsplan visade det sig att kineserna stod för 40% av MOOD gallerias taxfreeförsäljning. 

Hon poängterar även att innan dess var MOOD inte känd bland kinesiska turister, och framförallt inte 

ens för stockholmare då den var ny och ganska anonym. 

  

Satsa på skyltning   

Något hon nämner som hon märkt av under våren och sommaren 2018 är att det har minskat med 

Kinesiska besökare på MOOD Stockholms galleria. Eftersom turistsäsongen redan var igång fanns 

det inte tid för att göra annat därför rekommenderade hon MOOD Stockholm att lägga ut tydliga och 

kinesisk anpassade skyltar utanför entréerna samt att lägga in annonskampanjer på Epoch Times. Zhang 

menar att MOOD ligger bra till mellan olika större kända shoppingområden och syftet med skyltarna var 

för att attrahera de här och nu ”när de går förbi kvarteret här, dra in de”. Denna metod att satsa på här 

och nu, visade sig vara mer effektiv än de kinesiska sociala medierna. Zhang menar att det kan vara 

svårt att ha koll på vad som skrivs där och ha koll på antal läsare som faktiskt reser till Stockholm. 

”De flesta turister kommer ju inte tillbaka och har ganska begränsade tid för shopping, så är 
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det viktigt använda alla möjliga medel att guida in dem. Kineserna gillar gåvor, så de fick 

små gåvor när de handlade över viss summa vilket var annonserade på skyltarna. Under de 

två sista sommarmånaderna då vi körde skyltarna visade en tydlig uppgång med försäljning i 

taxfree-statistiken till kineserna”  

 
 

Guider   

Epoch Times tillsammans med en annan kinesisk tidning, Taste of life, höll ett event på MOOD galleria 

där guider bjöds in. Guiderna fick känna till butikerna under våren och se vad man kunde köpa vilket de 

senare under turisttiden kan rekommendera till turisterna.  

”Om man vill locka den stora gruppen gäller det att guiderna vill rekommendera till deras grupper. De 

som reser med större grupper är ofta mindre språkkunnig och är mycket beroende av guider. De kanske 

inte har lika stor köpkraft om man jämför med de som köpte lyxklockor för några år sedan”. 

 

Vidare påpekar Zhang att försäljningen av lyxklockor har sjunkit på senare år pga. ny skattelag som 

turisterna har blivit tvungna att betala under senare år “men kineserna köper med sig mycket souvenirer 

när de reser och köpkraften ligger fortfarande i toppen bland världens turister.”  

Zhang menar att man kan särskilja om turisterna reser i grupp eller individuellt genom deras beteende. 

Hon tror att det finns ett visst samarbete mellan vissa guider och specifika butiker där dessa guider får 

någon form av kickback(belöning) om de tar dit turisterna. Hon menar att detta kan drabba de butikerna 

som inte vill eller kan ge kickbacks. Reser turisterna individuellt gör de research och förberedelsen 

innan och under resan därför anser hon att man bör ha koll på vilka informationskanaler de har tillgång 

till. Det har även observerats att turistsäsong är väldigt kort, mest under juni, juli och augusti månad. 

Men även första veckan i maj och i oktober då kineserna har långt lov, och kinesisk nytt år finns det en 

viss ström av turister. 

 
WeChat och Dianping   

När det kommer till WeChat är Zhang lite tveksam till hur effektiv den är här i Sverige och menar att det 

beror mycket på vem som gör det och hur det görs. Zhang poängterar att det inte räcker med att bara ha 

ett WeChat konto och menar att det blir på samma sätt som man har en FB sida eller en Youtube kanal 

som inte förnyas. Finns en sida utan någon som helst uppdatering kommer den att drunkna i det ännu 

större och aktiva WeChat hav. Zhang framhäver att den ansvarige som uppdaterar WeChat konto bör ha 

en god förståelse för kinesernas mentalitet och språk så att det blir intressant för kunderna att följa sidan. 

Zhang poängterar att det inte räcker med att bara göra reklam och lägga ut annonser som uppmuntrar till 
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köp utan en kontinuerlig uppdatering på innehåll är ett måste och bör göras av de som behärskar 

kinesiska. Vidare nämner Zhang ett exempel på MOOD gallerias WeChat sida där kinesiska besökare 

till MOOD uppmuntras scanna in QR koder. Hon såg att det var få som var inne i sidan och läst: ”jag 

tror inte det var över 100 under det första året”. Zhang blev informerad om att MOOD hade en kampanj 

på den kinesiska hemsidan Dianping (ett kinesiskt betyg och rekommendation sajt) som ett annat företag 

ordnat. Kampanjen handlade om att när turisterna går förbi gallerian så kan de få ett shoppingtips i sin 

app. När de går in i gallerian och handlar över en viss summa så kan de visa upp appen och få en gåva. 

Zhang menar att enligt butikerna i MOOD gallerian var det ytterst få som visade upp appen för att få 

gåvorna och menar att kunderna istället kom in till gallerian sannerligen pga. skyltarna vid MOODs 

entréer. Hon menar att Dianping kanske funkar bra i Kina samt att det låter väldigt bra men varför det 

inte är så effektiv i Sverige menar hon kan tålas för att undersökas.   

 

Ha en kinesisk talande personal    

Zhang tror att anställandet av en kinesisk kunnig personal skulle vara bra för butikerna, att man bör 

utnyttja det kinesiska språket och att nå turisterna här och nu. Hon anser att det finns en större möjlighet 

och framgång om man fokuserar och försöker nå turister som redan finns i Sverige på besök.  

 

 
4.1.3 Visit Sweden, Landschef Lynne Li 
Via mejlintervjun med Visit Sweden fann vi att Li leder hennes team för att promota Sverige som en 

resedestination, där de utför olika kampanjer för att öka den generella medvetenheten om Sverige hos 

kineserna. Det primära fokusen är att attrahera de innan deras avgång.   

 

Vidare informeras det att kina är en växande resemarknad. Utresande kineser har varit bland den högsta 

på listan bland alla marknader Visit Sweden representerar. Valet att segmentera och välja en målgrupp 

är genom att beakta positioneringen av Sverige samt på den tillgängliga svenska rese resurser.   

   

När det gäller Kina så inriktar sig Visit Sweden idag på ”Global Travellers- Curious Explorers” dvs de 

turister som reser själva eller är sina egna ”self- guided tours”. Det informeras att resa själv har blivit 

en trend i Kina även om paketerade resor fortfarande är i majoritet. En annan orsak är att hållbar turism 

har blivit mer viktigt för Sverige.   

 

Utmaningen är att hela ”awareness” om Sverige som en resedestination fortfarande är ganska begränsad. 

För att hitta en nischmarknad i detta stora land som passar Sverige anser Li är också svårt.  
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Vad hon anser är dock att visit Sweden behöver fler svenska partner från olika regioner för att gå ihop 

mot marknadsföringen i Kina så att en helhetsbild av Sverige med olika reseprodukter kan 

kommuniceras ut till målgruppen.   

 

 

4.1.4 Stockholm Quality Outlet, Centrum Ledare Lena Atterling 
 
Marknadsföring   

Barkarby outlet har olika strategier gentemot olika grupper där det i Sverige fokuseras på att locka 

främst kunder från Norrort. När det kommer till turister har de segmenterat de i två grupper, européer 

(främst tyskar och holländare) samt kineser. I dagsläget sker marknadsföring mot de kinesiska turisterna 

i pappersformat som finns på Arlanda, turistbyråer, turismmagasin samt hotell på både engelska samt 

kinesiska. Även på deras hemsida finns det delar uppbyggda på kinesiska.  Tillsammans med en extern 

byrå arbetar de gentemot kineserna, vidare planeras det bland annat att skapa en WeChat konto där de 

just nu håller på att bygga innehåll och att dessutom finnas på Kinas motsvarighet till tripadvisor. 

Outleten har en gemensam budget och marknadsför butikerna som hyr lokaler där.  

   

Atterling tycker att det känns spännande att finnas med lite digitalt på kanalerna men eftersom de inte 

behärskar kinesiska ”sitter man verkligen i knäet på de här och man får ha full förtroende där att det ska 

funka dels för att det inte går att kontrollera vad som skrivs och inte få mycket statistik detta är den 

stora utmaningen”. Det planeras att marknadsföra single day och kinesiskt nyår på dessa kanaler, 

Atterling tror inte att det kommer orsaka spring till butikerna utan främsta syftet är att bygga på 

varumärket samt att bygga en relation till denna grupp. Utöver detta planeras det även att rekommendera 

de tio topp butikerna som har flest kinesiska turister att ansluta sig till Alipay 

  

Kulturutbildning   

Outleten har även haft kulturutbildningar som var väldigt uppskattat av butikerna. Det inkluderade på 

hur man bemöter kinesiska besökare.  

  

Framtidsplaner    

Framtidsplaner för Outleten är att ha cashback till sommaren för taxfree försäljningen eftersom de 

endast har en bemannad reception under sommaren. Dessutom anser Atterling att det ”Är en fördel att ha 

någon som kan språket och kulturen och jag tror det kan vara något för framtiden.” Krav på att kunna 

kinesiska hos butikerna tror inte Atterling finns däremot finns kravet för engelskan.  
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Observerade kinesiska beteenden   

Atterling påpekar att kunderna som besöker Outleten är väldigt prismedvetna och att det går mycket 

bättre för Outleten när man lyft på butikers erbjudande än att ha haft events med artister. ”Vi vet att våra 

kunder kan vara väldigt prismedvetna, man åker inte hit om man inte bryr sig om prislappen för det är  

ändå ganska dyra produkter men du får en väldig bra rabatt, man vill ju ha fynd. Vilket syns tydligt på 

de eventen om hållits. Går mycket bättre för event där de lyfter butiks erbjudanden än att tex bjuda in en 

artist.”   Dessutom har denna grupp den största marknadsandelen på Outleten som går att mäta via 

taxfreeförsäljningen, ”vi kan aldrig mäta hur många besökare som kommer från kina” utan det syns via 

taxfree.” De har legat på hälften ganska länge och är en bra kund för de för de har väldigt höga inköp. 

”när de väl kommer hit så handlar de och när de väl kommer så kommer de väldigt många har man 

märkt och det blir fullt i butikerna”. 

 

Det har även observerats att fler och fler från Kina som kommer från en annan klass reser. Denna 

medelklass som kommer reser nödvändigtvis inte i grupp på samma sätt som tidigare och har mer koll 

på vart de ska via studerandet av recensioner innan de ska någonstans. Dessutom anser Atterling att det 

är bra med turister då de inte är beroende av de kommersiella högtiderna ”Bra med turister då de ej är 

så beroende av ex black friday för de är här under den här perioder under en ganska kort tid.”   

    

Det har ytterligare observerat att de kinesiska turisterna har en hög snittköp, exempelvis är Acne Studio 

väldigt populär, ”stora kvitton som de köper hem och säljer vidare”. ECCO anses som premiummärke i 

Kina som exempelvis Gucci och Hugo Boss och är en produkt de noterat är populär hos kineserna. 

Vidare delar Atterling en broschyr där hon tydligt visar att år 2017 bestod antalet av besökande kineser 

av 51% av alla besökande turister. Vidare meddelas det att det finns en topp tio lista på de mest kända 

varumärken där bland annat Acne Studios hamnar på första plats, se bilaga F: presentation av topp tio 

butiker på Stockholms Quality Outlet. 
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4.2 Butikerna 
 
4.2.1 Acne Studios, Best of Brands, Björn Borg, ECCO, Filippa K, Gucci, 
Happy Socks och Nordiska Kompaniet  
 
Språk   

Hos samtliga butiker finns det inget krav på att behärska det kinesiska språket hos personalen utan det 

som värdesätts är att man är serviceinriktat och gillar att jobba med människor. Däremot anser alla 

medverkande butiker att övriga språkfärdigheter utöver svenskan och engelskan är välkomnande. Gucci 

påpekar att specifikt kinesiska och ryska vore bra att kunna då de har en stor grupp kunder från dessa 

länder.   

Acne Studios i Barkarby nämnde att de försöker lära sig lite ord på kinesiska eller japanska för att vara 

extra trevliga mot kunderna därifrån. Även hos Best of Brands fick personalen lära sig lite enklare fraser 

som Hej och pinkod på kinesiska.    

   

”.. Att prata kundernas egna språk är alltid positivt, vilket gör att det får de att känna sig hemma, känna 

sig trygga och omhändertagen. Sen blir det en helt annan jargong när man pratar deras egna språk och 

det blir inte så...stelt är kanske inte det rätta ordet men det underlättar ganska mycket om de inte pratar 

svenska.”  säger Yusrizal Ibrahim från Best of Brands.   

   

Bland samtliga intervjuade butiker var det Best of Brands som meddelade att de hade en kinesisk kunnig 

personal, vad gäller NK observerades det via en namnskylt med flagga att personalen på servicecenter 

behärskade språket.   

 

Alipay och WeChat   

Då ett samarbete med en extern byrå med fokus på den kinesiska marknaden är i startgropen är inga 

butiker i Stockholm Quality Outlet ännu uppkopplade till Alipay eller WeChat. Dock har bland annat 

Happy Socks och Björn Borg fått frågan ifall de erbjuder betalningsmedlet Alipay. Björn Borg har stött 

på ett problem pga. saknaden av denna betalningsmetod ”en gång hade vi ett problem med en kund som 

inte ville dra ut pengar och ville betala med Alipay ” och ”... han ville inte köpa sina produkter från oss 

eftersom vi inte hade Alipay.” Av alla intervjuade butiker var det endast två som erbjöd Alipay och en 

som har en WeChat konto. I dagsläget erbjuder Gucci Alipay endast på sin hemsida och planerar i snar 

framtid att även ha det i butik.   
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Marknadsföringskanaler   

Generellt jobbar samtliga butiker väldigt mycket digitalt och med sociala medier som Facebook, 

Instagram och deras egna hemsidor. Vad gäller butikerna från Stockholms Quality Outlet använder de 

det marknadsföring de får av Outleten. Det marknadsförs på bussar, tunnelbana, tv reklam och olika  

broschyrer. Acne meddelade att de har en hel del marknadsföring som bara är riktade mot de asiatiska 

turisterna. Best of Brands har haft ett samarbete med Clarion hotell där man klädde om ett helt rum och 

döpte den till Best of Brands rummet, de sattes upp för inspiration och var till försäljning.   

Gucci meddelade att de har samarbete med turistbyråer.  Samtliga butiker erbjuder taxfree från 

Global Blue som även kan stå för marknadsföringen av butikerna på deras hemsida eller broschyr.   

Best of Brands är den första butiken i Sverige som erbjuder Alipay dessutom är den det enda butiken av 

samtliga intervjuade som är närvarande på WeChat, lösningarna till dessa har möjliggjorts av byrån 

Cimple Marketing. Trots att Alipay är en betalningstjänst kan den även betraktas som en 

marknadsföringskanal då så fort de kinesiska turisterna anländer till Arlanda får en notis på sin telefon 

på vilka butiker som erbjuder Alipay.   

 

Guider   

Barkarby outlet har idag inget samarbete med guider och butikerna på plats uttrycker inte någon särskilt 

om att det fanns ett samarbete med guider.  Best of Brands och Gucci var de två butiker som har haft 

samarbete med guider. Best of Brands medverkade på ett event med fokus på kina som hölls i samarbete 

med Epoch Times Norden, Taste of Life och MOOD Stockholm galleria. 

Det hölls en kinesisk mingelkväll där man bjöd in kinesiska guider i Stockholm, samarbetspartner och 

många som annonserade sig själva i magasinet.   

Detta var för att:”...guiderna har jättestor makt det är de ju som pratar om företagen, som pratar om 

vissa enheter och butiker, det är ju de som härleder om man säger så.” Vidare nämner Ibrahim att det 

finns vissa butiker som samarbetar med guider genom att ge de en kickback (belöning) ifall guiderna tar 

de till sina butiker, dock är detta inget Best of Brands arbetar med. Gucci meddelar att de har 

samarbeten med olika turistbyråer i Sverige och är medvetna om att en kinesisk guide åker runt med 

turisterna. Via dessa guidade turer erbjuds det rabatter som kan utnyttjas hos butiken.   

 
Observerade beteende av kineserna   

Butikerna anser att de kinesiska turisterna gillar mer uppmärksamhet än vad svenskarna kanske gör  

 

“Ibland måste man gå fram och fråga om de behöver hjälp direkt när de kommer in men det gillar inte 

svenskarna kanske, eller de kräver inte det på samma sätt.”- butikspersonal från Filippa K.  
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Samtliga butiker menar att turister generellt gillar att prata mer, men att det kan finns grupper som inte 

gör det vilket de tror kan bero på begränsade språkkunskaper. Utöver detta meddelade bland annat 

Happy Socks och Björn Borg att turisterna gillar det svenska varumärket. Det meddelades att det brukar 

efterfrågas om produkterna har ett svenskt ursprung då turisterna vill köpa hem souvenirer till vänner 

och släkt. Intressant nog uppfattas ECCO som en premiumprodukt för kineserna och de flesta av 

butikerna håller med om att de gillar hållbarhet och bra kvalité.   

Acne och Best of Brands betonade även det faktum att denna grupp har ett annorlunda köp beteende, de 

köper men gör inga returer då de befinner sig i landet under en kort tid. Det har även observerats att de 

köper stora kvantiteter och att det köps mycket presenter till släktingar, vänner, chefer eller medarbetare. 

Även hos Filippa K meddelades det att de köper för stora summor.  

”Så det kan hända att de kommer in och köper en hel kollektion för att de köper slut saker och ting. Sen 

älskar de exklusiva varor som Louis Vuitton och Rolex klockor.” säger Yusrizal Ibrahim, Best of Brands.  

 

Vidare delar Ibrahim om händelser som skett hos Best of Brands där ett varumärke (Acne Studios) 

började ifrågasätta och sätta stopp för försäljningen av en produkt eftersom kineserna tömde på deras 

saker. Det meddelades att det sattes stopp för att man inte ville döda efterfrågan i Kina:   

 

“De köper stora partier som ett svenskt varumärke som heter Acne tex de köper stora partier sen tar de 

hem det till Kina och säljer det för dubbelt så mycket eftersom det är så eftertraktad varumärke.  

Under ett år tex var Acne halsduk jättepopulära och då kunde det lätt komma in en person och köpa 

20 stycken och komma in 3 gånger i veckan och vilja ha mer.”, Yusrizal Ibrahim, Best of Brands.   

  

Anledningen till detta ansåg han bero på tillit: “För man vet ju inte i Kina om det är äkta eller inte även 

om de säger att det är äkta då köper man det hellre utomlands och det är bevis på att det är äkta. Sen 

finns det en chans att det står made in China vilket man helst inte vill att det ska stå.”   

 

Slut på storlekar har varit ett problem för ECCO när storlekar snabbt tar slut så har de “...inte lokaler i 

närheten som vi kan hämta ifrån.”.  

Gucci påpekar att anledningen till att de köper mycket beror på att kronan anses ligga relativt lågt för de 

samt Gucci har samarbete med guider som kan ge där turisterna rabatt. I kombination med taxfree menar 

blir ganska billigt för turisterna: ”Vi köper från Italien, vilket gör att vi inte betalar tull som de gör i 

Kina.” Vidare meddelas det att det nästan blir halva priset för kunderna, och har butiken rea “så är det 

nästan gratis att köpa från oss jämfört med i deras hemland.” Kinesiska kunder som kommer till Gucci 

brukar komma med långa listor och de har även VIP kunder som köper för miljoner.   
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Via de kinesiska sociala kanalerna som Best of Brands använder sig av att erbjuda olika erbjudanden, 

har det observerats att kineserna gillar att fynda och känna sig speciella och att de har fått någonting,   

“Kineser är ju väldigt, Jag ska inte säga prismedvetna men de vill gärna ha någonting tillbaka”, “… 

som på Alipay tex det räcker att de får 50 kr rabatt och då känner de oj nu har vi fått någonting, nu har 

vi fått rabatt.”, säger Yusrizal Ibrahim, Best of Brands.  

Erbjudanden som Best of Brands kunde ha var exempelvis handlar kunden något från Gant får de en 

necessär eller Boss en handduk.   

 

Turistperioder   

Enligt butikerna i Barkarby Outlet har de flest turistbesök under april, maj, juni, juli och augusti månad 

dvs under sommaren. Utöver detta meddelandes det även att oktober månad ganska populär för 

kinesiska turister.  

 

Singels day   

Under Singles day som motsvarar till USA:s Black friday var det endast Happy Socks som erbjöd någon 

rabatt. Andra butiker som ECCO, Acne, Flippa K och Björn Borg tyckte att det var intressant och 

förmodligen något för framtiden då de upptäckte att det börjar bli mer populärt än förr. 
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5. Analys   
 

Detta kapitel presenterar analysen baserad på empirin och referensramen som använts i arbetet. 

 
 

Gestland & Seyk (2002) föreslår en strategisk planering vid marknadsföring mot en annan kultur 

eftersom det oftast behövs nya försäljningskanaler för att framgångsrikt nå sin målgrupp. Vidare menar 

författarna att man bör utvärdera den nuvarande situationen och sätta mål samt identifiera och hitta 

kunder och trender. Via den insamlande empirin framgår det tydligt att respondenterna har tagit hänsyn 

till detta vilket framgår vid exempelvis Stockholms Quality Outlet uttalande om att dem äntligen vågat 

ta språngbrädan och satsa på denna konsumentgrupp, då dessa turisterenligt Atterling utgör 51% av 

samtliga utländska besökare samt står för 45% av taxfreehandeln. Dom butiker som infört Alipay samt 

WeChat har hittat möjliga konkurrensfördelar, möjlighet till att identifiera teknologiska tjänster som kan 

utnyttjas för framgång (Gestland & Seyk 2002).  Inom den globala kommunikationen talas det även om 

att man bör beakta potentiella barriärer som tillgänglighet av försäljningskanal, kulturella variabler, 

livsstil samt kommunikations och språksvårigheter (Gestland & Seyk 2002; Ghauri & Cateora 2015). 

Detta är vad Stockholms Quality Outlet, Best of Brands, Gucci och Acne har beaktat. Detta 

genomfördes via samarbete med kommunikationsbyråer som fokuserar på de kinesiska turisterna för att 

befinna sig på deras sociala medier och införa deras betaltjänster samt att en del butiker har ansträngt sig 

genom att lära sig enklare fraser på kinesiska. Dock fanns det även butiker på Stockholms Quality 

Outlet som inte var medvetna om WeChats existens men har märkt av en stor ström av denna grupp 

under dom populära månaderna juni, juli och augusti. Detta kan till stor del förklaras till att 

butikspersonalen inte har så stor insikt inom marknadsföringsplaner samt att marknadsföringen på 

Outleten sker av ledningen.  

Baserat på intervjuerna med butikerna i Stockholmsområdet, fann man de mest diskuterade elementen 

var språk, personliga guider, WeChat och Alipay, marknadsförings kanaler samt kinesernas 

köpbeteende. Dessa element är viktig att ta hänsyn till vid utformandet av marknadsföringen mot denna 

målgrupp. 

 
 
Språk    

Eftersom att språk kan agera som en barriär (Engdahl 2006; Gestland & Seyk 2002) har den en 

övervägande roll till hur man kommunicerar fram olika budskap, samt till hur konsumenten kan och 

emotta den (Gezelius & Widenstam 2011, s.203). Bland de intervjuade butikerna finns det en tydlig 

konsensus vad gäller språkfärdigheter. Utöver det engelska och svenska språket uttryckte 
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butikspersonalen hos Stockholms Quality Outlet och Gucci följande: att kunna prata det kinesiska, 

japanska eller det ryska språket underlättade personalens arbete och dialog med konsumenten eftersom 

en stor andel av konsumenterna kommer från dessa länder där dessa språk talas. I den insamlade 

empirin, visar det sig att det finns en brist av språkkunnig personal som kan kommunicera med turister 

på flera olika språk. Detta påverkar en del av kundupplevelsen (Xu & McGehee 2012).  

Några av butikerna framhåller att det är svårt att rekrytera personal som behärskar flera olika språk än 

engelska och svenska. Stockholms Quality Outlet uttryckte att de inte har något utrymme i deras budget 

att anställa ytterligare personal som kan flera olika språk. EF’s (2018) färdighets index påvisar att 

kineserna har en låg färdighet av det engelska språket vilket butikerna har uppmärksammat.  

Empirin visar att det finns butiker (Best of Brands och Acne Studio) som anstränger sig genom att tex 

lära sig enklare fraser och ord för att kunna få kunderna att känna sig mer uppvaktade, vilket kan vara en 

fördel för interaktionen för den personliga försäljningen som ingår i kommunikationsmix modell (Kotler 

&Keller 2009). Även införandet av skyltning på kinesiska på MOOD galleria meddelade Zhang att den 

hade en positiv effekt. 

Flera företag har tagit hänsyn till språket, och segmenterat och riktat sin marknadsföring mot olika 

grupper. Visit Sweden och Acne Studio har hela sin hemsida konstruerad på kinesiska, detta är även 

något som Stockholm Quality Outlet har börjat med. En del av hemsidan är riktad mot just den kinesiska 

konsumenten. Utöver den direkta marknadsföringen via hemsidorna, använder sig butiker av reklam i 

form av tryckt material som broschyrer (Kotler & Keller 2009, s. 512) och tidningar som finns 

tillgängliga på Arlanda flygplats, hotell och i asiatiska livsmedelsbutiker. Dessa marknadsföringskanaler 

är viktiga för att kunna attrahera fler kinesiska turister vilket omfattar de första steget i AIDA modellen 

(Rowley 1998) dvs turisterna blir uppmärksamma och medveten om deras existens. Att erbjuda 

hemsidan, broschyrer och marknadsmaterial på olika språk, som är lätt tillgängliga i olika forum är ett 

bra och effektivt sätt att attrahera flera turister.  

 
 
Personliga guider    

Gucci och Best of Brands var de butiker som meddelade att de har ett samarbete med guider, Gucci via 

en turistbyrå och Best of Brands via en kinesisk mingelafton där dem hade bjudit in guider. Detta tyder 

på att dessa två butiker använder sig av direkt marknadsföring i kombination med personlig försäljning, 

där guiderna kan marknadsföra butikerna samt att de guider som samarbetar med Gucci erbjuder 

specifika rabatter till turisterna. Att fokusera sig på guiderna beror på vilken typ av målgrupp man vill 

nå, Lynne Li meddelar att grupp och paketresor fortfarande är ganska populär vill man nå kineserna som 

reser i grupp är guiderna ett värdefullt verktyg att satsa på, då dem har ett ganska stor inflytande på den 
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information och rekommendation som utdelas till turisterna. Vilket bekräftas av Xu och McGehees 

(2012) studie som fann att språkbarriärer, bristande språkkunskap i engelska samt skyltning på kinesiska 

tecken i köpcentrum, ledde till att fler turister blev beroende utav reseguiderna. Flertal av butikerna har 

uppmärksammat att denna turistgrupp kommer i stora grupper, detta kan förklaras av Lo & Lam (2004) 

samt Wong & McKercher (2012) konklusion att det kan bero på säkerhet samt bekvämlighet med 

färdiga paketresor att göra.  

 
 
WeChat och Alipay  

Precis som Cimple marketing nämner har smartphonen en större roll i det kinesiska samhället jämfört 

med Sverige, ett samhälle som är “mobile first” vilket även rapporten från CNNC (2017) påvisar.  

En stor del av kundernas vardag spenderas mer eller mindre på WeChat eller Alipay då dessa kanaler 

blivit populära och en del av vardagslivet. Det underlättar för butiker som har kineser som en av sina 

främsta målgrupper som erbjuder ett betalningsmedel som de är vana med. Den teknologiska 

utvecklingen har möjliggjort att världen har blivit mindre och lättare att kommunicera i och mellan olika 

länder (Engdahl & Larsson 2011, s.359), kanalerna Alipay och WeChat kan uppfylla denna roll mellan 

butikerna och de kinesiska turisterna 

 

Ghauri och Cateora (2014) talar om icke kontrollerbara och kontrollerbara faktorer som kan påverka 

marknadsföringen. Distributionskanaler anses vara en kontrollerbar faktor som dessa butiker kan 

utnyttja, för att väcka uppmärksamhet samt medvetenhet om deras existens det vill säga det första steget 

i mikro kommunikationsmodellen AIDA (Hassan, Nadzim och Shiratuddin 2015; Rowley 1998).  

För att väcka uppmärksamhet, attention, samt skapa intresse föreslår Hassan, Nadzim och Shiratuddin 

(2015) att det bör finnas en tydlig och klar information av produkter och dess huvudsakliga egenskaper, 

pris och bilder samt att det bör finnas bilder från olika vinklar. Detta sammanfaller med Cimple 

marketings uttalande om att det bör finnas bilder från olika vinklar på produkten vilket kan bero på den 

bristande tilliten konsumenterna har, via detta sätt försäkras kunden om att produkten är äkta, detta har 

även påpekats av butikerna att dessa kunder köper dessa varor pga. tilliten om äkthet.  

Baserad på Huang och Lu (2017), Kau och Lim (2005) samt Hsu, Cai och Li (2006) påverkas denna 

grupp väldigt mycket av det normativa trycket, det vill säga påverkan från familj och vänner samt 

researrangörer, därför utgör dessa kanaler ett utmärkt redskap för att främja e-WoM via sociala medier 

och mobil applikationerna som i sin tur kan påverka public relations (Kotler & Keller 2009, s. 512). 

Svenska Institutets (2016) studie fann att denna grupp använder sociala medier för att identifiera vilka 

varumärken som används av key opinion leaders och internet kändisar. Att denna grupp påverkas av 
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omgivningen påvisades bland annat genom klänningen som kronprinsessan bar såldes väldigt väl efter 

den exponerats på Epoch Times samt att Acne Studio som blev välkänd av kändisar (SI 2016) snabbt 

såldes ur sortiment på Best of Brands och var även det mest populära varumärket på Stockhoms Quality 

Outlet. 

Efter att ha identifierat en kanal samt erhållit en bättre uppfattning om konsumenternas intresse, 

underlättar det för butikerna att “target” turistgruppen (Baines, Fill & Rosengren 2017).  

Via dessa kanaler kan butikerna öka sin kännedom och bygga upp sitt varumärke, vilket är även det som 

Stockholm Quality Outlet nämnt, att syftet med att finnas på WeChat är att dess framtida innehåll ska 

bygga upp sitt varumärke samt agera relationskapande. Bland de intervjuade butikerna är det endast 

Best of Brands och det hus dem befann sig i MOOD Stockholms galleria som erbjuder både WeChat och 

Alipay, trots att Alipay är en betalningsplattform, kan man även utnyttja den som en 

marknadsföringskanal. Dessa appar skickar en notis om var WeChat och Alipay finns tillgängligt samt 

vad butiken har för rabatter och erbjudanden till alla användare, så fort de anländer till Sverige (Cimple 

u.å.). Dessa plattformar utgör ett utmärkt verktyg för reklam, direktmarknadsföring, interaktiv 

marknadsföring samt för att främja word of mouth (Kotler & Keller 2012). Dock påpekar Yi Zhang 

samt Lena Atterling att en viktig punkt att ha i åtanke, och det är att trots att WeChat har ett stort antal 

användare, finns det en utmaning i att mäta exempelvis antal turister som kommit till en butik tack vare 

närvaron på WeChat.  

 

Bland de intervjuade butikerna fann man att Gucci, Best of Brands samt Nordiska Kompaniet erbjuder 

kinesiska betalningsmedel idag. Stockholms Quality Outlet meddelade att det fortfarande diskuteras om 

Alipay ska erbjudas hos de tio mest populära butikerna. Att dessa butiker idag som har Alipay säljer mer 

“lyx” segmenterade varor, varor med starka varumärken tyder på och stöds starkt av Yi Zhangs 

uttalande, samt andra respondenter om att kineserna föredrar starka varumärken. Anledningen till att det 

köps väldigt mycket dyra varumärken utomlands kan bero på det faktum som nämns i McGehee och Xu 

(2012) studie om att produkterna är betydligt billigare jämfört med priserna som erbjuds hemma vilket 

även Gucci påpekat då det blir billigare med taxfree och rabatter. Detta beror på saknaden utav påslag av 

tullkostnader, i följd av att dem får handla skattefritt samt att kronan anses vara relativt låg jämfört med 

deras egna valuta.      

  

En annan anledning som kan förklara intresset för lyxprodukter kan sammanställas med Hultman et al. 

(2015) studie som visade att turistdestinationer kan framhäva starka symboliska värderingar, detta kan 

även appliceras på produkter då människor tenderar att identifiera sig med olika varumärken.  
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Även Baker (1985) talar om detta och menar att anskaffandet utav fysiska objekt kan förstärka 

självförtroendet samt ge status och prestige, det vill säga att den uppfyller det näst sista steget i Maslows 

behovs hierarki. Då produkter och varumärken är ett kommunikationssystem för värderingar och makt 

(van Raaij 1997) samt att kineserna värderade “egoförbättring” högre än andra öst asiatiska länder 

(Assourias et al, 2015) kan den även sammankopplas med landets maskulina kultur som innebär att 

samhället är driven av framgång (Hofstede Insights 2018) vilket sammanfaller med de Mooij och 

Hofstede (2011) konstaterande om att ägandet av lyxvaror och väletablerade varumärken kan agera som 

enbevis för framgång. 

   

Begränsade betalningsmetoder kan negativt påverka en kunds shoppingupplevelse (Xu & McGehee, 

2012) och risken som medförs är att kunden kan vägra att betala stora summor med kort eller kontant. 

Detta är något Björn Borg i Stockholms Quality Outlet stött på då dem saknade Alipay. En anledning till 

att kineserna föredrar Alipay kan vara känslan utav kontroll samt att denna målgrupp värderar säkerhet 

väldigt högt (Sparks & Pan 2008) då detta betalningsmedel erbjuder integritetsskydd, 

realtidsövervakning samt full ersättning av obehöriga transaktioner (Alipay 2018). Att dessutom erbjuda 

en specifik betalningsmetod, för en specifik grupp, tyder på en segmentering och dessutom en inriktning 

på en specifik målgrupp utförts. Det tyder även på att dessa företag har utfört en psyko 

grafisk segmentering där dem anpassat sig till konsumentgruppens värderingar och livsstil (Armstrong 

& Kotler 2009, s. 200) för att förenkla deras köp.   

 
 
Marknadsföringskanaler    
  
Tax free    
  
Via intervjuerna fann man att en segmentering framförallt en beteendemässig och demografisk 

segmentering (Kotler et al2012) utförts när man valt att marknadsföra sig gentemot denna grupp. 

Det har identifierats att kineserna utgör den största konsumentgruppen som står för den största delen av 

taxfree-kassan (Svensk handel 2017). Exempelvis stod kineserna år 2017 för 51% av handeln i 

Stockholms Quality Outlet. Tack vare detta har det ökat deras mod på att ta språngbrädan och satsa på 

denna målgrupp. Att samtliga butiker erbjuder taxfree innebär också att Global Blue automatisk erbjuder 

direkt marknadsföring (Kotler & Keller 2012) för dessa butiker.  
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Tidning    
  
Intressanta kanaler som upptäcktes under intervjuerna var de kinesiska tidningarna som är helt 

oberoende utav kinesiska media, Epoch Times och Taste of Life.  MOOD Stockholm galleria samt 

Best of Brands är dom som har haft ett samarbete med tidningarna.  Epoch Times skrev väldigt mycket 

redaktionella artiklar med fokus på storytelling och hade en intensiv annonsering under de perioder 

kineserna som mest befann sig i Stockholm. I samarbete med MOOD Stockholm och Best of Brands 

fann Yi Zhang att marknadsföring via dessa tidningar hade en bättre effekt jämfört med WeChat.   

Zhang menar att trots att det nås ut till miljontals människor är det svårt att kontrollera och hålla 

räkningen för hur många som faktiskt befinner sig i Stockholm ser dessa. Dock tror hon att WeChat kan 

vara något för framtiden. Därför anser hon att det är bättre att fokusera på här och nu, att dra in kunderna 

när de väl är på plats och går förbi. Det utfördes en regions segmentering (Kotler & Armststrong 2009) 

genom att Epoch Times befann sig i de områden kineserna rörde sig på samt att den är en gratis tidning 

gör den mer tillgänglig. Utöver detta är det en kanal kineserna själva uppskattar då “den mest värdefulla 

inte går att köpa” (Yi Zhang) det vill säga tack vare dess oberoendehet av den kinesiska styrelsen har 

den ett tyngre värde för kineserna. Det finns ett intresse att läsa om sitt land ur en subjektiv vinkel och 

via de tidningarna kan man passa på och exponera de för olika butiker eller områden i Stockholm.  

  

Enligt tidigare studier har det visat sig att mycket av den information som turisterna får är bland annat 

60% via tv-program följt av 57% vänner och 54% modetidningar och reseböcker (Huang & Lu, 2017). 

Svenska Insitutets (2016) studie visat att traditionella medier fortfarande har en stark ställning i landet. 

Zhang tror på att kineserna behöver utbildning, att Visit Sweden bör satsa på att producera filmer som 

utbildar kineserna, att exponera och öka medvetenheten om matkulturer, tradition, livsstil samt nöjen 

som finns vilket är något som krävs då svenska institutets (2016) studie framhävde att Sverige hade en 

svag igenkänning hos dem.  

Att kineser är en grupp som är starkt påverkade av sin nära omgivning kan förklaras med Hofstedes 

Insights (u.å.) kulturdimension vad gällande dimensionen individualism. Via denna dimension tyder det 

på att Kina är ett kollektivistiskt samhälle där gruppens tankar och åsikter har en stor påverkan vid 

formandet av individen (Hofstedes Insights, u.å.). Därför är det bra att finnas på deras kanaler eller 

utnyttja key opinion leaders och skapa en aktivitet då mycket delas med deras kompisar, släkt och 

vänner samt att konsumenten kan själv lägga till innehåll i form av bilder, rekommendationer och åsikter 

som är synliga för deras vänkrets på WeChat det vill säga att de bidrar med e-WoM samt public 

relations (Kotler & Keller 2009). 
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Kinesernas köpbeteende     

Enligt studien av Nielsen Holding plc (2017) visa det sig att kineserna spenderar mer i genomsnitt än 

icke kineser. I genomsnitt spenderar Kineserna 762USD medan icke turister spenderar i genomsnitt 486 

USD. Hos kineserna spenderas den största utgiften på shoppingen (25%) och minst på mat (16%) medan 

icke kinesiska turisterna prioriterade boende (29%) och mindre på shopping (15%).    

Detta resultat stöds av vad som uppmärksammats av samtliga intervjuade, det har observerats att 

kineserna har en ganska stor köpkraft, att dem köper i stora mängder och ibland med förbestämda 

shoppinglistor jämfört med andra kunder från andra nationer. Det har även hänt att dem köper slut på 

kollektioner och gör att butiken har slut på varor fram tills nästa leverans eller orsakar till att hyllor står 

tomma vilket exempelvis ECCO och Best of Brands meddelat. Orsaken till att dem köper så mycket 

ligger i deras kultur och att dem känner en viss skyldighet till att handla gåvor till deras vänner och släkt 

(Guo, Kim & Timothy 2007). Att landet är kollektivistisk (Hofstede Insights 2018) kan anses som 

orsaken till stora kvantitets köp, man vill ta hem gåvor till sin släkt men kanske även hävda sig och visa 

att man har tillräckligt med kapital för att köpa dessa dyra varumärken (Baker 1987). Utöver detta kan 

man även anta att denna grupp inte stämmer väl överens med Hofstedes dimension ”restrained” 

(Hofstede Insights 2018) det vill säga att unnandet inte känns fel utan något dem njuter av under deras 

resa, detta är något som förmodligen genomgår en förändring hos den kinesiska folket tack vare att 

globaliseringens effekt och liberaliseringen av resandet är väldigt nytt i jämförelse med uppkomsten av 

Hofstedes kulturdimensionsteori. 

  

Gucci anses vara billigare i Sverige då turisterna får rabatt via guider samt att det inte finns någon 

tullavgift eftersom importerandet sker inom EU. Detta gör produkterna billigare jämfört med priset i 

hemlandet. Något som respondenterna meddelat som en annan huvudsaklig anledning till köp har med 

kvalitén att göra. Flera respondenter uttryckte att kineserna inte har stort förtroende för det som säljs i 

hemlandet därför görs det stora köp utomlands. Exempelvis ställer Yi Zhang retorisk frågan ”har inte de 

Louis Vuittion?” och menar att köp utomlands görs på grund av säkerhet av att det inte är en falsk vara. 

Detta stöds av den studie som utförts i USA där motivationer till kinesernas köp var tillgänglighet till 

amerikanska märken, kvalité samt konkurrerande priser vad gäller välkända produkter (Xu & McGehee 

2012).   

  
Sparks och Pan (2009) antydde att denna målgrupp är generellt priskänsliga därmed föreslogs det att 

erbjuda rabatter och köp hos denna målgrupp. Detta är något som stödjer det Best of Brands samt 

Stockholm s Quality Outlet uttryckt. Dessa butiker har använt sig av sales promotion (Kotler & Keller 

2009, s. 513) för att öka köpincitament samt väcka uppmärksamhet, attention, hos kunderna.  
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Det uttrycktes att kunder som åker till Stockholms Quality Outlet är prismedvetna och uppskattar att det 

erbjuds bra rabatter. Båda menar att kineserna gillar att fynda och känna sig speciella över att de gjort ett 

bra kap och fått något på köpet vilket är en kampanj Best of Brands använt sig av. 

Personlig försäljning (Kotler & Keller 2009) är en viktig faktor för kommunikationen, via den kan man 

effektiv sälja och påverka kunden direkt. Detta är något många butiker utnyttjat, exempelvis 

har Stockholm Quality Outlet och Acne Studio haft utbildning gällande hur man ska hantera och bemöta 

denna grupp. Eftersom butikerna har observerat skillnader kring denna målgrupp är att dem uppskattar 

uppmärksamhet mer än dom svenska konsumenterna. Detta kan motverka det konsumenterna i Xu och 

McGehees (2012) studie uttryckt att personalen i butikerna inte alltid uppfattades som gästvänliga. 

Butikerna meddelades även att kineserna gillar att bli väl bemötta samt att man är mer framgående mot 

dem jämfört med svenska kunder som endast frågar när dom är vid behov. Detta sammanfaller med 

Pride och Ferrell (2014, s.464) som menar att människor från det kollektivistiska samhället värdesätter 

one-on-one uppmärksamhet. Även de Mooij och Hofstede (2011) menar att i det kollektivistiska 

samhället så är det nödvändigt med att först bygga en relation vilket kan förklaras med att dessa turister 

olik de svenska gillar mer att ha interaktion med försäljningspersonalen. Butikerna meddelar att dessa 

turister är mer pratglada men att det skiljer sig mellan grupper vilket kan bero på begränsade 

språkkunskaper.  
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6.  Slutsats och diskussion  
 

I detta kapitel presenteras och diskuteras de slutsatser som ämnar uppfylla studiens syfte. Sedan 

redogörs ett förslag på kommunikationsmix, studiens begränsningar och slutligen förslag för framtida 

forskning. 

  
6.1 Slutsats 
Uppsatsens syfte var att undersöka vilka marknadsföringsåtgärder butiker genomför för att förenkla, 

underlätta kinesernas köp och öka försäljningen. Via insamlandet av empirin fann man att kineserna 

utgjorde den största turistgruppen som besökte Stockholms Quality Outlet, se bilaga G: Presentation av 

turismen på Stockholm Quality Outlet. Det har visat sig att språk varit ett stort hinder i 

kommunikationen mellan personal och konsument. Denna målgrupp har en stark köpkraft och kinesiska 

betalningsmedel hos respondenterna finns hos ett fåtal av butikerna. Stockholm Quality Outlet för 

konkreta diskussioner om att lansera utländska betalningslösningar inom kort. Vidare fann man att det 

saknas samarbete i Sverige bland butikerna för att marknadsföra sig till turister generellt.   

 

Det har också uppmärksammats att turisterna många gånger har en annorlunda kultur. Därför har 

exempelvis Stockholms Quality Outlet infört olika typer av utbildningar kring hantering, 

kundbemötande och service. Eftersom denna målgrupp har en relativ bristande språkkunskap i engelska 

är det av stor vikt att ta hänsyn till det vid konstruerande av reklam och försäljningsmaterial för denna 

målgrupp för att underlätta mottagandet av budskapet. Trots att det i teorin låter WeChat och Alipay som 

ett utmärkande verktyg för att nå de kinesiska turisterna fick vi frågetecken kring dess effekt baserad på 

det Yi Zhang uttalande. Hon nämnde att hon inte hade sett någon större påverkan av kundströmmen på 

MOOD Stockholm galleria efter att dem varit närvarande på dessa kanaler. Vidare framhåller hon att 

detta ligger i framtiden. Hon föreslog att man bör fokusera på att investera mer på reklam och personal 

med rätt språkkompetens för att attrahera fler konsumenter t.ex. genom att ha en kinesisk talande person 

som kan betjäna kunderna. 

  

Kulturen har i denna studie visat sig ha en betydande roll. Denna kollektivistiska grupp och dess gåvo-

kultur är något som stödjer den stora kvantitet dem köper. Trots att denna grupp har en stor köpkraft är 

dem ändå priskänsliga och gillar fynd samt uppmärksamhet. Därför kan det vara bra att via WeChat och 

Alipay erbjuda unika rabatter samt köp och få gåvor i samband med köp, t. ex Singles days och diverse 

högtider.   
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Sammanfattningsvis visar denna studie att hos butikerna saknas det kunskap om de kinesiska sociala 

medier samt betalningsmedel. Dock känner några till dessa då exempelvis Alipay efterfrågats utav 

kunderna. Det har även kommit fram till att det saknas kinesisk kunnig personal på butikerna med 

undantag till NK som har en kinesisk kunnig receptionist. Barkarby Outlet saknar receptionist större 

delen av året förutom under sommarsäsongen.  

Resultatet visar även att nackdelen med att befinna sig på de kinesiska kanalerna (WeChat) ger 

butikerna som inte behärskar det kinesiska språket en liten kontroll över vad som faktiskt marknadsförs 

där och vad som diskuteras där det vill säga butikerna måste helt och hållet förlita sig på 

kommunikationsbyråerna. Utöver detta är det även svårt att mäta och se hur många som faktiskt hittar 

till en plats på grund av det som står på apparna. Trots detta kan man inte undgå det faktum att det är en 

perfekt kanal att använda sig utav då det är en kanal som turistgruppen är välbekanta med. Kanalen 

erbjuder mycket information som lokalisering, öppettider och erbjudanden som i sin tur positionerar 

dess existens hos konsumentens tankar. Trots att den möjligtvis inte drar in en stor ström av kunder är 

det ett utmärkt redskap för att skapa en relation samt bygga sitt varumärke i. Vidare finns det en 

ytterligare kanal som butikerna kan utnyttja, The Epoch Times, som finns tillgänglig över hela världen 

förutom Kina.  Denna tidning finns runtom i landet där människor dagligen samt turister befinner sig i 

via utnyttjandet av tidningen i form av reportage, storytelling eller reklam kan man på plats nå den 

kinesiska turisten eller positionera sig i tankarna hos kinesiska turister som redan är på resande fot i 

andra delar av världen.  Eftersom denna grupp kommer utgöra ena av de största turistgrupperna globalt 

samt eftersöker mer ”unika” resor. 

 
6.1.1 Förslag på kommunikationsmix 
 
Något som vi upptäckt och som kommunicerats av respondenterna är brist på samarbetet mellan dom 

olika aktörerna som ingår i turistnäringen. Står man som privata aktörer finns det begränsningar vad 

budgeten kan tillåta därför vore det bra om det fanns något statligt samarbete som binder samman alla 

aktörer inom turismen. Detta skulle ge mer utrymme och budget för att satsa på utbildning vad gällande 

bemötande av turister. Eftersom Visit Sweden fokuserar på att marknadsföra Sverige innan turisten 

genomför sin resa vore det bra att satsa på filmer som utbildar om Sverige eller svenska traditioner i 

Kina. Denna kanal som fortfarande utgör en av de viktigaste och mest använda kanaler i Kina 

användandet av tv och reklamskulle nå en ganska stor grupp för att öka medvetenhet och attraktionen till 

Sverige. Trots att Sverige inte är en shopping destination har landet annat som kan erbjuda kineserna 

som nya rese erfarenheter samt att uppleva naturen och den friska luften. Besök av utländska resenärer 
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gynnar flera aktörer inom turistnäringen. Shoppingen kommer att ske oavsett om det inte var det primära 

syftet för besöket vilket Visit Sweden (2018) studie visar att intresse för shoppingen finns.  

   

Till grund av resultatet som erhållits via studien samt den kunskap man samlat ihop via 

litteratursökningar har författarna ett förslag till hur arbetet för att attrahera denna turistgrupp kan ske. 

Författarna föreslår till denna uppsats en egen konstruerad kommunikations mix, se figur 6. 

  
  

  
	
Figur	6.	Författarnas	förslag	för	kommunikationsmix	
 
Enligt Figur 6. föreslås lösningar som kan sänka tröskeln för problem som kan uppstå vid köp hos de 

kinesiska turisterna.  Reklam i form av utbildningsfilmer som sänds på kinesiska media om Sveriges 

kultur och traditioner i syfte att attrahera och öka kännedomen om Sverige för folket, dvs positionera sig 

hos dom.     

Att även utnyttja de betalningsmedels kanaler som kineserna använder sig utav kan även verka i 

reklamsyfte. Erbjuder man Alipay och WeChat och har en tydlig skyltning av dessa finns det en större 

sannolikhet att konvertera konsumenten i butiken på grund av igenkänning och den säkerhet som dessa 

kanaler ger dem.  Inom detaljhandeln har personalen inblandade en stor möjlighet att ge värde till 

kunden genom att erbjuda olika tjänster och assistans inom köp. De har även en stor möjlighet att 

förbättra kundens perception av produktens värde genom att göra shoppingupplevelsen smidigare. 

Därför anser vi för att underlätta kinesernas shopping att ha språkkunnig personal i butikerna. 
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Finns det inte tillräcklig med resurser till att anställa språkkunnigare personal föreslår vi att åtminstone 

investera på en språkkunnig receptionist under dom populära månaderna turistströmmen sker. Detta kan 

ersätta det saknade behovet till en viss del. Eftersom Sverige tar emot flera studenter från Kina finns det 

tillgång till kineser som behärskar engelska, kinesiska och svenska som butiker lätt kan rekrytera under 

specifika perioder.  Direct marketing uppstår när återförsäljare gör reklam och gör den tillgänglig för 

kunden via mejl, kataloger och telefon (Kotler & Keller 2009, s.513). Inom vår kommunikations mix 

föreslås det att den direkta marknadsföringen bör ske via de kinesiska kanalerna som WeChat och 

Alipay, då dessa kanaler är populära används redan av miljontals kineser (Chen et al.2018; Long 2019; 

SI 2016). Där har butikerna möjligheten och påverka turisterna genom att erbjuda olika rabatter, 

information eller events under Singles Day eller under deras andra högtider. Trots att detta kanske inte 

kommer att ge någon ström av kunder kommer det ändå verka i form av relationsskapande till kunden 

samt att öka varumärken eller butikens kännedom.  Den direkta försäljningen är särskild framgångsrik 

inom det kollektivistiska samhället som Kina. I dessa samhällen värdesätter man one-on-one 

uppmärksamhet samt att dem vill känna en relation till försäljningspersonalen (Pride & Ferrell 2014, s. 

464).   

Enligt studien som utförts av Nielsen Holdings plc (2017) fann man att kineser jämfört med andra 

turistgrupper som precis varit på utlandsresa använde sig i större utsträckning av mobila betalnings-

plattformar. Skillnaderna i vilken utsträckningen som används var cirka två tredjedelar jämfört med en 

tiondel. Studien fann att den största konsumtions området där mobila betalningar används på är främst 

inom shopping följt av restaurangbesök samt turistattraktioner. Därför rekommenderas det att införa 

mobila betalningar inom dessa områden. Eftersom denna målgrupp spenderar en stor del online via 

mobil appar ser man att företagen tagit del av elementen direkt marknadsföring som är en del utav 

kommunikationsmixen. Detta element behandlar exempelvis marknadsföring via telefon, online och 

mejl marketing (Kotler & Keller 2009, s. 512). Trots att Alipay är en betalnings app har Best of Brands 

använt den som en marknadsföringskanal då appen skickar en notis till kunden när den anländer till 

Sverige (Cimple Marketing u.å.). Att skylta och marknadsföra med en logga om att man erbjuder Alipay 

ökar uppmärksamheten och väcker intresse hos fler konsumenter. Att ha en skylt i anslutning till kassan 

kan öka konverteringen till konsumenten i butiken. Eftersom Kina inte bara sänder ut stora grupper av 

turister utan även skickar ut större grupper av studenter (UKÄ 2012) 

anser vi att det finns stora möjligheter för företag att erbjuda dessa studenter i Sverige deltidsjobb. Trots 

att personal selling kan vara det mest kostsamma elementet (Liu, Burns & Hou 2013) är detta en 

effektiv lösning.  

Sammanfattningsvis av detta förslag inför framtiden är att nackdelen till att förlita sig på 

kommunikationsbyrån är just bristen på kontroll såvida det inte finns en kinesiska talande personal.  
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Det kan även medföra teknologiska hinder i form av dåligt internet uppkoppling som försvårar 

betalningen samt att marknadsföringen inte är så effektiv via WeChat. Dock överväger fördelarna 

nackdelarna, då kommunikationen till denna grupp sker via en byrå med stor kunskap och kännedom om 

Kina samt deras beteenden, införandet av Alipay kan även agera som ett konkurrensmedel då det 

fortfarande är ganska nytt i Sverige. Samarbeten mellan olika företag i form av exempelvis 

resekommunikation mellan exempelvis ett starkt svenskt igenkännbart varumärke hos kineserna som 

IKEA (SI 2016) och Stockholms Quality Outlet kan bidra till en stor ström av besökare till området. 

 

6.2 Studiens Begränsningar 

Studiens resultat visar vilka marknadsföringskanaler som finns tillgängliga i Sverige för att nå den 

kinesiska turisten. Med den ökade kinesiska turismen globalt finns det en ny växande turistgrupp med en 

stark köpkraft. Eftersom det har utförts en kvalitativ studie kan man ifrågasätta dess generaliserbarhet 

och författarna är välmedvetna om att människorna i nationen inte kan generaliseras utan att det finn 

olika segment, dock är avsikten med studiens resultat att hjälpa företag med information om vilka 

kanaler som finns tillgängliga för att nå denna målgrupp. Därför anses resultatet vara användbar inte 

bara för butiker men även restauranger och museer som har en stor sannolikhet att driva in kinesiska 

turister. Dock finns det begränsningar i studien som är viktig att ta hänsyn till. Studien tar inte hänsyn 

till hur företag kan använda och integrera de olika elementen i kommunikationsmixen för att på bästa 

möjliga sätt nå denna grupp. Utan den bidrar med information om vilka kanaler som finns tillgängliga.  

 

6.3. Framtida Studier  

Denna studie har undersökt vilka marknadsföringskanaler butikerna har använt sig utav för att nå den 

kinesiska turisten i Sverige. Eftersom studien har utförts ur ett företagsperspektiv vore det intressant att 

studera detta ur turisternas perspektiv. För att få en större inblick om vad som attraherar dom kinesiska 

turisterna till butikerna och vilka marknadsföringsmetoder som fångar deras uppmärksamhet. Dessutom 

kommer Alipay förmodligen vara mer synlig i Sverige alltmer eftersom den växande kinesiska turisten i 

Sverige. Där fler aktörer inom turistnäringen förmodligen kommer att ansluta sig till denna 

betalningsform. Eftersom de flesta av denna studies respondenter inte har Alipay idag vore det intressant 

att utföra en kvalitativ studie om detta betalningssätt samt att studera vilka effekter denna tredjeparts 

betalningsmetod har.   
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7. Bilaga 
Bilaga A: Tabell över respondenter 
 
Tabell 1. Presentation av respondenterna 

Företag   Respondent  Position  Datum  Intervjuform   Tidslängd  
Butikerna i 
Stockholms Quality 
Outlet  

      Totalt tid   
(1h och 30 min)  

Björn Borg  Banha Ali  Butikschef  2018-11-20  Personlig 
intervju  

-  

Filippa K  Frida Ravitainen&  
Vendela Omberg  

Butikspersonal  2018-11-20  Personlig 
intervju  

-  

Happy Socks   Saga Oldenburg  Butikspersonal  2018-11-20  Personlig 
intervju  

-  

Acne Studios  Carolina Bergström  Butikspersonal/Client 
Advisor 

2018-11-20  Personlig 
intervju  

-  

Ecco  Emelie Azeer Butikspersonal 2018-11-20  Personlig 
intervju  

-  

Nordiska Kompaniet   Heidi Cannerfelt  Regions chef  2018-11-22  Mejl    
Best of Brands   Yusrizal Ibrahim  Regions chef  2018-11-23  Skype  45 min  
Cimple Marketing  Thomas Wecke  VD  2018-11-28  Personlig 

intervju  
45 min  

Stockholm Quality 
Outlet  

Lena Atterling  Centrum ledare   2018-11-28  Personlig 
intervju  

1h och 5 min  

Epoch Times Norden  Yi Zhang   Marknadschef 2018-11-30  Personlig 
intervju  

1h 20 min  

Gucci  Carolina Strömberg  Butikspersonal  2018-12-02  Personlig 
intervju  

30 min  

Visit Sweden   Lynn Li  Landschef Kina  2018-12-07  Mejl    
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Bilaga B: Presentation av respondenterna 
 
Cimple marketing: 
Thomas Wecke, VD. 
Cimple marketing grundades år 2015 och arbetade i början framförallt med marknadsföring mot svenska 
företag. Idag fokuserar de på att erbjuda marknadsföring och olika betallösningar till de kinesiska 
turisterna. Betallösningar som erbjuds är tredje parts betallösningarna Alipay, WeChat pay samt Union 
pay betalningssystemet Union pay. Samtliga betalningslösningar kan även kopplas till företagets 
webbshoppar. Urval av kunder som de arbetat med är Mood Stockholm, Best of Brands Eytys, NK 
Access, Franks Ur, Max Mara etc. De fokuserar sig främst mot lyxvaror segmenten. (Cimple marketing 
u.å) 
 
 
Visit Sweden: 
Lynne Li, Landschef. 
Visit Sweden är ett kommunikationsföretag för svensk turistnäring på uppdrag från staten och en 
svenska besöks näringen. Det utförs marknadskampanjer för att synliggöra Sverige på sociala 
mediekanaler samt samarbete med researrangörer. Företaget har 9 olika utlandsmarknader som de 
fokuserar på däribland Kina där Lynne Li är Landschef, rollen innebär bland att man är kontaktperson 
och expert för fokusmarknaden. (Visit Sweden u.å.) 
 
The Epoch Times Norden: 
Yi Zhang, Marknadschef. 
Epoch times är en icke vinstdrivande organisation och är oberoeden av den kinesiska staten. 
Den är en del av Epoch Media Group som är en New York baserad global nyhets och underhållnings 
företag. Tidningen finns i 35 länder och i 23 olika språk både i fysisk och digital form. (The Epoch 
Times u.å.) 
 
Best of Brands: 
Yusrizal Ibrahim, Regions chef. 
Best of Brands befann sig i Mood Stockholms galleria innan den stängdes under 2018. Butiken hade 
även infört betal tjänsten Alipay.  Best of Brands erbjuder urval av märkeskläder och accessoarer från de 
mest erkända svenska och internationella varumärken. (Best of Brands u.å) 
 
STOCKHOLM QUALITY OUTLET Barkarby: 
Lena Atterling, Centrumledare 
Som centrum ledare har Atterling även ansvar för marknadsföring, event samt all kontakt med butiker 
och butikschefer. Stockholm Quality outlet är belägen i Barkarby och har 70 butiker som tillsammans 
erbjuder 160 olika varumärken. Det erbjuds allt inom mode, skor, sport och heminredning. 
(Stockholms Quality Outlet u.å.) 
 
NK (Nordiska Kompaniet) : 
Varuhuset grundade år 1915 och finns i dagsläget i två utav Sveriges största städer, Stockholm och 
Göteborg. NK drivs utav 110 företag i Stockholm och 50 företag i Göteborg. NK är en plats där man 
hittar de flesta varumärken som är världskända inom mode samt mat (Nordiska Kompaniet 2018).  
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Butiker i Stockholms Quality Outlet: 
 
Björn Borg  
År 1989 grundades de svenska märket Björn Borg, som idag är ett utav världens mest välkända samt 
berömda varumärke. Märket grundades utav Anders Arnborger samt Louise Hildebeck. Dem olika 
kriterierna som Björn Borg utgår ifrån är sporty och comfortable. Bolaget finns i flertal 
europeiska länder, bland annat i Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien och Storbritannien. 
(Björn Borg 2018)  
 
Filippa K   
År 1993 grundades Flippa K i Stockholm, som idag är ett väldigt omtalat samt välkänt modevarumärke 
inom Skandinavien. Idag har Flippa K 50 olika modebutiker i världen samt mer än 600 återförsäljare. 
Flippa Ks kollektion består utav damkläder, herrkläder och sportkläder (Filippa K 2018).  
  
ECCO AB      
Ecco sko är ursprungligen ett danskt märke som grundades år 1963 utav Karl Toosbuy. Idag finns 
ECCO i cirka 90 länder runt om i världen, dessutom äger ECCO allt ifrån fabrikerna fram till butikerna. 
Det finns ungefär 2200 fysiska butiker som ECCO sko äger idag. (ECCO Sko A/S 2018).  
  
Happy Socks  
Happy Socks grundades under våren 2008 utav två vänner, vars mål var att sprida 
glädje via klädesplagg i form av färgstarka strumpor i samband med kvalité samt kreativitet. Tack vare 
deras breda och välutvecklade sortiment, erbjuder dom därmed ett brett utbud utav strumpor i olika 
variationer och varianter samt diverse designer, mönster i relation till flertalet färgkombinationer. 
Strumporna säljs idag i över 90 länder runt om i världen. (Happy Socks 2018).  
  
Acne Studios  
Acne Studios grundades utav Jonny Johansson vars intresse var fotografi, konst och arkitektur. Till följd 
av dessa intressen, upptäckte han ytterligare intresse för kläder, tidningar, möbler, böcker och 
utställningar, som resulterat i att Acne Studios blivit ett utav Stockholms modehus där alla hans 
intressen är samlade. Acne studios har ett brett sortiment med variationer utav kläder, skor, accessoarer 
och denim. Acne studios är ett världskänt varumärke som finns i olika städer runt om Japan, Kina 
och Frankrike. (Acne Studios 2018)  
  
Gucci  
Under 1921 i Florens grundades Gucci som blev ett av världens mest berömda och lyxiga 
modevarumärke. Gucci är känt för deras unika kreativitet, innovation samt det italienska unika 
hantverket. Gucci tillhör Kering-Group som är en världskänd leverantör som består av lyxiga kläder och 
tillbehör.  (Gucci 2018) 
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Bilaga C: Intervjuguide till Cimple 
 

1. Skulle ni kunna berätta lite om ert företag?  
 

2. Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  
 

3. Vad var det som fick er att börja fokusera på den kinesiska turistgruppen?  
 

4. På er hemsida talar ni om ett Case med Mood galleria. Skulle ni kunna berätta lite mer om den?  
Hur skulle ni utvärdera caset?  

 
5. Har ni fortfarande kontakt med de ni arbetar med?  

Arbetar sidleds?  
 

6. Hur anpassar man sig till de kinesiska konsumenterna?  
- Hur hanterar ni dessa utmaningar?  

 
7. Vad anser ni är det största utmaningen för klädbutiker som vill marknadsföra sig mot denna 

grupp?  
 

8. Hur bör Sverige anpassa sig till dem?  
 

9. Hur når man de kinesiska konsumenterna bäst?  
- Via vilka kanaler?  

 
10. Vad är det som särskiljer er från andra företag som erbjuder samma tjänst?  
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Bilaga D: Intervjuguide (Svenska) 
   

1. Kan ni beskriva en vanlig dag eller vecka på detta jobb?   
 
2. Vilka är de förmågor och egenskaper värdesätter ni mest hos en person som ska jobba hos er?   
 
3. Är flera språkfärdigheter något som ni kräver från era personal?   
  
4. Hur arbetar ni med marknadsföring?   
 
5. Hur marknadsför ni er mot turister?    
     - finns det skillnader i strategin mot olika turistgrupper?  
  
6. Har ni observerat skillnader mellan exempelvis kinesiska turister och de svenska konsumenter? 

 
7. Under vilka perioder får ni mest turistbesök?   

 
8. Vilka är de starka och svaga sidorna hos er gällande turistshopping?   

 
9. Hur stort del av er företags inkomst kommer från turister?   
 
10. Enligt WTO beräknades det att de kinesiska turister kommer att öka upp till 1 miljard 

utlandsresor under 2020, alltså kommer de att utgöra 1 av världens 4 största turistgrupper. 
Vad har ni för tankar kring det? 

 
11. Hur anpassar ni er till en mer globaliserad marknad?   
 
12. Hade ni specifika erbjudanden under “Singles day”? (11/11 kinas svar på Black Friday) 
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Bilaga E: Intervjuguide (engelska), Visit Sweden 

 
1.  Please share a little bit about what you do and how a regular day at work may look like.   

- How does Visit Sweden work with marketing?   
       

2. How do you choose the segment or/and target group?  
(in reference to your corporate site you are present in 9 countries, how were these countries 
chosen?)  
- Specifically, why is China included?   
- How is marketing done towards them? 

  
3. Are there different strategies applied toward different nations/segments?   

- Is there more/less focus on some groups? If so why?  
 

4. What challenges do you face when marketing towards Chinese tourists?  
  
5. What attracts Chinese tourists to Sweden?   

 
6. What do you think are the biggest challenges for companies that want to market themselves 

specifically to Chinese tourists?  
   

7.  With the growing outbound Chinese tourists, how do you think the Swedish retail shops should 
adapt to and attract Chinese tourists?  

  
8. How would you assess the impact of previous and upcoming campaigns towards the Chinese 

tourist?  
  

9.  Is marketing done only prior to their visit or does it follow along throughout their customer 
journey and during their whole stay in the country?  

 
10. What is the major difference between Chinese tourists and other groups of tourists?   
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Bilaga F: Presentation av top tio butiker på Stockholm Quality Outlet 
 
 
 

 
 

Källa: Stockholm Quality Outlet broschyr  
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Bilaga G: Presentation av turismen på Stockholm Quality Outlet 
 
 

Källa:	Stockholm	Quality	Outlet	broschyr 
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Bilaga H: kinesiska turisters köputgifter utomlands 
 
 
 
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Källa:	illustrerad	figur	efter	Nielsen	Holdings	plc	(2018	s.	15)	


