
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varför där men inte här? 

– En studie om shoppingturism 

Södertörns högskola | Institutionen för ekonomi och företagande 

Kandidatuppsats 15 hp | Turismvetenskap C | Vårterminen 2012 

(Frivilligt: Programmet för xxx) 

Av: Enisa Bačevac & Milica Martić 

Handledare: Dennis Zalamans 

 



Sammanfattning 

Titel: Varför där men inte här? 

Författare: Enisa Bačevac & Milica Martić 

Syftet med denna uppsats är att undersöka fenomenet shoppingturism. Skribenterna valde att 

utifrån sex stycken kvalitativa intervjuer kartlägga de faktorer som bidrar till att resenärer åker 

på en shoppingresa. Därutöver undersökte skribenterna även om shoppingturism kan kopplas 

samman med upplevelseturism samt om respondenterna anser att shoppingresandet kan ha 

någon påverkan på en destination. Metoden som skribenterna har använt sig av är en 

kvalitativ intervjustudie där intervjumanualen var halvstrukturerad. För att tolka de resultat 

som framkommit under samtliga intervjuer har skribenterna använt sig av tidigare forskning 

samt diverse teoretiska analysverktyg. Under empiriavsnittet har skribenterna redovisat de 

resultat som framkom under samtliga intervjuer. Empiriavsnittet är uppdelat i fem rubriker. 

Under den första rubriken presenteras intervjudeltagarna. Under den andra rubriken 

presenteras de faktorer som intervjudeltagarna anser vara bidragande till att de åker på en 

shoppingresa. Under den tredje rubriken presenteras infrastrukturens samt resekostnaders 

betydelse för en destination. Under den fjärde rubriken presenteras huruvida 

shoppingturismen kan kopplas till upplevelseturismen och slutligen presenteras under den 

femte rubriken huruvida shoppingresandet kan påverka en destination enligt respondenterna.  

Nyckelord: tursim, shopping, hedonistisk shopping, utilitaristisk shopping, shoppingturism, 

turismshopping.  

Abstract 

The purpose of this paper is to investigate the phenomenon of shopping tourism. The writers 

chose to identify the factors that contribute to the travelers to go on a shopping trip from six 

qualitative interviews. In addition, the writers also investigated if shopping tourism can be 

connected with adventure tourism and if the respondents think that shopping travel can have 

an impact on a destination. The method which the writers have used is a qualitative interview 

study in which the interview guide was semi-structured. To interpret the results that emerged 

from all interviews, the writers made use of previous research and various theoretical 

analyses. In the empirical section which is divided into five headings, the authors reported the 

results that emerged from all interviews. The first section contains a presentation of the 

interview participants. The second section presents the factors that the interview participants 

feel contributes them to go on a shopping trip. The third section presents the importance of the 

infrastructure and travel expenses for a destination. The fourth section presents whether 

shopping tourism can be linked to experience tourism and in conclusion the fifth section 

presents whether shopping travel can affect a destination according to the respondents. 

Keywords: tourism, shopping, hedonic shopping, utilitarian shopping, shopping tourism, 

tourism shopping. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion 

När Gud skapade vår jord la Han ner en hel del tid på skapandet av shoppingcentrum, 

infrastrukturen och webbsidor som människan sedan skulle använda sig av för att bland annat 

kunna inhandla diverse varor när som helst på dygnet. Gud gjorde i princip allt för att 

underlätta shoppingen för oss människor, eller?  

Nej, det var nog inte riktigt så det gick till fastän många av oss kanske tar förgivet att alla de 

stora shoppingcentrumen runt omkring oss alltid funnits där.  

    Fastän vi i dagsläget har möjligheten att shoppa när vi vill och var vi vill är det viktigt att 

poängtera att det inte alltid sett ut så. Tidigare var man tvungen att avvakta med handeln tills 

det blev marknad. Detta förändrades dock i början på 1800-talet i samband med bildandet av 

de små handelsbodarna som möjliggjorde handel under hela året. Uppkomsten av dessa 

handelsbodar var ett stort framsteg inom den Svenska handeln
1
. Handelsbodarna ersattes 

senare av Saluhallar som även dem var marknadsplatser fast med tak. Saluhallarna 

utvecklades sedan till affärer i samband med att arkitekturen ändrades.  

Det var under 1850-talet som utvecklingen av handeln i hög grad tog fart. Man började under 

denna tid bygga affärer vars skyltfönster pryddes av dockor och stora skyltmontrar som 

människor kunde se från gatan. Detta bidrog i sin tur till både högre konsumtion och 

efterfråga. En annan anledning till den ökande konsumtionen och efterfrågan var 

högkonjunkturen som rådde under mitten på 1800-talet
2
. Högkonjunkturen resulterade till 

ytterligare investering och utveckling inom varuhandeln. Man började bland annat bygga 

stora varuhus där människorna fick möjligheten till att inhandla både kläder och matvaror 

under samma tak
3
.  

    Idag ungefär 150 år senare har vi i Sverige möjligheten till att inhandla både kläder och 

matvaror via Internet. Vi behöver till exempelvis inte åka till någon klädaffär för att inhandla 

en klänning, det räcker med några klick på datorn för att få hem den. Det samma gäller 

matvaror, vi behöver inte längre bege oss ut i jakt för att få äta en måltid vi kan istället gå in 

på hemsidor som till exempelvis Linas matkasse för att inom en relativt kort tid få hem de 

matvaror vi beställt
4
. Men det skribenterna finner intressant är bland annat varför individer 

väljer att bege sig ut på längre resor för att inhandla kläder och andra varor när dessa endast 

befinner sig några klick ifrån dem.     

”Shoppingturism i Sverige”
5
 

Enligt Svensk handel finns det två centrala anledningar till ökandet av resor vars syfte är 

shopping.  

 Den första anledningen till ökandet av shoppingturismen har uppkommit i samband 

med att shoppingen blivit en allt viktigare faktor i konsumenters resande. 

  

                                                           
1
 Larsson 1985, s. 20 - 22 

2
 Svalhahammar 2008, s 32-33 

3
 Larsson 1985, s. 20-22 

4
 http://www.linasmatkasse.se/om_kassarna 

5
 Svensk handel 2011 



2 
 

 Den andra anledningen till ökandet av shoppingturismen har påverkats av att allt fler 

konsumenter blivit villigare att åka till en annan ort eller land för att shoppa
6
.  

Enligt Sandell och Sörlin är framväxten av shoppingturismen ett resultat av den höga 

välfärden i dagens Sverige. De menar att den förbättrade ekonomin frambringat en ny 

näringsgren inom turismbranschen, shoppingturism, som i sin tur lett till att allt mer sedlar 

spenderats på olika former av shopping, upplevelser och tillfredsställelser
7
. 

Att allt mer pengar spenderats inom shoppingturismen framkommer även i en rapport från 

Svensk handel. I rapporten framkommer Shoppingturismens betydelse för den svenska 

detaljhandeln samt den svenska ekonomin tydligt. Man kan i rapporten bland annat läsa om 

hur detaljhandeln och turismen under de senaste åren bidragit till en allt större tillväxt i den 

svenska ekonomin. Siffror visar att detaljhandeln omsätter cirka 620 miljarder kronor per år 

medan den svenska turismen omsätter omkring 255 miljarder kronor per år
8
. 

En attraktiv shoppingturism 

Att lyckas skapa en både tilldragande och vinstgivande shoppingturism kräver en hel del 

arbete då både turismen och handeln påverkas av en rad olika faktorer. Nedan presenteras 

några faktorer som kan bidra till en attraktiv shoppingturism
9
; 

 Detaljhandeln påverkas av bland annat faktorer som läget, köpkraften och befolkningen. 

Det är till exempelvis befolkningens inkomster som påverkar köpkraften, alltså ju högre 

inkomst befolkningen i ett område har desto mer stiger köpkraften i området.  

 

 Turismen påverkas dock av faktorer som till exempelvis kommunikation, infrastruktur, 

serviceutbud, marknadsföring etc. Dessa faktorer skall således bidra till att resor till och 

från en attraktion ska fungera på bästa möjliga sätt. 

 

Bild;
10

 

 

Ovanstående figur visar hur dessa två typer av delbranscher binds samman och skapar 

shoppingturism. Enligt svensk handel skall denna sammankoppling främst bidra till bättre 

kommunikation, marknadsföring och transport
11

. 

 

                                                           
6
 Svensk handel 2011, s. 3 -8 

7
Sandell & Sörlin 2000, s. 32 

8
 Svensk handel 2011, s. 3 

9
 Svensk handel 2011, s. 6 

10
 Svensk handel 2011, s. 6 

11
 Svensk handel 2011, s. 6 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att utifrån kvalitativa intervjuer kartlägga de faktorer som bidrar 

till att resenärer åker på en shoppingresa, samt undersöka om shoppingturism kan kopplas till 

upplevelseturism. Slutligen skall skribenterna undersöka om intervjudeltagarna anser att 

shoppingresandet kan ha någon påverkan på en destination. 

1.3 Frågeställning 

 

1. Vilka faktorer är det som motiverar resenärer till att åka på en shoppingresa? 

 

2. Kan shoppingturism kopplas till upplevelseturism? 

 

3. Kan shoppingresandet enligt intervjudeltagarna ha någon påverkan på en destination? 

 

1.4 Avgränsning 

Eftersom att studien har utförts i Sverige har skribenterna inte haft möjligheten till att 

undersöka shoppingvanor bland konsumenter som är bosatta utanför Sverige.  

    I denna uppsats har skribenterna valt att avgränsa sig till Timothys
12

  definition av shopping 

samt exkludera genusperspektivet då det inte är relevant för det skribenterna avser att 

undersöka. 

1.5 Begreppsdefinitioner 

Skribenterna vill redan här ge en kort beskrivelse av ett antal begrepp. Detta med önskan om 

att underlätta läsningen. 

1.5.1 Skillnaden mellan att köpa och att shoppa 

 Att köpa – Går ut på att handla en förbestämd vara av en specifik säljare
13

.   

 

 

 Shoppa – Shopping går främst ut på att jämföra, sortera och kontrollera priset mellan 

ett antal varor för att sedan bestämma sig för vilken av dem man vill inhandla. Dock 

handlar shopping inte endast om att inhandla varor, shopping handlar en hel del om 

möten, service och att spendera fritiden med vänner och familj. Den ovannämna 

kombinationen av social interaktion och ekonomiska utbyten skapar enligt Timothy en 

så kallad shoppingupplevelse
14

.   

1.5.2 Turist 

En turist är en besökande som övernattar på platsen denne besökt
15

. 

1.5.3 Turism 

                                                           
12

 Timothy 2005, s. 24 - 25 
13

 Timothy 2005, s. 24 
14

 Timothy 2005, s. 24-24 
15

 Turistdelegationen 1995, s. 6 
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Är en beteckning på de aktiviteter som individer utför då de vistas på annan plats än 

hemorten. För att besöket på platsen skall räknas som turism får besöket inte vara i mer än ett 

år
16

.  

1.5.4 Destination 

En destination är ett resemål, alltså en stad eller ett område där någon form av turism 

bedrivs
17

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Nationalencyklopedin 2012 
17

 Elbe 2002, s. 10 
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2. Metod 

Under detta kapitel redogörs de tillvägagångssätt som används för att besvara uppsatsens 

syfte och frågeställning. 

2.1 Den kvalitativa metodiken 

 

I denna uppsats valde skribenterna att använda sig av en kvalitativ forskning. Detta innebär att 

forskaren samlar in data som inte är numerisk, ett exempel på sådana data skulle kunna vara 

kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa metodiken är induktiv vilket innebär att teorier bevisas 

utifrån det empiriska resultat forskaren kommer fram till vid genomförandet av till 

exempelvis intervjuer eller observationer. Bryman skriver även att den kvalitativa metodiken 

handlar om tolkningsperspektiv. Med detta menar han att forskaren genom de olika 

intervjuerna eller observationerna kan få en bättre förståelse av verkligheten utifrån 

intervjudeltagarens ögon
18

. 

 

2.2 Val av metod 

För att på bästa vis kunna besvara studiens syfte och frågeställningar valde skribenterna att 

använda sig av kvalitativa intervjuer. Skribenterna ansåg att en kvalitativ intervjumetod var 

lämpligast då de var intresserade av att undersöka shoppingfenomenet utifrån resenärernas 

utgångspunkt. Skribenterna genomförde sex stycken kvalitativa intervjuer för att på så vis 

undersöka vilka faktorer respondenterna ansåg påverkar dem till att åka på en shoppingresa. 

Skribenterna undersökte även om respondenterna anser att shoppingturism kan kopplas till 

upplevelseturism samt om respondenterna anser att shoppingturismen kan påverkar en plats.    

 ”Kvalitativ” innebär att man direkt ägnar sig åt erfarenheter så som de ”upplevs” 

eller ”känts” eller ”genomgåtts”… Kvalitativ forskning har därmed målet att uppfatta 

sina undersökningsdeltagares upplevelser så nära som möjligt sådana som de upplevs 

eller känns
19

 

   Det karakteristiska för en kvalitativ intervju är att man ställer tydliga och enkla frågor. Vid 

genomförandet av de kvalitativa intervjuerna använde sig skribenterna av både öppna och 

sonderande frågor för att på så vis enklare kunna be respondenten att utveckla sitt svar och 

därmed få en klarare uppfattning av respondenternas svar. Vid sonderande frågor kan man 

ställa följdfrågor som ursprungligen inte fanns i intervjumanualen, ett exempel på en sådan 

fråga skulle kunna vara ”Hur gick det sen?”
20

. Vid en kombination av öppna och sonderade 

frågor ges respondenten möjligheten till att på ett mer djupgående vis redovisa sina svar
21

. 

    Ytterligare en fördel med användandet av kvalitativa intervjuer var att skribenterna fick 

chansen till att förklara en viss fråga om respondenten inte uppfattade den. Utifrån detta kan 

man till ett viss mån försäkra sig om att inga större missuppfattningar skett under intervjun. 

 

                                                           
18

 Bryman 2011, s. 345 
19

 Ely 1993, s. 11 
20

 Trost 2010, s. 103 
21

 Larsen 2009, s. 24-26 
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2.3 Urval 

 Utifrån tidigare erfarenheter och den begränsade tidsaspekten valde skribenterna att använda 

sig av ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval kan kopplas samman med ett bekvämlighetsurval 

vilket innebär att detta inte är ett slumpmässigt urval. Ett snöbollsurval handlar om att 

forskaren skapar betydelsefulla kontakter som ska gynna undersökningen. Dessa kontakter 

skall forskaren använda för att skapa ytterligare kontakter som kan tänka sig medverka i 

undersökningen. Ett exempel på detta skulle kunna vara att forskaren börjar med att intervjua 

en rekommenderad individ och efter intervjun frågar forskaren om han/hon (respondenten) 

har något förslag på någon annan individ som skulle kunna delta i undersökningen
22

.  

2.4 Forskningsetiska överväganden 

Innan genomförandet av intervjuerna informerades alla sex respondenterna om de fyra 

huvudkraven vid forskning. Huvudkraven mejlades till respondenterna några dagar innan 

intervjun. Respondenterna fick en tydlig förklarning om att skribenterna kommer att utgå 

utifrån samtliga huvudkrav. Nedan följer en förklarning av de fyra huvudkraven
23

: 

 Informationskravet – Detta krav handlar om att forskaren har en skyldighet till att 

informera undersökningsdeltagaren om vilket projekt eller undersökning han/hon 

deltar i. Här skall forskaren bland annat belysa undersökningsdeltagaren om att 

deltagandet är helt frivilligt. Detta ger deltagaren rätt till att avbryta sin medverkan i 

undersökningen när som helst
24

. 

 

 Samtyckeskravet – handlar om att forskaren har en skyldighet att införskaffa sig ett 

samtycke från undersökningsdeltagaren. Om deltagaren är under 15 år skall samtycke 

inhämtas från föräldrar eller vårdnadshavare
25

.  

 

 Konfidentialitetskravet – Detta krav handlar om att samtliga undersökningsdeltagares 

personuppgifter skall förvaras så att de blir utomstående för allmänheten. Detta för att 

deltagarna i undersökningen skall få vara anonyma
26

. 

 

 Nyttjandeskravet - handlar om att insamlat material endast får användas för 

forskningsändamål och inget annat. Detta innebär att det insamlade materialet inte får 

användas i media eller inom andra icke – vetenskapliga syften
27

. 

    Av skäl som integritet och tillit fann skribenterna dessa fyra huvudkrav som viktiga. 

Skribenterna valde därför att uppfylla samtliga huvudkrav genom att bland annat få ett verbalt 

samtycke av samtliga undersökningsdeltagare.      

 

2.5 Genomförande 

När valet av respondenter genomförts valde skribenterna tillsammans med respondenterna 

lokal och datum för när samtliga intervjuer skulle genomföras. Trost skriver om eventuella 

                                                           
22

 Trost 2010, s. 141 
23

 Vetenskapsrådet 2002 
24

 Vetenskapsrådet 2002 
25

 Vetenskapsrådet 2002 
26

 Vetenskapsrådet 2002 
27

 Vetenskapsrådet 2002 
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störmoment som kan uppkomma i samband med intervjuer i deltagarens eller forskarens hem, 

ett exempel på detta skulle kunna vara att någon familjemedlem kommer in mitt under 

intervjun vilket bidrar till att koncentrationsförmåga störas
28

. För att undkomma eventuella 

störmoment beslutade skribenterna tillsammans med respondenterna att utföra intervjuerna i 

förbokade grupprum på ett universitetsbibliotek. Intervjuerna genomfördes under mitten på 

april år 2012 och varade mellan 35 – 45 minuter.  

    Bandandet av intervjuer kan av en del individer uppfattas som obehagligt
29

, skribenterna 

valde därför att inte banda intervjuerna då de eftersträvade en så avslappnad stämning som 

möjligt under intervjuerna. Ytterligare en anledning till att skribenterna valde att utesluta 

bandandet av intervjuerna var för att respondenterna kunde uppleva en del frågor som privata 

och därmed känsliga. Ett bandande av intervjuerna kunde där med leda till att respondenterna 

valde att svara på ett sätt som förväntas av allmänheten.  

    Trost skriver att det både finns fördelar och nackdelar med att banda en intervju. Nedan 

följer en redovisning av fördelarna samt nackdelarna med att banda en intervju
30

; 

Fördelar: 

 Inspelad intervju – Att ha intervjun inspelad är en fördel då man lätt kan spola tillbaka 

intervjun för att ordagrant höra vad som har sagts under intervjun
31

. 

 

 Antecknings fria intervjuer – Att inte behöva anteckna varje ord som respondenten 

säger under intervjun kan innebära att forskaren får en bättre möjlighet till att fokusera 

på sina frågor, men även lägga märke till respondenternas gestaltningar
32

.  

Nackdelar:  

 Inspelnings fria intervjuer – Att använda sig av inspelade intervjuer vid bearbetningen 

kan vara mycket tidskrävande eftersom att forskaren ständigt blir tvungen till att spola 

fram eller tillbaka bandet för att eventuellt upptäcka specifika ord eller meningar
33

. 

 

   Att anteckna under intervjun – Då vissa individer kan uppleva obehag av att bli 

bandade kan det vara bra att använda sig av anteckningar
34

. 

    Under samtliga intervjutillfällen delades arbetsuppgifterna mellan skribenterna upp där en 

av skribenterna fick i uppgift att anteckna svaren medan den andra skribenten fick ställa 

frågorna. Skribenten som ställde frågorna skulle även denne anteckna, men endast vid 

nödvändiga reaktioner som till exempelvis om respondenten himlar med ögonen vid en 

specifik fråga.  

2.6 Intervjumanual 

Innan genomförandet av intervjuerna förberedde skribenterna en intervjumanual. 

Intervjumanualen bestod av ett antal frågor som skribenterna ansåg skulle kunna besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Frågorna delades upp i fem olika underrubriker för att på 

                                                           
28

 Trost 2010, s. 38-40 
29

 Trost 2010, s. 73-75 
30

 Trost 2010, s. 74-75 
31

 Trost 2010,s. 74 
32

 Trost 2010, s. 74 
33

 Trost 2010, s. 75 
34

 Trost 2010, s. 75 
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så vis få en klarare bild av mönster i det insamlade materialet. De fem underrubriker var; 

Bakgrunds fakta, Shoppingturism, upplevelseturism, kan shoppingresandet påverka en 

destination? Och Övriga synpunkter. Det är viktigt att påpeka att skribenterna valde att inte 

fullfölja intervjumanualen helt då de ville ge respondenterna en möjlighet till att själva styra 

intervjun till en viss del. Att använda sig av den ovannämnda intervjumanualen, alltså en 

halvstrukturerad intervjumanual bidrar till att man finner nya infallsvinklar
35

.  

    I undersökningen har skribenterna fingerat samtliga respondenters namn för att på så vis 

upprätthålla konfidentialitetskravet.    

2.7 Bearbetning 

Efter samtliga intervjuer valde skribenterna att var för sig noggrant läsa igenom samtliga svar 

för att på så sätt notera eventuella mönster som kunde förekomma i intervjudeltagarnas svar.  

    Efter en noggrann bearbetning och tolkning av samtliga respondenters svar fann 

skribenterna ett antal mönster som de sedan valde att dela upp i följande fyra huvudrubriker; 

faktorer som bidrar till att intervjudeltagarna åker på en shoppingresa, kan shoppingturism 

kopplas till upplevelseturism? Shoppingturism – Destinationen och infrastruktur samt 

resekostnader. Skribenterna ansåg att denna uppdelning var nödvändig dels för att detta skulle 

underlätta redovisningen av resultatet men även för att de på ett enklare vis skulle förmå 

besvara studiens syfte och frågeställningar.  

    I analysavsnittet valde skribenterna att till en början presentera delar av undersökningens 

teoretiska analysverktyg. Dessa analysverktyg kopplades i ett senare skede samman med de 

resultat som framkommit utifrån samtliga intervjuer med respondenterna. Detta avslutades 

sedan med att skribenterna skrev ett antal kortare reflektioner där deras egna tankar och idéer 

redovisades.   

2.8 Validitet & Reliabilitet 

Validitet handlar om att samla in relevant material för undersökningens syfte eller 

frågeställning för att på så vis försäkra sig om att man verkligen undersöker det man avser 

undersöka. Enligt Larsen är det enklare att nå en högre validitet vid användandet av 

kvalitativa intervjuer än vid användandet av enkätundersökningar
36

. Detta eftersom att 

undersökningsdeltagarna vid en kvalitativ intervju ges chansen till att själva styra intervjun till 

en viss del genom att påpeka saker som de själva uppfattar som viktiga medan 

undersökningsdeltagarna i en enkätundersökning oftast får ett antal svars alternativ som de 

skall kryssa i
37

. Larsen försöker utifrån denna illustration förklara hur flexibiliteten att under 

en intervju ha möjligheten till att ändra frågorna kan påverka validiteten till att bli högre
38

. 

Skribenterna anser att de i denna undersökning åstadkommit en hög validitet då de lyckats 

besvara både syftet och frågeställningarna vid användandet av en halvstrukturerad 

intervjumanual där samtliga undersökningsdeltagare gavs chansen att påpeka det de själva 

uppfattade som viktigt.  

    Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig vår undersökning är. Denna tillförlitlighet utgörs i 

sin tur av noggrannhet. Denna noggrannhet kan till exempelvis handla om hur noggrant 

forskaren hanterar insamlad data. Det är till exempelvis mycket viktigt att som forskare inte 
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blanda ihop vilken respondent som sagt vad under en intervju eftersom att detta kan leda till 

att reliabiliteten blir mycket låg
39

.  

    Hur kan man mäta reliabiliteten? Reliabiliteten kan enligt Larsen mätas på två olika sätt. 

Det ena tillvägagångssättet handlar om att låta fler forskare genomföra samma studie medan 

det andra tillvägagångssättet handlar om att samma forskare utför samma undersökning men 

vid en annan tidpunkt. Om forskarna eller forskaren får samma resultat som vid den första 

undersökningen tyder det på hög reliabilitet eller hög tillförlitlighet
40

.   

Enligt Larsen är det betydligt svårare att mäta reliabiliteten vid kvalitativa undersökningar än 

vid kvantitativa undersökningar då forskaren vid till exempelvis en observation kan lägga 

märke till saker som en annan forskare kanske inte lägger märke till. Reliabiliteten kan även 

påverkas negativt vid kvalitativa intervjuer. Larsen skriver att undersökningsdeltagarens svar 

kan påverkas av både situationen och forskaren. Undersökningsdeltagaren kanske skulle gett 

ett annat svar en annan dag eller om denne blivit intervjuad av någon annan person
41

. En 

kvinna som blivit våldtagen kan till exempelvis känna obehag över att bli intervjuad och 

berätta om våldtäkten för man, det kan vid sådana här tillfällen kanske vara lämpligare om 

intervjuaren är en kvinna
42

. 

     Skribenterna anser att reliabiliteten i denna undersökning är hög eftersom att de stegvist 

redovisat hur de gått till väga vid besvarandet av syftet och frågeställningarna.  En låg 

reliabilitet kan uppstå då undersökningsdeltagarna påverkas av situationen, forskaren eller 

missuppfattar en fråga. Skribenterna finner det svårt att yttra sig om reliabiliteten gällande 

detta då de aldrig kan vara säkra på att undersökningsdeltagarna uppfattat en fråga korrekt 

trots att skribenterna kunnat förklara frågan om de uppfattat att undersökningsdeltagarna 

missförstått frågan. 
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3. Teoretiska analysverktyg 

Under detta kapitel kommer skribenterna att redovisa tidigare forskning som utförts inom 

shoppingturismen samt de analytiska verktygen som varit till grund för det valda ämnet.  

 

3.1 Utilitaristisk och hedonistisk shopping 

Shoppingen har enligt Bacon utvecklats från att vara nyttoinriktad till att bli en fritidsaktivitet. 

Fram till slutet av 1980 – talet ansågs aktiviteten som mödosam vilket bidrog till att individer 

endast utförde den vid behov för att på så vis kunna överleva. I början på 1990- talet ändrades 

synen på konsumtion då shoppingen blev en allt vanligare fritidsaktivitet. Shoppingen ansågs 

nu vara trevlig och kunde jämföras med en dag på stranden
43

. Även Timothy som är professor 

vid Arizona State University talar om shopping han nämner både den nyttoinriktade och 

nöjesinriktade konsumtionen. Timothy väljer att kalla dessa för utilitaristisk och hedonistisk 

shopping, där han kallar den nyttoinriktade shoppingen för utilitaristisk shopping och 

fritidsaktivitets shopping för hedonistisk shopping
44

. Nedan kommer skribenterna att ge en 

tydligare förklarning av dessa två dimensionerna av shoppingbeteenden; 

 

3.1.1 Utilitaristisk shopping 

Som det nämns ovan handlar denna dimension om nyttoinriktad konsumtion ett exempel på 

en sådan konsumtion kan handla om att gå in på en matvaruaffär för att endast inhandla det 

som är nödvändigt och inget annat
45

.  Den utilitaristiska shoppingen är enligt forskaren Babin 

en obligatorisk shopping och kännetecknas som en form av ekonomisk och funktionell 

shopping. Denna form av shopping har under många år inom detaljhandeln särskiljts från den 

frivilliga hedonistiska shoppingen då den utilitaristiska shoppingen uppfattats som en 

arbetskrävande och oundviklig konsumtion där konsumenten endast blir tillfredsställd när 

denne fullbordat köpet. Även Babin skriver liksom Timothy
46

 att de funktionella shopparna i 

förväg vet var och vad de ska inhandla sina varor samt att deras val av affär utgörs utifrån pris 

och produkt tillgänglighet
47

.  

 

3.1.2 Hedonistisk shopping 

 

Hedonistisk shopping kan ses som en motsats till den nyttoinriktade shoppingen det vill säga 

den utilitaristiska shoppingen. Den hedonistiska shoppingens konsumenter uppfattar inte 

denna shopping form som mödosam tvärt om uppfattas den som en sorts fritidsaktivitet där 

konsumenterna bland annat får en möjlighet till att umgås med familj och vänner samt 

besöka olika destinationer och attraktioner
48

.  Även Mossberg skriver om fritidsaktiviteter. 

Hon definierar fritidsaktiviteter som dagdrömmar, njutningar och emotionella reaktioner. 
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Hon skriver även att upplevelseperspektivet har uppkommit genom en ständig ström av 

fantasier och emotioner
49

. 

 

    Den hedonistiska konsumtionen har av Chang framställts som en fritidsaktivitet som 

främst handlar om fantasi och emotionell shopping. Chang skriver vidare att fantasin kan 

handla om en flykt från verkligheten och från den enkla vardagen.  Denna flykt behöver inte 

alls bestå av inhandlande av varor utan kan helt enkelt endast handla om upplevelsen av att 

besöka olika butiker för att på så vis uppleva den hedonistiska känslan av shopping. Det 

Chang menar är alltså att den hedonistiska konsumenten inte behöver inhandla något för att 

uppleva någon sorts tillfredsställelse utan att det räcker med att enbart besöka en butik med 

någon familjemedlem eller vän för att uppleva en eufori
50

.    

 

    Även Arnold & Reynolds har utfört en undersökning kring fenomenet hedonistisk 

konsumtion. Författarna undersökte utifrån en hedonistisk syn vilka faktorer som motiverar 

individer till att shoppa. De fann sex faktorer som de sedan använde för att utveckla en teori. 

Nedan följer en presentation av samtliga faktorer
51

; 

 

 

 Adventure shopping - Den första faktorn handlar om Äventyrsshopping och grundar sig 

på ett antal stimulansteorier. Denna faktor handlar om att konsumenten shoppar för 

äventyret och stimulansen vilket skall bidra till att konsumenten upplever en känsla av 

frihet och glädje. I studien framkom även att en hel del av undersökningsdeltagarna 

valde att shoppa på grund av spänningen och äventyrandet som kunde uppstå under en 

shoppingrunda. Författarna fann att många av undersökningsdeltagarna framställde 

fenomenet shopping utifrån ett antal ord dessa ord var följande; toner, dofter, en annan 

värld, nöje, äventyr, med fler
52

.  

 

   

 Social shopping – Den andra faktorn handlar om Social shopping och grundar sig på ett 

antal teorier om sociala aspekter som motiverar individer till att shoppa. Den sociala 

shoppingen handlar främst om att njuta av shoppingen i sällskap av familj och vänner 

men även att skapa nya kontakter under shoppingrundan. Här är det alltså inte själva 

köpet som är det centrala istället handlar denna form av shopping om att njuta av 

sällskapet och på så vis uppleva både spänning och glädje
53

.  

 

 

  Gratification shopping – Är den tredje faktorn och handlar om Tillfredställande 

shopping. Denna faktor grundar sig på ett antal stress reducerade teorier. Här skall 

shoppingen fungera som ett verktyg för att dämpa stress eller för att under en kortare tid 

förtränga en individs bekymmer. Denna shoppings form skall alltså fungera som en typ 

av terapeutisk sysselsättning då den skall uppmuntra en individ när denne känner sig 

nedstämd
54

.  
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 Role shopping - Är den fjärde faktorn och handlar om Shopping för andra. Författarna 

har grundat denna faktor på ett antal teorier, ett exempel på en teori som Arnold & 

Reynolds tar upp är ”roll spel” och handlar om att en del individer shoppar för andra 

eftersom att de upplever det som deras plikt. Trots att de upplever shoppingen för andra 

som en plikt tycker de om upplevelsen då de upplever en hedonistisk upplevelse i 

samband med att de finner rätt present till någon annan. Detta bidrar till att konsumenten 

känner sig tillfredställd
55

.  

 

 

 Value shopping – Den femte faktorn i teorin handlar om värde shopping och är grundad 

utifrån olika försvarsteorier där människan uppfattas som en tävlingsinriktad individ. 

Denna faktor hänvisar till individer som ser shoppingen som en utmaning där man 

ständigt söker efter de bästa priserna. Att finna varor med låga priser eller att lyckas 

sänka priset kan av ”värde shopparna” ses som en sorts erövring vilket i sin tur 

tillfredsställer konsumenten
56

.  

 

  Idea shopping – Är den sjätte och sista faktorn. Idé shopping handlar om att 

konsumenten shoppar eller ”fönstershoppar
57

” för att på så vis hålla sig informerad om 

nya trender, varor och uppfinningar. Faktorn grundar sig utifrån ett antal teorier som 

försöker tolka människors behov av struktur, uppmaningar och lärdom
58

.  

 

3.2 Shoppingturism och turismshopping 

Vad är shoppingturism och vad är turismshopping? För att kunna definiera dessa två begrepp 

skall man ha en klar bild över vad som är och vad som inte är turism
59

. Nedan redovisas 

begreppen shoppingturism och turismshopping;  

Enligt Timothy och Butler handlar turismshopping om att en individ reser utanför dennes 

vardagliga miljö. Det primära syftet med turistshopping är avslappning och nöje medan det 

sekundära syftet med resan är shopping. Här avgörs valet av destinationen inte av shopping 

trots att shoppingen kan vara en viktig faktor vid denna form av resande
60

. 

    Vid shoppingturism är det primära syftet med resan shopping. En individ kan genom 

shoppingen tillfredsställa ett antal faktorer som bidrar till att denne känner ett visst välmående 

ett exempel på en sådan faktor skulle kunna vara den sociala statusen.  Att shoppingturismen 

vuxit och blivit allt viktigare för en hel del individ har lett till att allt fler resebyråer valt att 

”sälja olika shoppingresor till olika shopping destinationer” några exempel på sådana 

shopping destinationer är London, Barcelona m.fl.
61

. 
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3.3 Varför åker man på en shoppingresa? 

     I en undersökning utförd av Cronholm och Kolterjahn redogörs tre viktiga anledningar till 

varför en individ väljer att åka på en shoppingresa. De tre anledningarna som tas upp i 

undersökningen är priset, produkterna och destinationen. Nedan följer en redovisning av 

respektive begrepp
62

; 

 Priset – Handlar om att människor åker ifrån sin omgivning för att inhandla varor till ett 

billigare pris, ett exempel på en sådan shoppingresa skulle kunna vara att man åker till 

Vingåker, Ullared eller Valbo för att inhandla varor till ett förmånligare pris än på 

hemorten. Dessa resor sker oftast med en beräkning om att man skall inhandla lagom 

många varor till ett förmånligare pris än på hemorten, detta för att resekostnaderna på så 

vis skall löna sig
63

.  

 

 

 Produkterna – Handlar om att en individ väljer att åka en längre sträcka för att inhandla 

varor som inte finns på hemorten. Här är individen intresserad av att inhandla ett antal 

”exklusiva varor”
64

. 

 

 Destination – Är den tredje och sista anledningen till varför man väljer att åka på en 

shoppingresa. Destination handlar om att personer väljer att åka till ett antal destinationer 

som på något sätt är utmärkande. Deras förhoppningar är att de skall få en särskild 

upplevelse under sin vistelse på destinationen, ett exempel på en sådan destination skulle 

kunna vara High chaparral som erbjuder shopping i en form av vilda västen stil
65

.   

 

3.4 Shoppingturismen som en upplevelse 

Cronholm & Kolterjahn menar att shoppingturism handlar om att åka till en annan ort än 

hemorten för att inhandla varor som redan finns på hemorten. Författarna menar att det är 

själva resandet till och besöket av shopping destinationen som ger resenären en särskild 

upplevelse av shoppingen. Författarna försöker med ovanstående illustration ge en tydligare 

bild av att shoppingturismen inte alltid är ett måste då samma varor oftast finns på hemorten, 

istället menar författarna att shoppingturismen av resenärerna upplevs som en form av social 

aktivitet
66

. 

 

3.5 Turistdestinationen 

En plats skall ha attraktioner, stöd tjänster och en väl funktionerande infrastruktur för att 

kunna definieras som en turistdestination. Bohlin och Elbe menar att det främst är dessa tre 

faktorer som motiverar en individ till att åka på en shoppingresa. Utan dessa faktorer hade 

resan varit ogenomförbar
67

. Nedan följer en presentation av de tre faktorerna;  
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 Attraktion – En attraktion är en sorts drivkraft. Denna drivkraft leder till att individer 

attraheras av något på destinationen och på grund av detta väljer att besöka destinationen. 

Man kan säga att drivkraften eller attraktionen skall fungera som ett verktyg för att locka 

till sig turister till destinationen
68

. En attraktion kan antingen vara affärsmässig och 

bedrivas av diverse affärsrörelser eller allmännyttig som till exempelvis olika plager, 

m.m.
69

.   

 

    Hur vet man vad som är en attraktion eller inte är en attraktion? Att ge ett exakt svar på 

vad som är en attraktion kan vara svårt. Det är dock viktigt att påpeka att ”attraktionen” på 

en destination kan uppfattas olika då en del individer ser ”attraktionen” som en attraktion 

och andra inte. Ett exempel på detta kan vara att en del individer anser att ett 

shoppingcentrum är en attraktion medan andra anser att det endast de olika sevärdheterna 

på destinationen som kan definieras som attraktioner
70

. 

 

 Stöd tjänster – För att en destination skall kunna användas krävs ett antal stödjande 

tjänster i form av Hotell, vandrarhem, livsmedelsaffärer, restauranger m.fl
71

. Somliga 

stödjande tjänsterna kan i en del fall även vara destinationens attraktion, ett tydligt 

exempel på detta skulle kunna vara ICEHOTEL som både är en attraktion och en 

stödjande tjänst då hotellet erbjuder besökarna övernattning.  

 

    Eftersom att olika stödjande tjänster ägs av olika ägare krävs en organisation som ska 

ha i uppgift att integrera samtliga stödjande tjänster. Denna integration skall leda till ett 

antal paketresor som skall underlätta bokandet av resan. Paketresan kan till exempelvis 

bestå av transportmedel, boende m.fl. och kan utformas av turistbyrån på destinationen
72

. 

 

 

 Infrastruktur – Infrastrukturen är en viktig faktor eftersom att infrastrukturen är en sorts 

kedja mellan destinationen och destinationens marknad. Det är därför viktigt att vid 

skapandet av en destination ta hänsyn till samtliga transportmedel som individer använder 

sig av på sin resa. En väl fungerande infrastruktur är viktigt eftersom att resan till en 

destination kan uppfattas som en upplevelse. En negativ upplevelse i form av till 

exempelvis dåligt skyltade vägar eller dåliga transport kommunikationer till och på 

destinationen kan leda till att en individ bestämmer sig för att inte göra ett återbesök till 

destinationen medan en positiv upplevelse av en väl fungerande infrastruktur med ett brett 

utbud av transportmedel leder till att en destination får allt fler besökare
73

.  

 

Även Gunn & Var skriver om infrastrukturens betydelse på en destination de menar att 

ökandet av besökare på en destination bidrar till en större omsättning inom 

turismnäringen. Denna omsättning kan gynna utformningen av olika investeringar på 

destinationen, som till exempelvis en upprustning av vägar och kollektivtrafik. Denna 

upprustning skapar i sin tur gynnsammare förutsättningar för andra viktiga aktörer på 

destinationen. Dessa aktörer är viktiga då de utgör en betydelsefull funktion på 
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destinationen, ett exempel på sådana aktörer skulle kunna vara företag som arbetar med 

sophantering
74

. 

    Vid skapandet av shopping destinationer är det inte endast viktigt att ta hänsyn till 

infrastruktur som innefattar olika former av fordon. Detta eftersom att attraktioner vid 

shoppingturism oftast upplevs vid promenader vilket innebär att det vid utformandet av 

shopping destinationer är lika viktigt att utforma infrastrukturen på destinationen för 

fotgängare som för fordon
75

. 
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4. Empiri 

I detta kapitel redovisas genom en kort presentation respondenterna samt resultatet som har 

framkommit utifrån samtliga intervjuer. Resultatet är uppdelat i fem rubriker. Under den 

första rubriken ges en kort presentation av samtliga intervjudeltagare. Under den andra 

rubriken presenteras de faktorer som intervjudeltagarna anser vara bidragande till att de 

åker på en shoppingresa. Under den tredje rubriken presenteras infrastrukturens samt 

resekostnaders betydelse för en destination. Under den fjärde rubriken presenteras huruvida 

shoppingturismen kan kopplas till upplevelseturismen. Under den femte rubriken presenteras 

om shoppingresandet enligt respondenterna kan ha någon påverkan på en destination.  

 

4.1 Presentation av undersökningsdeltagarna 

Skribenterna valde att inleda detta kapitel med en presentation av samtliga respondenter, detta 

för att ge läsarna en bild av respondenterna. Som det nämnts ovan är samtliga respondenters 

namn fingerade. Intervjudeltagarna består av tre män och tre kvinnor dock vill skribenterna 

även här påpeka att de i denna uppsats inte har för avsikt att undersöka shoppingfenomenet 

utifrån ett genusperspektiv. 

 Dennis – Är en man som är 27 år gammal. Dennis är för närvarande bosatt i mellersta 

Sverige och arbetar i dagsläget på en statlig institution. Dennis har under de tre senaste 

månaderna rest bort fem gånger i syfte att shoppa. Han har bland annat besökt ett antal 

shoppingcentrum i Göteborg, Stockholm och Jönköping. Vid samtliga besök på 

diverse shoppingcentrum har Dennis rest i sällskap.  

 

 Zana – Är en kvinna på 24 år. Även Zana är liksom Dennis bosatt i en mindre stad i 

mellersta Sverige. Zana arbetar i dagsläget som undersjuksköterska. Zanas 

fritidsintressen är att umgås med familj och vänner, resa samt shoppa. Zana har under 

de tre senaste månaderna rest bort tio gånger i syftet att shoppa. De flesta av Zanas 

shoppingresor har skett till olika shoppinggallerior runt om Stockholmsregionen men 

hon har även besökt andra shoppinggallerior som till exempelvis Harrods och 

Selfridges i London. Även Zana har vid samtliga besök till shoppinggalleriorna rest i 

sällskap, då hon rest med sin syster och en väninna.  

 

 Albertina – Är en kvinna i 27 års ålder. Albertina är bosatt i en mindre stad i sydöstra 

Sverige. Albertina är i dagsläget mammaledig. Hon spenderar en mindre del av sin 

lediga tid på olika fritidsaktiviteter som till exempelvis besök av olika attraktioner och 

shoppinggallerior. Albertina har under de tre senaste månaderna rest bort vid fyra 

tillfällen för att besöka olika shoppinggallerior. Albertina har bland annat rest bort till 

Göteborg, Jönköping och Ullared. Albertina har rest i sällskap med sin sambo och 

deras son men även med ett antal väninnor.   

 

 Alexander – Är en man på 22 år som i dagsläget är bosatt i västra Sverige. I dagsläget 

studerar Alexander på en högskola samtidig som har arbetar extra i en livsmedelsaffär. 

Alexander har många olika fritidsintressen han tycker bland annat om att umgås med 

vänner och familj, gå på olika modevisningar samt driva sin blogg där han skriver om 

allt från shoppingtrender till politik. Under de tre senaste månaderna har Alexander 
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besökt Stockholm, Göteborg och Malmö för att shoppa i olika gallerior. Vid samtliga 

resor har Alexander rest i sällskap med vänner.  

 

 Viktoria – Är en kvinna som är 32 år gammal. Viktoria är bosatt i norra mellan 

Sverige där hon arbetar som tekniker på en fabrik. En hel del av Viktorias fritid går åt 

kost, träning och näringslära då hon vid sidan av sitt arbete föredrar att investera en 

hel del tid åt sin hälsa. När Viktoria inte tränar föredrar hon att spendera sin fritid på 

att umgås med familj, vänner och besöka olika shoppinggallerior. Under de tre senaste 

månaderna har Viktoria vid sju tillfällen besökt olika shoppinggallerior på annan ort 

än hennes hemort. Viktoria har bland annat besökt Lager 157 i Sågmyra, Valbo och 

NK i Stockholm. Vid samtliga besök har Viktoria rest i sällskap med sin pojkvän. 

 

 Jonathan – Är en man på 26 år. Han är bosatt i mellersta Sverige. Jonathan arbetar 

som pedagog på en Grundskola. Under fritiden tycker Jonathan om att spela fotboll 

med sina vänner, resa och shoppa. Under de tre senaste månaderna har Jonathan rest 

bort till Dubai, London och Ullared för att shoppa. Jonathan uppgav att även han vid 

ett antal tillfällen rest till olika ”outlet butiker” runtom i Sverige. Han har främst rest 

med sin flickvän men även med en del killkompisar. 

 

4.2 Faktorer som bidrar till att intervjudeltagarna åker på en shoppingresa 

Utifrån samtliga intervjuer fann skribenterna ett antal faktorer som respondenterna ansåg 

var bidragande till att de åker på shoppingresor. Dessa faktorer blir enligt samtliga 

intervjudeltagare allt viktigare att ta hänsyn till inom turismnäringen särskilt vid utformandet 

av attraktiva shopping destinationer.  

4.2.1 Primära faktorer 

Skribenterna fann utifrån intervjuerna ett antal primära faktorer som var bidragande till att 

respondenterna valde att åka på en shoppingresa.  Nedan följer en redovisning av dessa 

faktorer; 

4.2.1.1 Att fynda 

En viktig faktor som de flesta av respondenterna talade om var ”att fynda”. En del 

respondenter berättade även om hur de ofta valde att åka en längre sträcka för att besöka olika 

”Outlet butiker” med märkesvaror. I dessa butiker fann respondenterna liknande varor som på 

hemorten men till förmånligare priser.  

Respondent; Zana  

Jag brukar oftast inhandla skor, kläder och andra tjejgrejer under mina shoppingresor. 

Under mitt senaste besök i London fyndade jag en massa kläder på Topshop. Topshop i 

London var mycket billigare än Topshop i Sverige. 

Zana berättade under intervjun om hur hon upplevde att det lönade sig att åka en längre 

stäcka för att inhandla kläder och skor till ett gynnsammare pris än på hemorten. Zana 

förklarade att hon brukar åka till London för att fynda kläder, ett av de många exemplen 

hon tog upp var Topshop som är en engelsk klädkedja. Zana berättar att denna klädkedja 

även finns i Sverige men att varorna i Sverige är betydligt dyrare i jämförelse med London.  
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    För att göra resekostnaderna mer gynnsamma besökte Zana även andra butiker under sin 

vistelse i London, ett exempel hon uppgav var Primark som är en lågbudget galleria. Zana 

berättade om hur hon på primark kunde inhandla vinterstövlar för ungefär 12 pund som på 

ett ungefär motsvarar 120 svenska kronor. Zana förklarade vidare att en sådan 

shoppingresa till London kunde löna sig i längden om man gjorde ett antal ordentliga fynd.  

Respondent; Albertina 

Åker man till Ullared kan man inhandla allt från skor till barnkläder 

Albertina berättade om hur hon strax efter födseln av sin son besökte Ullared tillsammans 

med sin sambo för att inhandla diverse barnartiklar. Albertina förklarade att hon anser att 

det inte är nödvändigt att spendera en stor summa pengar på barnkläder då barn växer ur 

kläderna väldigt snabbt på en kort tid.  

    Albertina förklarade även att hennes primära syfte med shoppingresan främst var att 

fynda en större mängd barnartiklar till ett förmånligare pris, dock så inhandlade Albertina 

och hennes sambo mer än de hade planerat. Hon fann en hel del andra varor än de hon 

sökte efter, några exempel hon tog upp var kläder till sig själv och sin sambo samt artiklar 

till hushållet som bestod av kökshanddukar, tallrikar osv. Hon berättade om hur hon och 

hennes sambo förundrades dessa förmånliga priser och menade att identiska varor kunde 

skilja sig oerhört mycket i priset om man jämför butiker på hemorten med butiker belägna 

på Ullared. 

Respondent; Jonathan 

För mig är det väldigt viktigt att ha bekväma kläder som sitter snyggt på mig, sen spelar 

det inte så stor roll om det är ett par Levi’s jeans eller ett par H&M jeans som jag har 

på mig.  

[---] 

Jag brukar åka till ett antal outlet butiker, där kan man fynda ett par märkes byxor som 

tidigare kostat 800 kronor för 200 kronor. 

Under intervjun berättade Jonathan om hur mycket han tycker om att resa och shoppa. För 

att få ekonomin att gå ihop väljer Jonathan att oftast inhandla varor vars pris är nedsatt, 

detta för att kunna spendera mer pengar på utlandsresorna.  

    Jonathan förklarade även att han oftast reser i sällskap till dessa Outlet butiker då de är 

belägna en längre bit ifrån Jonathans hemort. Jonathan och hans sällskap brukar oftast resa till 

dessa outlet butiker med bil då det blir billigare att dela på resekostnaderna än att åka med 

kollektiv trafik.  

Respondent; Viktoria 

Jag föredrar att åka till London över en lång weekend (från torsdag till söndag) för att 

shoppa men man behöver inte alltid åka till typiska shoppingplatser för att shoppa, ofta 

blir det att man även fyndar en hel del på olika marknader under solsemestern. Men sen 

behöver man egentligen inte åka utomlands för att fynda. Det räcker med att åka till 

Valbo som ligger nära och är bra. 
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Även Viktoria berättade att hon brukar resa bort för att ”fynda”. Viktoria menar att man 

inte behöver åka utomlands för att fynda då hon anser att man kan finna fynd även i 

köpcentrumet Valbo.  

    Det som skiljer Viktoria från ovannämnda respondenter är att när hon talar om ”att 

fynda” så talar hon inte om priset på varan utan om att varan inhandlats spontant. Hon 

menar att dessa spontana köp även kan ske på solsemestern och att de inte alltid behöver 

ske på ett shoppingcentrum utan att inköpen även kan ske på en vanlig marknad. 

 

4.2.1.2 Inhandla varor som inte finns på hemorten 

Samtliga respondenter berättade om hur fascinerande det var att inhandla varor på andra 

platser än hemorten. Detta för att de oftast fann något unikt som inte fanns på hemorten. 

Respondent; Dennis     

Olika länder har så mycket olika utbud och det finns få saker som är så spännande som 

att upptäcka hur trender skiljer sig från land till land. I och med detta hittar man alltid 

något nytt man inte visste att man tyckte om. 

Dennis berättade att han tycker att det är intressant att resa till andra länder för att bland 

annat se vad de har för trender där. Han förklarar även att han under dessa resor ofta 

inhandlar klädesplagg som han tidigare inte funnit i Sverige. Under resan får Dennis även 

en kännedom om hur man kan bära upp dessa unika plagg. Dennis fortsätter med att berätta 

om att han utifrån samtliga utlandsbesök har inspirerats av deras trender och att han utifrån 

detta kunnat skapa en egen personlig stil. 

Respondent; Alexander 

När jag reser bort för att shoppa gör jag det för att finna varor till ett bättre pris eller 

varor som inte finns här hemma. 

[---] 

Jag brukar inte besöka affärer som till exempel Jack & Jones när jag åker till andra 

städer för att oftast är utbudet lika som hemma. 

Alexander berättade under intervjun att han under sina shoppingresor föredrar att besöka 

butiker som inte finns på hemorten, eftersom att han anser att utbudet av varor är det 

samma i till exempelvis samtliga Jack & Jones butiker. Han fortsätter med att berätta om 

att han upplever det som onödigt att besöka andra städer för shopping om man endast skall 

besöka butiker som redan finns belägna på hemorten. Alexander menar att man för 

resekostnaderna kan inhandla varor i samma butik i hemorten. 

Respondent; Zana 

Under mina shoppingresor brukar jag promenera längst gatorna i den staden jag 

besöker för att leta efter små privatägda butiker. När jag köper saker där vet jag att 

ingen annan har samma sak som jag på jobbet, och det kan ju kännas lite lyxigt i sig. 

Även Zana berättade liksom Alexander att hon brukar besöka butiker som inte finns på 

hemorten. Zana berättade även att hon känner sig extravagant när hon hittar små nischade 
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butiker som tillverkar egna smycken eller kläder. Hon berättade även att det är i dessa 

butiker som hon väljer att inhandla gåvor till familj och vänner som betyder något extra för 

henne. Detta för att hon vill ge en speciell gåva till en speciell person.    

Respondent; Viktoria 

Viktoria berättade under intervjun att hon och hennes pojkvän nyligen har köpt en ny 

bostad som de för tillfället håller på att inreda. Hon fortsätter att berätta om hur hon 

upplever de ”nya svenska hemmen” som tråkiga då de flesta ser dylika ut, med divan 

soffor från IKEA och citat som till exempelvis ”Love” upp klistrade på väggen i köket.      

    Under intervjun berättade hon om hur hon och hennes pojkvän inte har någonting emot 

att åka en längre sträcka för att finna dyra, unika och specialdesignade möbler till deras nya 

bostad.   

4.2.2 Sekundära faktorer 

Vid frågan om intervjudeltagarna hade något sekundärt syfte med resan fann skribenterna 

faktorer som redovisas nedan; 

4.2.2.1 Den sociala shoppingen 

Samtliga respondenter åkte på shoppingresa i sällskap, oftast med någon familjemedlem 

eller vän. Intervjudeltagarna ansåg att det var mycket viktigt att under shoppingresan ha 

någon att umgås med. 

 Respondent; Zana 

När jag ska åka in till Storstan för att shoppa brukar jag ta vara på tiden och samtidigt 

träffa några vänner. Shopping har nästan blivit det enda sättet för mig och mina vänner 

att träffas på.  

Zana berättade under intervjun hur hon och hennes väninnor träffas under shoppingresorna 

för att umgås och ge varandra olika råd om trender och liknande. Hon berättade även att de 

under ”shoppingrundan” oftast väljer att fika eller äta lunch tillsammans, eftersom att de 

flesta av dem arbetar under olika arbetstider och inte får möjligheten till att träffas under 

andra tillfällen än de planerade shoppingresorna.  

Respondent; Albertina 

Albertina förklarade under intervjun hur svårt det kan vara att finna tid för shopping då hon 

har en del rutiner som hon väljer att prioritera. Albertina anser att rutiner är viktiga för att 

hennes son skall må bra. Hon förklarade hur hon vid vissa tidpunkter på dygnet måste 

”mata, natta och badat ” sin son.  

    De uppdrivna dagarna bidrar till att Albertina och hennes sambo inte får den tid de 

behöver för att bland annat koppla av och umgås med varandra. För att kompensera dessa 

dagar brukar mormor eller farmor ta hand om deras son några helger under året. Under 

dessa ”lediga dagar” brukar Albertina och hennes sambo välja att åka iväg på olika 

shoppingresor för att bland annat besöka olika shoppinggallerior, men även för att få en tid 

för sig själva. Hon berättade även att hon upplever shoppingresor som äventyrliga eftersom 

att hon och hennes sambo oftast besöker olika städer.   

Respondent; Dennis 
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Under shoppingresorna passar jag även på att umgås med vänner. Det blir som att slå 

två flugor i en smäll och man får mycket kvalitetstid gemensamt. 

Som det nämns ovan åker även Dennis på shoppingresor med sällskap. Dennis förklarade 

under intervjun att shoppingresor utan umgänge skulle bli väldigt monotona. Därför tar 

även Dennis liksom Zana vara på den tid som går åt till shoppingresorna genom att umgås 

med familj och vänner. 

4.2.2.2 Besök av attraktioner och nöjescentrum 

Den andra sekundära faktorn skribenterna fann utifrån intervjuerna var att majoriteten av 

respondenterna valde att besöka diverse attraktioner och nöjesaktiviteter i samband med 

sin shoppingresa.  

Respondent; Zana 

Zana förklarade att man prioriterar olika beroende på hur lång tid man har att spendera på 

shoppingresan. Hon förklarar vidare att hon vid ”kortare shoppingresor” till storstaden 

oftast väljer att träffa sina vänner för att shoppa och kanske till och med luncha eller fika 

ihop. Vid denna form av shoppingresande spenderar Zana inte någon tid vid attraktionerna 

eller nöjescentrumen som destinationen har att erbjuda. 

När jag åker en längre bit för att shoppa åker jag för även för att koppla av, besöka 

olika platser, byggnader och liknande. 

Zana förklarade att hon endast vid shoppingresor som ligger en längre sträcka ifrån hennes 

hemort spenderar tid åt att besöka olika attraktioner som erbjuds på destinationen. 

Respondent; Jonathan  

Jag tycker att det är häftigt att upptäcka nya platser och se saker man tidigare inte har 

sett, men även att träffa nya människor och uppleva andra kulturer. 

Jonathan berättade att han under sina shoppingresor även föredrar att utforska destinationen 

och besöka de attraktioner han upplever intressanta. Han berättade även om sin shoppingresa 

till Förenade Arabemiraten där han besökte staden Dubai. Jonathan förklarar att han 

tillsammans med sin flickvän beslutade sig för att besöka Dubai under Dubai shopping 

festival som invigs i slutet av januari månad varje år och varar i ungefär en månad. Jonathan 

förklarade att man under Dubai shopping festival kan inhandla varor med 30 – 40 % rabatt i 

nästintill alla butiker. Han framhöll att shoppingen var det primära syftet med resan medan det 

sekundära syftet var att besöka de olika attraktionerna som finns på destinationen.  Några 

exempel Jonathan tog upp var besöken på bland annat Burj Khalifa som är världens högsta 

byggnad samt besöket på Dubai Mall som är den största gallerian i världen med sitt utbud av 

1200 butiker. 

    Han berättade även om hur spännande det var att besöka Dubai och uppleva den 

orientaliska kulturen som han ansåg skiljde sig i stor omfattning från den västerländska 

kulturen. 

Respondent; Viktoria 
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Viktoria berättade att hon under sin senaste vistelse i London gjorde besök på attraktioner 

som The London eye, Madam Tussaud och Big ben, men även en fotbollsmatch då hennes 

pojkvän var intresserad av att uppleva den engelska fotbollskulturen.  

Viktoria förklarade under intervjun att hon tillsammans med sin pojkvän spenderade mest 

tid åt shopping, men att de även besökte dessa attraktioner. Attraktionerna besökte Viktoria 

och hennes pojkvän under kvällarna då shoppinggalleriorna hade stängt.  

4.3 Kan shoppingturism kopplas till upplevelseturism? 

Under detta avsnitt kommer skribenterna att redovisa några av de svaren som framkom under 

intervjuerna med respondenterna gällande huruvida shoppingturism kan kopplas till 

upplevelseturism. 

Respondent; Viktoria   

Jag tror sällan att turism enbart handlar om shopping eller att shopping enbart handlar 

om turism så vida man inte är och shoppar i sin stads egna lilla köpcentrum. Som en 

”vanlig turist” kanske man väljer att köpa med sig souvenirer eller liknande från stället 

man besökt. Medan man under sin shoppingrunda ofta passar på att ta del av olika 

sevärdheter och aktiviteter i galleriorna som t.ex. biografer, exklusiva restauranger, 

bowlinghallar och liknande. 

Viktoria berättade under intervjun att hon anser att man kan koppla samman shoppingturism 

med upplevelseturism. Hon förklarade att individer sällan reser bort för att enbart uppleva det 

primära syftet med resan som till exempelvis kan vara shopping, det hon menade var att 

individer oftast väljer att gör andra aktiviteter, som till exempelvis att besöka olika 

sevärdheter eller attraktioner som finns belägna på destinationen.  

    Hon förklarade vidare att hennes resa till London främst var en shoppingresa men även en 

upplevelseresa då hon under sin vistelse i London tog del av flera attraktioner som 

destinationen hade att erbjuda.   

Respondent; Jonathan 

Ja jag tror verkligen att man kan koppla shoppingturismen till upplevelseturism. Jag 

upplever ofta shoppingen som en upplevelse i sig. Att bara vistas i gallerian Dubai Mall 

var verkligen en upplevelse i sig det är inte varje dag man får chansen att besöka en 

galleria med 1200 butiker. 

Även Jonathan anser att shoppingturism kan kopplas samman med upplevelseturism. Ett 

exempel Jonathan nämnde var hans resa till Dubai, där det primära syftet med resan var 

shopping medan det sekundära syftet var besök av de olika attraktionerna på destinationen.  

Respondent; Dennis 

Jag anser att shopping är en upplevelse i och med att shopping idag är mer än bara 

shoppa. Genom att besöka olika shoppingcenter så har man möjlighet att uppleva olika 

saker som till exempel att använda befintliga tillgångar för att umgås med familjen och 

vänner. 

Även Dennis liksom de ovanstående respondenterna anser att shoppingturism kan kopplas 

samman med upplevelseturism. Dennis menade att man under sin shoppingresa kan 
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använda sig av de befintliga tillgångar som till exempelvis biografer, caféer m.m. på 

destinationen för att på så vis kunna umgås med familj och vänner. 

4.4 Anser respondenterna att shoppingresandet påverkar destinationen? 

Under detta avsnitt redovisas respondenternas uppfattningar om hur shoppingresandet 

påverkar en destination.  

Respondent; Zana 

Jag tror att resande i stort sett både kan missgynna och gynna en destination beroende 

på vilken bild man får av destinationen och hur folk väljer att se destinationen. Om en 

plats blir mycket attraktiv kan den få många besökare vilket gynnar ekonomin, men kan 

missgynna miljön när många olika omiljövänliga transportmedel används för att 

komma till destinationen.  

Enligt Zana kan resandet i överlag påverka en destination både positivt och negativt. Hon 

berättade under intervjun att en destinations image har en stor påverkan på hur individer 

väljer att ”se destinationen”. Under intervjun framförde Zana både fördelar och nackdelar 

med att resa. Hon menar att en destination påverkas positivt med hänsyn till diverse 

ekonomiska aspekter ett exempel hon tog upp var utveckling av infrastruktur och 

attraktioner på destinationen. De negativa aspekterna hon tog upp var att miljön påverkas 

negativt eftersom att ökandet av besökare enligt Zana bidrar till en ökad användning av 

icke miljövänliga transportmedel, som ett exempel tog hon upp flygplan samt bensin och 

dieseldrivna fordon. Zana nämnde även att nedskräpandet av miljön ökar vid ökandet av 

besökare på en destination.    

Respondent; Dennis 

Självklart påverkar shoppingresandet uppfattningen av destinationen. Jag tror att en 

destination tilldelas en status utifrån dennes besökare. 

Dennis förklarade under intervjun att uppfattningen av en destination kan påverkas 

beroende på vem som besöker destinationen. Han förklarade att ett socioekonomiskt 

perspektiv spelar en stor roll i fråga om hur en destination uppfattas, som exempel nämnde 

Dennis Thailand. Han berättade hur Thailand till en början var en högklassig destination 

men att detta med tiden förändrats då Thailand enligt Dennis idag förknippas med ”låg 

status land ”.  

”Den förändringen skedde i samband med att allt fler människor från olika stånden i 

samhället fick chansen att resa när deras inkomster ökade”.  

Dennis förklarade att Thailands ”stämpel” som en högklassig destination under en relativt 

kort tid ändrades till ”lågbudget resor som innefattas av sol, bad och shopping”.  

Respondent; Alexander 

På frågan om shoppingresandet har någon påverkan på destinationen svarade Alexander 

följande: 

Det första jag tänker på är Thailand. Många åker dit på solsemester, men efter ett tag 

så märkte jag att många av mina vänner åkte tillbaka dit med tomma väskor. Efter att 

ha varit där kom de hem och berättade att shoppingen där var jätte bra och att priserna 
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var mycket lägre än i Sverige. Om shoppingen i ett land är bra kan jag tänka mig att 

många nästa gång valt att åka dit för att shoppa istället för att bara åka dit för 

solsemestern. Vilket medför en positiv bild av platsen. 

Även Alexander i likhet med Dennis talar om Thailand, dock ur en annan synvinkel. Ett 

exempel som Alexander talar om är att individer åker till Thailand med ett primärt syfte som 

oftast är att sola och bada men finner under resan en sekundär aktivitet som enligt Alexander 

kan vara shopping. Det sekundära syftet kan i ett senare skede utvecklas till ett primärt syfte 

då man väljer att åka tillbaka till destinationen på grund av shoppingen och inte i syfte att sola 

och bada.  

    Alexander anser att shoppingresandet bidrar till skapandet av en positiv bild av 

destinationen eftersom att det attraherar ytterligare resenärer utöver ”solresenärerna”  

4.5 Infrastruktur samt resekostnader 

Samtliga intervjuer avslutades med att fråga respondenterna om det finns något de vill nämna 

utöver det som behandlades under intervjun. På frågan ”finns det ytterligare något du vill ta 

upp som vi inte talat om?” talade två av respondenterna om betydelsen av infrastruktur samt 

resekostnader på en destination. 

Respondent; Zana 

Jag hade aldrig åkt till London om det inte hade varit för tunnelbanan. 

Zana berättade under intervjun hur viktig kollektivtrafiken är för en destination. Det Zana 

menade med ovanstående citat var att hon aldrig hade prioriterat ett besök i London om 

kollektivtrafiken inte var så utvecklad som den är. Hon förklarade att kollektivtrafiken i 

London var ”smidig och snabb” samt att resekostnaderna var rimliga i jämförelse med till 

exempelvis taxiresorna som hon upplevde var mycket dyra.   

    Zana berättade vidare att infrastrukturen är särskilt viktig för en shopping destination då 

individer åker runt till diverse gallerior och marknader som kan ligga fler kilometer ifrån 

varandra. Zana förklarade att odugliga vägar eller kollektivtrafik kan leda till att en 

destination förlorar många besökare.  

Respondent; Dennis 

När jag var i Istanbul för ett par år sen ville jag besöka Adapazari som är en mindre 

stad och ligger en bit utanför Istanbul. Jag var främst nyfiken på att uppleva en genuin 

turkisk marknad som inte var fylld med en massa turister. 

[---] 

Tyvärr var resan till Adapazari en besvikelse, bussen kom mycket senare än vad de stod 

på tidtabellen och sen så stanna lite här och där under resans gång. 

Även Dennis talade under intervjun om infrastrukturens betydelse för en Destination. Dennis 

förklarade att en dåligt planerad kollektivtrafik kan bidra till att turister inte vill besöka till 

exempelvis platser som ligger utanför storstäderna, eftersom att resan till dessa lokala 

samhällen kan upplevas som besvärliga. Dennis berättade att han till exempelvis inte skulle 

göra ett återbesök till Adapazari utan att hyra en bil då han ansåg att kollektivtrafiken var 

mycket försumlig.  
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5. Analys & Diskussion 

I detta kapitel presenteras en sammankoppling av teori och empiri samt egna tolkningar och 

synpunkter. 

5.1 Faktorer som bidrar till att intervjudeltagarna åker på en shoppingresa 

Den första frågeställningen i denna uppsats handlar om vilka faktorer som motiverar resenärer 

till att åka på en shoppingresa. De faktorer som intervjudeltagarna ansåg motivera dem till att 

åka på en shoppingresa presenterades under empiriavsnittet i form av primära och sekundära 

faktorer.  

5.1.1 Primära faktorer 

Som det nämns tidigare i undersökningen fann skribenterna två stycken primära faktorer 

dessa var ”Att fynda” samt ”Inhandla varor som inte fanns på hemorten”.  

    Majoriteten av respondenterna berättade under intervjun om hur de ofta valde att åka en 

längre sträcka för att fynda.  

    När Arnold & Reynolds utförde en studie kring fenomenet hedonistisk konsumtion fann de 

sex faktorer, en av dessa var value shopping. Denna form av shopping hänvisar till individer 

som ständigt söker efter de bästa priserna. Att finna varor till nedsatta priser kan bidra till att 

konsumenten upplever en viss tillfredställelse
76

. Albertina förklarade under intervjun hur hon 

och hennes sambo förundrades av priserna och utbudet på Ullared. Hon berättade om hur hon 

på Ullared fann identiska varor som på hemorten fast till ett förmånligare pris. Ett antagande 

är att Albertina kände tillfredställelse efter shoppingresan till Ullared då hon inhandlade en 

hel del varor till ett gynnsammare pris än på hemorten. Ett vidare antagande är att Albertina 

under sina shoppingresor uppförde sig på ett sätt som motsvarar Arnold & Reynolds 

definition av gratification shopping och role shopping. Under gratification shopping finner 

individer shoppingen som slags terapeutisk sysselsättning för att under shoppingresan dämpa 

stress men även under en kortare tid förtränga individers bekymmer
77

, medan role shopping 

handlar om att shoppa för andra. Detta antagande grundades utifrån det Albertina berättade 

om sin son men även om hur hon vanligtvis är väldigt mån om att de olika rutinerna skall 

följas gällande honom. För att komma bort från dessa rutiner brukar Albertina och hennes 

sambo be mor eller far föräldrarna om att ta hand om sonen medan de åker på shoppingresor. 

Albertina förklarade även att hon under shoppingresorna oftast inhandlar varor till sin son.  

    Enligt Cornholm och Kolterjahn sker shoppingresorna med en viss beräkning. Författarna 

illustrerar detta med ett exempel om att resekostnaderna blir lönsammare om 

shoppingresenärer inhandlar många varor till förmånligare priser istället för att enbart 

inhandla enstaka varor
78

.  Detta bekräftades av flertalet respondenter under intervjuerna. En 

respondent valde till exempelvis att ”samåka” med sällskap till destinationen för att på så vis 

minska resekostnaderna, medan några andra valde att shoppa en stor mängd varor för att 

resekostnaderna på så vis skulle bli lönsammare. Albertina berättade till exempelvis under 

intervjun om hur hon i förväg hade planerat att inhandla en hel del barnartiklar på Ullared. 

Respondenten Zana berättade om hur resekostnaderna till London lönade sig då hon 
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inhandlade många varor till förmånligare priser än på hemorten. Ett exempel Zana nämnde 

var inhandlandet av varor på Topshop, en klädkedja som både finns i Sverige och London. 

Zana förklarade under intervjun att hon på Topshop i London fann identiska varor som i 

Sverige men till ett mycket gynnsammare pris. En tolkning utifrån tidigare forskning
79

 samt 

de resultat som framkom under intervjuerna är att låga priser har en betydande roll vid 

shoppingresande för majoriteten av respondenterna då dessa priser på olika sätt framkom vara 

en uppmuntrande faktor till att åka på shoppingresor. Skribenterna fann i denna undersökning 

att flertalet av respondenterna uppförde sig på ett sätt som motsvarar Arnold & Reynolds 

definition av value shopping där individer finner shoppingen som slags utmaning som handlar 

om att ”erövra”. 

Ett undantag som framkom utifrån intervjuerna var respondenten Viktoria som definierade 

begreppet fynda på ett annat sätt än resterande respondenter. När Viktoria talade om att fynda 

talade hon inte om priset på varorna, begreppet ”fynd” definierade Viktoria på följande vis 

”att inhandla något spontant”. En tolkning skulle kunna vara att priset även kan vara en 

tillbakadragande faktor vid shoppingresandet då vissa individer väljer att inte besöka en 

shopping destination på grund av lågprisvaruhus. Viktoria berättade under intervjun att hon 

inte tycker om att åka till IKEA för att inhandla möbler då de flesta svenska hemmen är 

inredda med IKEA möbler. Hon förklarade att hon istället sökte dyra, unika och 

specialdesignade möbler till sitt hem. 

    En annan viktig primär faktor som framkom under intervjun var att samtliga respondenter 

valde att åka till ett annat land eller ort för att inhandla unika varor som inte fanns på 

hemorten. 

    Cronholm och Kolterjahn utförde en undersökning för att ta reda på varför individer väljer 

att åka på shoppingresor, författarna fann tre anledningar dessa var priset, produkterna och 

destination
80

. Priset handlar om att individer inhandlar varor till förmånligare pris än på 

hemorten
81

, produkterna handlar om att individer åker en längre sträcka för att inhandla varor 

som inte finns på hemorten
82

 medan destination handlar om att individer väljer att besöka 

shopping destinationer som på något sätt är utmärkande
83

.  

Anledningarna som nämns ovan om varför individer väljer att åka på en shoppingresa 

bekräftades av majoriteten av respondenterna. En del respondenter berättade till exempelvis 

om hur de valde att inte besöka butiker som fanns på hemorten då de sökte efter något unikt. 

Alexander förklarade till exempelvis att han under sina shoppingresor inte besöker Jack & 

Jones eftersom att han kunde finna samma typ av varor i Jack & Jones butiken på hemorten. 

Dennis berättade under intervjun att han under sina utlandsresor tycker om att inhandla 

klädplagg som han inte funnit i Sverige, han förklarade även hur han utifrån dessa 

utlandsbesök inspirerats av ”utländska” trender och skapat sig en egen personlig stil. Zana 

berättade att hon under sina shoppingresor föredrog att inhandla smycken och kläder från små 

nischade butiker då detta bidrog till att hon upplevde en sorts lyx. Att Zana känner sig 

extravagant vid inhandlandet av varor på en annan ort än hemorten och att Dennis skapat sig 

en egen stil utifrån sina utlandsresor kan tolkas som att shoppingresenärer väljer att åka en 

längre sträcka för att finna en sorts shoppingupplevelse som inte går att finna på hemorten. En 

vidare tolkning utifrån intervjuerna är att intervjudeltagarnas huvudsyfte med shoppingresorna 
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var shopping och inte turism. Skribenterna fann även att turismen hade en betydande roll för 

shoppingresan men att turismen inte var avgörande vid besöket av en shopping destination. 

Detta kopplar skribenterna samman med Timothy och Butler resonemang om de två 

dimensionerna shoppingturism och turismshopping. Huvudsyftet vid turismshopping är själva 

turismen medan huvudsyftet inom shoppingturism är shopping
84

. Skribenterna fann utifrån 

samtliga intervjuer att huvudsyftet med respondenternas resor var shoppingturism och inte 

turismshopping.  

5.1.2 Sekundära faktorer 

Även här fann skribenterna två stycken sekundära faktorer dessa var ”Den sociala 

shoppingen” samt ”besök av attraktioner och nöjescentrum”.  

    Under samtliga intervjuer berättade respondenterna att sällskap under shoppingresorna var 

en viktig del. En del av respondenterna menade att det under shoppingresan var viktigt att få 

tillfälle till att hinna umgås med släkt och vänner medan andra respondenter menade att detta 

var en möjlighet till att under en kortare tid ersätta den monotona vardagen.  

Skribenterna fann att majoriteten av intervjudeltagarna delvis uppförde sig på ett sätt som är 

jämförbart med Arnold & Reynolds definition av social shopping som bland annat handlar om 

njutning av sällskapet vilket i sin tur kan leda till både spänning och glädje under 

shoppingresan
85

. Arnold & Reynolds menar att det centrala med social shopping är njutning 

av sällskapet och inte själva köpet, dock fann skribenterna att den sociala shoppingen var 

viktig men trots allt en sekundär faktor då köpet var den primära faktorn vid shoppingresandet 

bland respondenterna.  

    Den sociala shoppingen kan i en del fall även bidra till adventure shopping och idea 

shopping. Arnold & Reynold skriver att adventure shopping handlar om att konsumenten 

shoppar för äventyr och stimulans
86

 medan idea shopping handlar om att konsumenten 

shoppar eller fönstershoppar för att bland annat uppdatera sig om nya trender
87

. Albertina 

berättade till exempelvis att hon under shoppingresorna utnyttjade tillfället till att både umgås 

med sin sambo men även få lite äventyr i vardagen vid besöket av de olika shopping 

destinationerna. Zana förklarade under intervjun hur hon och hennes vänner ofta uppdaterar 

varandra om nya trender och liknande. Ett antagande utifrån undersökningens resultat är att 

den sociala interaktionen är viktig vid shoppingresande eftersom att en resa i någon form av 

sällskap tycks bli mer äventyrlig och effektiv. Detta i och med att respondenterna både får en 

möjlighet till att uppleva något utöver det vanliga med sällskap, men även då de får en 

möjlighet till att ta lärdom av varandra om till exempelvis trender eller fakta om shopping 

destinationen.   

    En annan sekundär faktor som kom upp under intervjun var ”besök av attraktioner och 

nöjescentrum” då majoriteten av intervjudeltagarna berättade om att de ofta väljer att vid 

sidan av shoppingresan besöka attraktioner eller nöjescentrum som finns befintliga på 

shopping destinationen.   

    Bohlin & Elbe skriver om tre faktorer som är viktiga för en turistdestination dessa tre är 

attraktioner, stöd tjänster och en välfungerande infrastruktur. Författarna skriver att 

ovannämnda beståndsdelar är bidragande faktorer till att en individ väljer att besöka en 
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turistdestination. De skriver även att destinationen inte skulle anses som attraktiv utan dessa 

beståndsdelar
88

. Cornholm & Kolterjahn skriver liksom Bohlin & Elbe om infrastruktur och 

om hur resandet till och från en destination kan ge en särskild upplevelse
8990

. Bohlin & Elbe 

menar att en negativ upplevelse under själva resandet kan bidra till att resenären inte 

återvänder till destinationen
91

. Skribenterna finner en koppling mellan Bohlin & Elbes 

faktorer och de resultat som har framkommit utifrån intervjuer med samtliga respondenter. 

Respondenten Zana berättade under intervjun att hennes sekundära syfte med shoppingresan 

varierar beroende på hur lång ressträckan är. Hon förklarade att hon vid kortare resor oftast 

väljer att enbart fika eller luncha med sina vänner, medan hon vid längre resor även utnyttjar 

tillfället att besöka diverse sevärdheter på shopping destinationen. Under intervjun förklarade 

även Zana hur betydande en välfungerande infrastruktur var då tunnelbanan var den enda 

anledningen till att hon valde att besöka London för shopping. Även Dennis förklarade under 

intervjun att han utnyttjar tillfället till att besöka olika befintliga tillgångar som till exempelvis 

biografer, caféer och diverse attraktioner under sin shoppingresa. Dennis förklarade att en 

välfungerande infrastruktur var viktig då detta underlättade besöket av attraktioner och 

sevärdheter på en destination. Han förklarade även att en oorganiserad kollektivtrafik bidrog 

till en negativ upplevelse av resan. En tolkning utifrån de resultat som framkom under 

intervjuerna är att majoriteten av respondenterna främst väljer att under sina shoppingresor 

använda sig av stöd tjänster som restauranger och caféer då dessa oftast finns belägna inom 

gångavstånd. En vidare tolkning är att infrastrukturen har en stor betydelse vid besöket av 

attraktioner men att kollektivtrafiken har en mer betydelsefull roll då majoriteten av 

respondenterna använder sig av kollektivtrafiken vid besök av diverse attraktioner. 

5.2 Kan shoppingturism kopplas till upplevelseturism? 

Den andra frågeställningen handlar om huruvida shoppingturism kan kopplas till 

upplevelseturism. Samtliga respondenter berättade under intervjuerna att de ansåg att deras 

shoppingturism kan kopplas samman med upplevelseturism.  

Jonathan berättade under intervjun om sin resa till Dubai där han besökte bland annat 

gallerian Dubai Mall, han förklarade att det för honom var en upplevelse att bara vistas i en 

galleria med 1200 butiker. Chang skriver om hur upplevelser kan ha flera betydelser. Han 

menar att man inte behöver inhandla något för att uppleva den hedonistiska känslan av 

shopping utan att det som i Jonathans fall kan räcka med att enbart vistas i en galleria
92

. En 

tolkning utifrån detta är att om en individ upplever någonting i egenskap av annorlunda som 

skiljer sig från det vardagliga blir detta spontant en upplevelse i sig, då det bland annat kan 

framkalla nyfikenhet.   

    Respondenten Viktoria förklarade under intervjun hur hon anser att man inte kan skilja på 

shopping och upplevelse då dessa går in i varandra. Hon förklarade till exempelvis att 

individer vid sol och bad resor oftast väljer att inhandla någon slags souvenir, medan man vid 

shoppingresor väljer att besöka någon typ av sevärdhet eller ta del av aktiviteter som finns 

belägna på destinationen. Även Timothy & Butler talar om detta men i en annan bemärkning. 

De talar om shoppingturism och turismshopping, där shoppingturism utmärks genom att 

shoppingen är det primära syftet med resan medan det primära syftet med turismshopping är 
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nöje och avslappning
93

. En antagande utifrån detta är att en del respondenter till en viss del är 

medvetna om dessa två former av shopping men att det råder bristande kunskap kring ämnet 

då de vid vissa tillfällen har svårigheter att särskilja dessa två fenomen.    

5.3 Anser respondenterna att shoppingresandet påverkar destinationen? 

Den tredje frågeställningen handlar om shoppingresandet enligt intervjudeltagarna kan ha 

någon påverkan på en destination.  

    Under samtliga intervjuer berättade respondenterna hur de anser att shoppingresandet 

påverkar en destination. En del respondenter menade att en destination både kan påverkas 

positivt och negativt av shoppingresandet. En positiv aspekt som framkom under intervjuerna 

var den ekonomiska aspekten som ökade i samband med att allt fler resenärer väljer att besöka 

en destination. Detta kan i sig innebära en utveckling av bland annat destinationens 

infrastruktur. Även Gun & Var skriver om hur omsättningen inom turismnäringen ökar i 

samband med att allt fler resenärer besöker en destination. Denna omsättning kan användas 

till en utveckling eller förbättring av destinationens infrastruktur eller liknande
94

. Även här 

finner skribenterna som i avsnitt 6.1.2 att infrastrukturen har en stor betydelse för en del av 

respondenterna. En tolkning utifrån de resultat som framkom under intervjuerna är att 

infrastrukturen är något som värderas högt bland en del respondenter, eftersom att de anser att 

man måste kunna få möjlighet till att förflytta sig mellan olika platser på en 

shoppingdestination. Detta för att på ett så enkelt sätt som möjligt kunna ta del av 

destinationen på bästa möjliga vis. Under intervjuerna fann skribenterna även ett antal 

negativa aspekter gällande ökning av turister på en destination. De negativa aspekterna som 

en del respondenter nämnde var att miljön påverkades av en allt större nedskräpning då en 

ökning av besökare sker, eller att ett större antal individer använder sig av icke miljövänliga 

transportmedel.  

    Cronholm & Kolterjahn skriver att individer reser bort från sin omgivning för att inhandla 

varor till lägre priser
95

. Även skribenterna fann i undersökningen att majoriteten av 

respondenterna valde att åka på en shoppingresa för att inhandla varor till lägre priser. En 

avvikelse som skribenterna fann var att en del av respondenterna valde att inte besöka 

destinationer som kopplades samman med ”lågbudget resor”. En del respondenter berättade 

under intervjun om hur en destination kan påverkas beroende på hur destinationens image 

framställs av andra resenärer. Respondenten Dennis berättade till exempelvis under intervjun 

hur han anser att en destinations image kan förändras beroende på vem som besöker 

destinationen. Han berättade hur Thailand med åren övergått från att vara en högklassig 

destination till att bli en lågbudget destination. En tolkning utifrån detta är att destinationens 

image påverkas utifrån de resenärer som väljer att besöka destinationen. En vidare tolkning är 

att resenärernas inkomstnivå påverkar vilken destination de väljer att besöka. 
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6. Slutsats 

Under detta avsnitt kommer skribenterna att presentera de slutsatser de har kommit fram till.  

Ett intresse att undersöka fenomenet shoppingturism väcktes då skribenterna betraktade detta 

ämne som aktuellt i dagens samhälle. Syftet med denna studie var att utifrån kvalitativa 

intervjuer kartlägga de faktorer som motiverar resenärer till att åka på en shoppingresa, samt 

undersöka om shoppingturism kan kopplas till upplevelseturism. Slutligen önskade 

skribenterna undersöka om intervjudeltagarna anser att shoppingresandet kan ha någon 

påverkan på en destination. 

    Shoppingturism är ett begrepp som används för att definiera en resenär vars primära syfte 

med resan är shopping och inte turism
96

. Skribenterna kan utifrån de resultat som framkommit 

under intervjuerna utläsa att samtliga respondenter efterfrågade en blandning av både 

shoppingturism och upplevelseturism, då de under sina shoppingresor oftast valde att 

kombinera shopping med diverse aktiviteter på destinationerna. Det är dock viktigt att även 

här poängtera att skribenterna fann att respondenternas primära syfte med resan var shopping 

och att det sekundära syftet med shoppingresan var turism och nöje.  

    Resultat av undersökningen visar även att samtliga respondenter definierar 

shoppingresandet som en lustfylld, spännande och en icke alldaglig aktivitet. En tolkning är 

att shoppingresandet enligt respondenterna handlade om mer än enbart fyndande och 

inhandlande av varor. Som skribenterna uppfattade det handlade shoppingresandet bland 

annat om glädje, lust, status och även någon sorts belöning. Shoppingen tycktes inte alls vara 

mödosam bland respondenterna utan istället ansåg samtliga respondenter att shoppingen var 

en mycket positiv aktivitet. Detta för att shoppingresandet av flera respondenter sågs som ett 

sätt att koppla av och för en kortare stund fly från vardagssysslorna.  

Skribenterna bedömer även att inhandlandet av varor på annan ort kan kopplas samman med 

status. Detta då skribenterna anser att ett antal respondenter använde sig av shoppingresor för 

att bland annat stärka sin status, Viktoria skulle kunna ses som ett exempel på detta. Ett 

antagande är att en del av respondenterna väljer att inhandla ”unika” varor på annan ort för att 

sedan kunna ”skryta” med att han/hon varit bortresta och att varan enbart var ett ”snabbköp” 

någonstans i London.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det mest betydande vid shoppingresandet handlade om 

två saker: den ena var att uppleva något utöver det vanliga medan det andra var att umgås med 

bland annat vänner och familj. 

    På frågan om shoppingresandet på något vis kan påverka en destination svarade samtliga 

respondenter, ja. Enligt respondenterna kan shoppingresandet påverka en destination både 

positivt och negativt. Den positiva aspekten innefattade en ökning av intäkter inom 

turismsektorn på en destination. Dessa pengar kunde enligt respondenterna sedan användas 

till bland annat reparation av infrastruktur samt förbättring av attraktioner. Enligt 

respondenterna innefattade shoppingresandet en negativ effekt på bland annat miljön. 

Skribenterna fann i denna undersökning att respondenternas resmål inte bestäms utifrån hur 

miljövänlig en resa är eller inte är, dock handlar respondenterna omedvetet på ett miljövänligt 
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sätt under sina shoppingresor genom att bland annat använda sig av destinationens 

kollektivtrafik.  

Skribenterna kan dock inte dra en slutsats om kollektivtrafiken enbart används för att den är 

miljövänligare eller om valet av att använda kollektivtrafik påverkas av prisskillnaden, då det 

oftast är billigare att åka kollektivt än att hyra en bil under sin shoppingresa. Denna 

avgränsning kan bero på skribenternas brist att under intervjun föra vidare följdfrågor vid rätt 

tidpunkt. Dessa följdfrågor hade möjligen kunnat leda till en större förståelse av varför 

individer väljer att åka kollektivt istället för att använda sig av andra transportmöjligheter 

samt varför de väljer att åka på en shoppingresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

7. Kritisk granskning 

Under detta avsnitt vill skribenterna genom en kritisk granskning av studien påpeka att de är 

medvetna om diverse brister med studien.  

Som det framgår i metodavsnittet är denna undersökning av kvalitativ karaktär, vilket till en 

viss del kan påverka studien negativt. I metodavsnittet står det att kvalitativa intervjuer är 

enastående då ett störmoment som till exempelvis att en familjemedlem kommer in i rummet 

mitt under intervjun kan påverka en intervjudeltagarens koncentration
97

. De kvalitativa 

intervjuerna är enastående då de är komplicerade att generalisera, eftersom att olika faktorer 

kan påverka intervjun, som i sin tur kan påverka respondenternas svar. Några exempel på 

sådant som kan påverka intervjudeltagarna kan vara tidpunkten, platsen och forskaren, 

intervjudeltagarna kanske hade svarat någonting annat till en annan forskare vid ett annat 

tillfälle
98

. Dessa faktorer gör det svårt för skribenterna att fastställa i vilken omfattning 

tidpunkten, platsen eller de själva som forskare har påverkat intervjudeltagaren och således 

undersökningen, dock kan skribenterna fastställa att dessa faktorer har påverkat 

intervjudeltagarna och undersökningen till en viss del. För att minska påverkan av dessa 

faktorer har skribenterna innan intervjuerna förberett sig genom att bland annat läsa diverse 

metodböcker. Detta för att skribenterna i förväg skulle vara medvetna om faktorer som kan 

påverka intervjudeltagarna samt undersökningen.  

    Eftersom att denna undersökning endast innefattar sex stycken intervjudeltagare innebär det 

att skribenterna inte kan uttala sig om huruvida representativa just dessa sex respondenter är i 

jämförelse med populationen. Med detta vill skribenterna påpeka att resultatet hade kunnat se 

ut på ett annat sätt om sex andra respondenter deltagit i studien samt att studiens urvalsmetod 

inte är användbar om man vill genomföra generalisationer. Trots problemet med 

generalisationerna anser skribenterna att de åstadkommit en hög validitet och en hög 

reliabilitet i denna undersökning då de bland annat stegvis redovisat hur de gått till väga vid 

besvarandet av syftet och frågeställningarna. 
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Bilaga 1 

Intervjumanual  

1. Bakgrunds fakta 

 Ålder 

 Kön 

 Var kommer du ifrån?  

 Vilken sysselsättning har du i dagsläget? 

 Reser du med sällskap? 

 

2. Shoppingturism 

 Vad innebär ordet shopping för dig? 

 Har du rest bort i syfte att shoppa? 

 Om du svarat ja på ovanstående fråga, var åkte du och hur länge vistades på 

shopping destinationen? 

 Fanns det ett sekundärt syfte med resan? 

 Hur ofta har du shoppat på en annan ort eller i ett annat land än det du är 

bosatt i under de senaste tre månaderna? 

 Vilka faktorer tror du motiverar dig till att åka och shoppa på en annan ort 

eller i ett annat land än det du är bosatt i? 

 Vilken ort eller vilket land har du då besökt? 

 Vad brukar du oftast shoppa när du reser till en annan ort eller ett annat land? 

 

3. Upplevelseturism 

 Vad anser du är en upplevelse? 

 Anser du att shopping är en upplevelse? Motivera? 

 Utför du någon annan aktivitet under din shopping resa? Om ja, vilken? 

 Anser du att shopping och turism kan kopplas samman? 

 

4. Shoppingturism - Destinationen 

 Tror du att shoppingturismen kan gynna eller missgynna en destination? 

Motivera. 
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5. Övrigt 

 Vilken innebörd har ordet turist för dig? 

 Ser du dig själv som turist när du åker till en annan ort eller ett annat land 

med syfte att shoppa? 

 Finns det ytterligare något du vill ta upp som vi inte pratat om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


