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Sammanfattning 

Ett trendbrott har skett inom turismen, utländska turister spenderar idag mer pengar i 
Sverige än vad svenska turister spenderar utomlands, vilket innebär att turismens 
betydelse för samhällsekonomin har ökat. Försäljningen av platser har blivit allt 
vanligare vilket leder till att det är svårare att nå ut med sitt budskap. Därför måste 
destinationsmarknadsförare använda minst lika avancerade metoder som vid 
marknadsföring av produkter och tjänster.  

Shoppingens ökade betydelse inom turismen gör det relevant att studera shoppingens 
respektive turismens roll inom shoppingturism. Ett marknadsdrivet synsätt innebär att 
man utformar produkten baserat på konsumentens preferenser. Eftersom 
shoppingturism är ett relativt nytt begrepp innebär det att forskningen inom området 
inte är speciellt utvecklad. Vår studie ämnar därför ta reda på shoppingens respektive 
turismens betydelse för konsumentens motiv att besöka en shoppingdestination. 
Informationen är användbar för intressenterna bakom en shoppingdestination. 

Studien är skriven på uppdrag av IKEA i Haparanda/Torneå med målet att stärka 
destinationens konkurrenskraft. Vid utformningen av en destination bör man utgå från 
konsumentens efterfråga, därför har vi identifierat attribut inom shopping respektive 
turism. Studiens syfte är att ta reda på vilka motiv en konsument har för att besöka en 
shoppingdestination. Vid undersökning av konsumenters preferenser passar den 
kvantitativa undersökningsmetoden bäst. Studien är därmed baserad på en kvantitativ 
enkätundersökning som är genomförd med ett bekvämlighetsurval i Skellefteå. 210 
respondenter svarade på enkäten och resultatet har testats statistiskt för att sedan 
analyseras.  

Baserat på den teoretiska referensramen har vi skapat en modell som visar viktiga 
komponenter vid utformandet av en shoppingdestination, vilken är användbar för 
intressenterna. Den visar på de sex attributen: attraktioner, infrastruktur, stödjande 
tjänster, pris, destinationen samt detaljhandel. Baserat på attributen har vi kunna 
identifiera konsumentens motiv att besöka en shoppingdestination. Resultatet visar att 
pris, destination samt detaljhandel är kopplat till konsumentens motiv. Stödjande 
tjänster och infrastruktur är viktiga för konsumenten, men kan inte ses som motiv. 
Attraktioners betydelse kan vi inte stärka genom vår studie, dock innebär det ej att 
attributet inte är av vikt. Studien har bekräftat att modellen är ett användbart verktyg 
vid utformningen av en shoppingdestination.  
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval  

Vi har under våra studier på Handelshögskolan vid Umeå Universitet utvecklat ett 
gediget intresse inom marknadsföring. Våren 2010 valde vi båda att göra praktik, vi såg 
det som möjlighet att tillämpa våra teoretiska kunskaper och få insikt i hur företag 
arbetar med marknadsföring. Praktiken ägde rum på en kommunikationsbyrå respektive 
ett välkänt företags informationsavdelning. Under vår praktik fick vi båda en förståelse 
för den komplexitet som verkligheten inrymmer och en inblick i de många samt 
intressanta områdena inom marknadsföring. Praktiken inspirerade oss till att skriva vårt 
examensarbete åt ett företag eftersom vi fann det intressant då studien med säkerhet 
kommer att implementeras i näringslivet. Vi tror att erfarenheten kan bidra till 
användbar kunskap i vårt framtida arbetsliv. 

Under hösten 2010 började vi söka lämpliga uppdrag och vi fann möjligheten att skriva 
på uppdrag av IKEA. Att samarbeta med ett företag som är känt världen över kändes 
lärorikt och intressant eftersom deras varumärke är välomskrivet i både media och 
forskning. Uppdraget var inte beskrivet i detalj och det fanns utrymme för tolkning från 
vår sida. IKEA efterfrågade en analys av vad konsumenter och konkurrenter förväntade 
sig av dem i Haparanda. Vår utbildning Service Management har fått oss att inse vikten 
av att erbjuda ett mervärde till kunden vilket har präglat vår teoretiska syn på 
marknadsföring. Den ökade konkurrensen i samhället innebär att företag som fokuserar 
på att erbjuda ett mervärde har konkurrensfördelar att vinna. Vårt förslag till IKEA var 
därför att undersöka vad destinationen Haparanda/Torneå kan erbjuda utöver IKEA. 
IKEA kommer således inte att vara vårt forskningsobjekt, utan fokus ligger på 
Haparanda/Torneå. Då IKEA är en del av destinationens utbud kommer företaget att 
ingå i vår studie. Valet att fokusera på destinationen Haparanda/Torneå förde oss in på 
ämnesområdena destinationsmarknadsföring och shoppingturism. 

1.2 Problembakgrund  

Slår du på Kanal 5 kan du mötas av programmet om shoppinggalna turister som 
vallfärdat från hela Sverige för att besöka lågprisvaruhuset Gekås i Ullared. Under 
reklamavbrott möts du av reklam om allt från Åre till Makedonien. Det är ingen slump 
att fler och fler destinationer syns i media genom program och reklam. För första 
gången i modern tid har det skett ett trendbrott inom turismen. Utländska turister 
spenderade mer pengar i Sverige än vad svenska turister spenderade utomlands. Det är 
hög tid att vi svenskar inser att turismen har blivit en ny basnäring med en stor 
samhällekonomisk betydelse. (Svensk Handel, 2010a, s. 2) Vilket är en möjlighet för 
den svenska turistnäringen. 

Det ökade trycket på att synas och nå ut med just sin destination syns bland annat på 
internet. Många av städerna har ett gemensamt organ i form av exempelvis en 
turistbyrå, vilken arbetar för att marknadsföra destinationen. Visit Sweden, Swedish 
Lappland, Visit Sundsvall, Visit Linköping, Visit Haparanda/Torneå, listan kan göras 
lång. Vissa har lyckas bättre och har avancerade sajter samt stort utbud av paketresor 
medan andra inte kommit lika långt i sitt arbete. Försäljningen av platser har blivit 
vanligare vilket gör att konkurrensen ökar och det krävs ett aktivt arbete för att nå ut till 
en potentiell besökare med sitt budskap. Det betyder att det har blivit viktigare med en 
framgångsrik marknadsföring av en plats (Ward, 2004, s. 1). Marknadsförare av platser 
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måste därför använda sig av minst lika avancerade metoder som vid marknadsföring av 
produkter och tjänster.  

Platsmarknadsföring syftar inte bara till marknadsföring av städer, regioner och länder 
utan även till platser så som shoppingdestinationer (Hankinson, 2005, s. 24). Tidigare 
undersökning visar på att 20 % av alla resor görs med huvudsyftet att shoppa (Bacon, 
1991, 1992, 1993). Shopping har fått en allt mer central roll vid turism vilket gör att vi 
anser det vara ett aktuellt ämne att studera. Fenomenet shoppingturism har blivit allt 
vanligare och därför vill vi undersöka vad en konsument förväntar sig av begreppets två 
delar vilket enligt Svensk Handel (2010a, s. 6) är handel och turism. 

För att lyckas med marknadsföringen av en plats måste man veta vad konsumenten 
efterfrågar. Ett marknadsdrivet synsätt ger kunskap om hur en produkt eller tjänst ska 
utformas för att stämma överens med konsumentens preferenser (Jaworski, Kohli, & 
Sahay, 2000, s. 47). Tidigare forskning har inte klargjort shoppingens respektive 
turismens relevans för en konsument när den skall besöka  en shoppingdestination 
(Lehto, Cai, O'Leary, & Tzung-Cheng, 2004, s. 321). När konsumentens efterfrågan av 
en shoppingdestination inte är känd är det svårt att veta hur man skall utforma 
destinationen på bästa sätt. Därför finns det ett behov av att identifiera vilka olika delar 
inom shopping och turism som är viktiga vid utformandet av en shoppingdestination. 
Vår studie kan bidra med kunskap om vad som är viktigt i uppbyggandet av en 
shoppingdestination. Information kring vilka motiv en konsument har att besöka en 
shoppingdestination kan även vara relevant att bidra med inom det 
marknadsekonomiska fältet. Det kan exempelvis vara användbart vid forskning kring 
uppbyggandet av shoppingdestinationers varumärke.  

1.3 Problemformulering  

Vilken betydelse har shopping respektive turism när det gäller konsumentens motiv att 
besöka en shoppingdestination? 

1.4 Syfte  

• Identifiera vilka attribut som är viktiga att ta hänsyn till vid utformandet av en 
shoppingdestination samt analyseras och värdera dess relevans.  
 

• Utifrån attributens relevans formulera en strategi hur en shoppingdestination 
skall ta tillvara på konsumenternas efterfrågan vid utformandet av utbudet. 
Informationen kan användas av privata och offentliga intressenter bakom en 
shoppingdestination. 

1.5 Uppdragsgivaren 

Det multinationella möbelföretaget IKEA grundades 1943 (IKEA, 2011a) av den 
omtalade entreprenören Ingvar Kamprad. IKEA ägs sedan 1982 av stiftelsen Stichting 
INGKA Foundation och Mikael Ohlsson är VD samt koncernchef (IKEA, 2011b). 
IKEAs vision och kundfokus är ”de många människorna” (IKEA, 2011c), vilket gör det 
intressant för IKEA att få insikt i vad konsumenten efterfrågar av en 
shoppingdestination oberoende av vilket segment det gäller. 

Närliggande områden till ett IKEA-varuhus är sällan tomma. De som besökare IKEA 
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har möjlighet att besöka närliggande köpcentrum och affärer, vilket många ofta gör. 
IKEA står i många fall bakom uppbyggnaden och ägandet av närliggande fastigheter. 
Ikano Fastigheter är en del i den internationella företagsgruppen Ikano som Ingvar 
Kamprad byggt upp. Målet är att vara en långsiktig fastighetsägare och främja 
utvecklingen av detaljhandel, bostäder och kontor. (Ikano, 2011a) Ikano Retail Centres 
är en del av Ikano, deras utgångspunkt är att utveckla handelsplatser kring IKEA 
varuhusen i Sverige, Finland, Danmark och Norge. (Ikano, 2011b) I dagsläget attraherar 
Ikano Retail Centres 19 miljoner besökare per år till sina shoppingcenter. Liknande 
projekt för att utveckla handelsplatser kring IKEA finns även i andra delar av världen. 
Syftet med uppbyggnaden av handelsområden är att göra shopping lätt samt rolig och på 
så sätt erbjuda något utöver IKEA (Ikano, 2008). 

År 2006 öppnades världens nordligaste IKEA varuhus i Haparanda. Det unika läget gör 
varuhuset till det mest internationella. Placeringen gör att de kan nå konsumenter i 
Sverige, Finland, Ryssland och Norge. (IKEA, 2011d) IKEA i Haparanda har cirka två 
miljoner besökare varje år. Förutom IKEA 
varuhuset på 28 000 m! har Ikano Retail 
Centres en detaljhandel park på 11 000 m! 
med tio olika sorters butiker. Byggnationer 
av ytterligare shoppingcenter och 
detaljhandelspark har påbörjats. Från 
Sverige, Finland, Norge och Ryssland 
räknar man med möjligheten att dra 
ytterligare 2,8 miljoner besökare. Figur 1 
visar upptagningsområdet för Haparanda 
som är 400 000 människor, inom en sträcka 
på 6 timmars bilfärd bor nästan en miljon 
människor. (Ikano, 2008) 
   
 
 

Ovanstående visar på att IKEA har möjlighet att påverka närliggande utbud. 
Utvecklandet av shoppingdestinationen Haparanda/Torneå är intressant för IKEA, 
eftersom det kan leda till fler besökare. IKEA är inte vårt undersökningsobjekt, utan det 
är en intressent bakom uppbyggnaden av destinationen.  

1.6 Avgränsningar 

Undersökningen har genomförts i Sverige och därför kan vi inte dra slutsatser om 
konsumenter med andra nationaliteter och deras motiv att besöka en 
shoppingdestination. Vi har även valt att begränsa oss till att endast titta på vad som gör 
att konsumenten tar beslutet att åka till en handelsstad. Därmed har vi valt att utelämna 
hur konsumenten upplever handelsstaden på plats samt hur motiven påverkar 
konsumtionen.  

Figur 1. Upptagningsområdet för 
Haparanda  Källa: Ikano, 2008 
Källa: Ikano 2008 
 Haparanda 
!
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2. Shoppingdestinationen Haparanda/Torneå 

2.1 Fakta om destinationen 

Haparanda/Torneå bildar tillsammans en region med potentialen att locka till sig 
besökare från bland annat Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Därmed finns det 
många som intresserar sig och arbetar för områdets utveckling. Den internationella 
föreningen Barents Road bildades 1997 och bedriver olika projekt för att stimulera ett 
ökat samarbete i Barentsregionen. Medlemmarna i föreningen är främst kommuner och 
företag från de olika länder som den 150 mil långa Barentsvägen går igenom. 
(Barentsroad, 2011)  

Haparanda är beläget längst upp i Bottenviken, vid gränsen till Finland. I området finns 
den enda järnvägsförbindelsen med Finland och Ryssland. Därmed är det väldigt många 
gränspasseringar som sker per år. Den ständiga strömmen av människor och gods över 
gränsen bedöms vara den livligaste i hela Skandinavien. Torneå, Haparandas 
tvillingstad på den finska sidan av riksgränsen, har sedan 1500-talet också haft en livlig 
handel genom den ständiga genomströmningen. Tillsammans har de två städerna bildat 
en handels- och mötesplats med gemensamma framtidsplaner för handelsområdets 
utveckling. (Alanenpaa, 2010) 

Sedan etableringen av IKEA och andra stora kedjor, så är Haparanda/Torneå den region 
som växer snabbast i de norra delarna av Finland och Sverige. Tillsammans har de två 
städerna 34,000 invånare och det finns cirka 1800 företag inom både handel och 
basindustri. (Tornio, 2007) Samarbetet mellan de två städerna är ett projekt vars syfte är 
att utveckla upplevelseindustrinäringen i Haparanda/Torneå regionen. Syftet är att 
främja utvecklingen av befintliga och nya företag samt utbudet av produkter och 
aktiviteter. Ett annat mål med projektet är att skapa en ”vi-känsla” mellan svenska och 
finska företag. (Visit HaparandaTornio, 2011) 

För att stimulera näringslivet och åstadkomma en balans i industristrukturen så startades 
ett projekt med målet att bredda regionen Haparanda/Torneå, genom att öka alternativen 
av attraktioner (InterRegNord, 2011a). Kommunen i Haparanda sökte finansieringen för 
projektet från den Europeiska regionala utvecklingsfonden (InterRegNord, 2011b) och 
driver projektet tillsammans med Tornion yrittäjät, Team Bothnia och Gränsföretagarna 
(InterRegNord, 2011a). Det EU-program som stödjer projektet pågår mellan 2007-2013 
och startades för att uppnå ett ökat samarbete mellan norra Sverige, Norge och Finland 
(InterRegNord, 2011b).  

Under vårt besök på IKEA i Haparanda framkom det att det finns stora visioner och 
många viljor hur Haparanda/Torneå skall utformas som shoppingdestination. Problemet 
var dock att alla dessa viljor och idéer spretade åt olika håll, vilket leder till att det är 
svårt att skapa ett gemensamt mål om hur Haparanda/Torneå kan byggas upp till en 
attraktiv shoppingdestination. Det leder till att de är i behov av att veta vad som är 
konsuments motiv att besöka en shoppingdestination. 

2.2 Haparandra/Torneås utbud 

Shoppingutbudet i Haparanda/Torneå erbjuder något från de flesta detaljhandels-
branscherna med produkter från både svenska samt finska varumärken. Shoppingcentret 
Rajalla På Gränsen erbjuder bland annat butiker med kläder och mode, skönhet och 
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friskvård samt fritid och elektronik. IKEA varuhuset med produkter för hus och hem, 
lockar som tidigare nämnt många konsumenter. De som efterfrågar dyrare varumärken 
till reducerade priser kan finna outletbutiker med varumärkena Fjällräven, Haglöfs samt 
Iittala. Destinationen har även ett utbud av antikt och loppmarknader för dem som är 
intresserade.  (HaparandaTornio, 2010a) 

Det Norrländska naturlandskapet som finns i Haparanda/Torneå erbjuder orörd natur i 
form av bland annat öar, stränder, älvar och forsar. Allt detta ligger endast ett stenkast 
från de två städerna. Här finns också Arboretumparken, en botanisk park med cirka 
1000 växtarter och en nationalpark vilken inrymmer de två öarna sandskär samt Seskar-
Furö med sällsynta växtarter. För de naturintresserade finns det ett flertal vandringsleder 
med rastplatser och utkikstorn. Kukkolaforsen & Matkakoski är två av de större 
forsarna i området. Förutom att njuta av miljön vid dessa två forsar finns olika typer av 
aktiviteter, logi samt annan service. För att uppleva naturen på ett mer actionfyllt sätt 
kan man med familj eller grupp forsränna med gummibåt eller pärskeflotte vid någon av 
forsarna. (HaparandaTornio, 2010b) 

Haparanda/Torneå har några olika rese- och aktivitetsarrangörer, exempelvis Arctic 
Iceroad Production & Arctic Rally Circuit, Nordic Safaris och The Lapland Connection. 
Arrangörerna erbjuder besökare att bland annat uppleva rally- och offroadupplevelser, 
snöskoter-, isbrytar- och hundsafari. Det finns även möjlighet att hyra olika typer av 
utrustning så som cyklar, skidor och skotrar för att åka på egna turer. 
(HaparandaTornio, 2011) 

I Torneå finns ett äventyrsbad för gamla som små. Andra passande aktiviteter för 
familjen kan vara ett besök i Seskarös skogar, för att se renhjordar, lära sig om renarnas 
liv samt ta del av kulturen kring att sköta renar. För djurintresserade finns även 
Djurfarmen Tara och Björka smådjurscentrum. (HaparandaTornio, 2011) 

Sportintresserad har möjlighet att se elitseriematcher med hemmalaget HT-bandy eller 
delta i områdets pimpeltävling. Utöver pimpeltävlingen finns det möjlighet att fiska 
både under vinter samt sommar med chans till fångst av bland annat lax eller öring.  
Vill man motionera under sitt besök i Haparanda/Torneå går det att ägna sig åt 
exempelvis skridskoåkning, bowling och squash. Skidåkning utför kan göras på 
skidbacken Tossa som erbjuder två liftar, det finns även flertalet skidspår för 
längdskidåkning. Den omtyckta golfbanan Green Zone Golf erbjuder en 18 håls bana 
belägen vid Torneå älv. För den som kan, finns möjligheten att göra en Hole in one över 
riksgränsen vid hål 6. Midnattssolen gör att man kan ägna sig åt golf sent in på 
småtimmarna. (HaparandaTornio, 2011) 
 
Det finska kriget lämnade sina spår i Haparanda/Torneå. Idag kan man besöka flertalet 
minnesmärken till minnet av den tiden samt andra monument och statyer från olika 
minnesvärda tider. De två städerna har museer vars samlingar består av konst, hushålls- 
och bruksföremål samt andra föremål som visar på hela västra Lapplands historia. I 
både Haparanda och Torneå finns det kyrkor från sent 1600-tal till tidigt 1800-tal. 
Alatornio kyrka är den största kyrkan i norra Finland och Karl Gustavs kyrka är en av 
de kyrkor som erbjuder audioljudguidning på fyra språk. (HaparandaTornio, 2010b) 

I Haparanda/Torneå kan man besöka designgallerior så som Jaur Showroom, Postelli 
samt Smeds Guld och Silvergalleri för att ta del av designföremål i stål, lappsilver och 
porslin. En annan sevärdhet är Saivaara stenåldersboplats där man kan se boplatsfynd 
från stenåldern samt få guidning om denna epok. (HaparandaTornio, 2010b)  
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Vill man besöka Haparanda/Torneå finns alternativen att ta sin egen bil eller resa dit 
med buss. Närmaste flygplatsen till Haparanda/Torneå i Sverige är i Luleå som ligger 
12,5 mil från tvillingstäderna och på finska sidan finns en flygplats i Kemi som ligger 
2,4 mil från destinationen (HaparandaTornio, 2010c). Lokaltrafik i form av buss och 
taxi finns i både Haparanda och Torneå. För besökare med egen bil finns det ett tiotal 
bensinstationer samt avgiftsfria parkeringar i båda städerna. (HaparandaTornio, 2010d) 

Besökare som vill stanna över natten i Haparanda/Torneå kan välja mellan olika 
boendealternativ. Utöver vanliga alternativ som hotell, vandrarhem, bed & breakfast, 
campingar finns det även möjlighet att hyra stuga eller bo i den 300-åriga släktgården 
Nivagården. I Haparanda/Torneå finns Haparanda Stadshotell, Torneå City hotell samt 
Cape East som har världens största bastu. Restaurangutbudet är allt från restauranger 
med husmanskost till gourmetrestauranger samt flertalet snabbmatställen och caféer.  
(HaparandaTornio, 2010e) 

Underhållning kan upplevas i form av festivaler som exempelvis sommarfestivalen 
Twin City Festivals. Festivalen bjuder på olika musikartister samt andra aktiviteter. 
Genom bland annat Haparandas teaterförening kan man ta del av teaterutbudet, 
konserter och andra evenemang. En gammal tradition är den årliga sikfesten vid 
Kukkolaforsen varje sommar. För den biointresserade erbjuds en bio i både Haparanda 
samt Torneå. (Haparanda, 2011) 
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3. Utgångspunkter 

3.1 Förförståelse 

Begreppet förförståelse syftar till en persons tidigare erfarenheter och kunskaper inom 
olika ämnesområden, det innebär att en person inte är född med ett specifikt 
förhållningssätt. Forskarens föreställningar och erfarenhet grundas i forskarens sociala 
bakgrund, utbildning samt praktisk erfarenhet. Förförståelsen kan därmed påverka 
forskaren undermedvetet i dess objektiva tolkning eftersom denne har egna fördomar 
och värderingar inom ett ämne. En individs förförståelse kan delas in i teoretisk samt 
praktisk förförståelse. (Holme & Solvang, 1997, s. 151-153; Johansson Lindfors, 1993, 
s. 25) Syftet med att redogöra vår förförståelse är att underlätta läsaren i dennes kritiska 
bedömning av oss som författare.   

3.1.1 Teoretisk förförståelse 

Vår teoretiska förkunskap har vi byggt upp under våra studier på Handelshögskolan vid 
Umeå Universitet. Båda författarna har läst civilekonomprogrammet med inriktning 
Service Management. De kurser vi läst inom marknadsföring är: Service Management 
A, Marknadsföring A och Service Marketing C. Vår kunskap i metod och 
uppsatsskrivande har vi erhållit genom den kurs vi läst i vetenskaplig metod på B-nivå. 
Gabriella har läst magisterprogrammet med inriktning marknadsföring vid Umeå 
Universitet, vilket innefattar kurserna: Consumer Behaviour, Marketing Research, 
Advanced Marketing Research och Executive Decision Making. Athena har läst sin 
magister vid Renmin University, School of Business i Peking där hon läste Managerial 
Economics och Marketing Management på avancerad nivå.  

Vi anser att vi har en god teoretisk kunskap inom marknadsföring, dock har vi aldrig 
tidigare studerat destinationsmarknadsföring eller shoppingturism. Vi kan inte utesluta 
att den förförståelse vi har inom marknadsföring kan ha inverkat på hur vi tolkat det 
teoretiska området. Vår förförståelse har enligt oss varit till hjälp vid inläsningen inom 
området eftersom det har underlättat tolkningen av ämnesområdet destinations-
marknadsföring samt shoppingturism. 

3.1.2 Praktisk förförståelse 

Ingen av författarna har varit yrkesverksamma inom marknadsföring innan vi började 
studera, därför har vår praktiska erfarenhet anskaffats vid praktiken. Under vår praktik 
fick vi båda insyn i varumärkesbyggande, detta eftersom praktiken genomfördes på en 
informationsavdelning och en kommunikationsbyrå. Erfarenheten gav oss ingen insyn i 
ämnet destinationsmarknadsföring och därmed har vi ingen praktisk kunskap när det 
gäller marknadsföring av en shoppingdestination. Båda författarna har personlig 
erfarenhet av shoppingturism i den meningen att vi båda har rest till en destination med 
huvudsyftet att shoppa. Således hade vi innan studien en uppfattning om varför 
konsumenter väljer att besöka en shoppingdestination. För att minimera risken att det 
har påverkat vår objektivitet, har vi läst in oss på det teoretiska området. 

3.1.3 Förförståelse gällande undersökningsobjektet 

För att redovisa vår förförståelse gällande orterna Haparanda och Torneå är det relevant 
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att redogöra vår relation till städerna. Athena har aldrig besökt Haparanda eller Torneå 
under sitt vuxna liv och Gabriella har aldrig varit i Torneå men besökt Haparanda en 
gång och då var huvudsyftet att besöka IKEA.  

Båda författarna är norrlänningar och därför har vi en förståelse för hur det 
”norrländska” konsumentmönstret ser ut. Vi anser att det som särskiljer det norrländska 
konsumentmönstret från Sverige i övrigt är att man är benägen att resa längre sträckor, 
eftersom avstånden mellan orterna är större än i de södra delarna av landet.  

Vår förförståelse om IKEA är ganska bred men inte speciellt djup. IKEAs varumärke är 
känt världen över och vi tror att det är få människor i Sverige som inte vet att IKEA 
finns. Vi var väl medvetna om att det är ett företag som säljer möbler till ett bra pris och 
att grundaren är den svenska entreprenören Ingvar Kamprad. Vi hade dock ingen 
kunskap om hur IKEA påverkar vilka affärer som byggs upp i närheten av ett IKEA-
varuhus. Vi vet att varuhusen lockar många människor att resa, men vi syftar till att 
finna relevanta attribut som kan kopplas till konsumentens motiv att besöka en 
shoppingdestination oavsett om IKEA finns där eller inte.  

3.2 Studiens perspektiv 

Halvorsen (1992 , s. 37-38) menar på att det är viktigt att i ett tidigt skede fastställa 
studiens perspektiv, eftersom författarens val av perspektiv påverkar studiens utfall. 
Studien är skriven utifrån intressenterna bakom Haparanda och Torneå. Intressenterna 
består av både kommuner och näringsliv, vilka värnar gemensamt om att främja 
turismen i området. Anledningen till att vi inte valt att skriva studien utifrån ett 
kundperspektiv är att vi syftar till att utforma en strategi till intressenterna hur man ska 
gå tillväga vid arbetet för att göra destinationen mer attraktiv. 

3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

Författarnas kunskapssyn påverkar valet av tillvägagångssätt för studien, vilket inverkar 
på studiens resultat (Johannessen & Tufte, 2002, s. 19). Därför är det viktigt att 
redogöra för läsaren vilken kunskapssyn vi tillämpar i denna studie.  

Syftet med denna studie är att identifiera vilka attribut hos en shoppingdestination som 
kan vara användbara vid utformningen av ett attraktivt utbud. Sambandet mellan 
attributen och konsumentens motiv att besöka en shoppingdestination är inte känd. 
Genom en bearbetning av teori inom området och en kvantitativ undersökning har vi 
redogjort sambandet. Den teoretiska referensramen ligger till grund för vår kvantitativa 
undersökning och fungerar som ett verktyg vid analysen av den data vi samlat in. 
Således är positivismen ett lämpligt angreppssätt för att besvara vår problemformulering 
eftersom vi med hjälp av teori har analyserat en stor kvantitet av sekundärdata empiriskt 
(Bryman och Bell 2005, s. 26-28).  

Vi har ämnat utelämna personliga tolkningar och beskriva verkligheten objektivt. Efter 
undersökningen har vi kunnat bekräfta eller utveckla det teoretiska mönstret gällande 
konsumenters motiv att besöka en shoppingdestination. Vårt positivistiska 
förhållningssätt möjliggörs genom valet av en kvantitativ studie, då vi är passiva i 
insamlingen av det empiriska materialet (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 21). Vårt 
positivistiska kunskapsintresse överensstämmer med det objektiva antagandet och det 
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innebär att vi ser kunskap som yttre fakta vilken inte kan påverkas (Arbnor & Bjerke, 
1994, s. 43; Johansson Lindfors, 1993, s. 40). 

Vårt val av en kvantitativ studie i kombination med en utförlig redogörelse av det 
metodologiska tillvägagångssättet anser vi möjliggör en replikering av vår studie.  Inom 
den positivistiska vetenskapssynen är det väldigt viktigt att studien skall kunna 
replikeras. Det innebär att om annan forskare genomför studien med samma metod och 
förutsättningar skall resultatet bli det samma (Bryman, 2006, s. 24; Saunders, et al., 
2003, s. 83).  

3.4 Forskningsansats 

Vår studie är baserad på teori som vi ämnar testa i praktiken genom en empirisk 
datainsamling. Grunden i vår teoretiska del ligger i destinationsmarknadsföring och för 
att finna mer konkreta exempel på vad teorin säger om konsumenten har vi fördjupat 
oss i turism och shoppingturism. Den teoretiska referensramen har vi använt som ett 
verktyg när vi formulerat våra enkätfrågar. Vidare har den data vi samlat in testats 
statistiskt och analyserats för att bekräfta den befintliga teorins relevans i ämnet. När 
utgångspunkten i en studie är teorin, anses den vara av deduktiv karaktär (Bryman, 
2006, s. 21-22; Saunders, Lewis, & Thornhill, 2003, s. 86).  

3.5 Insamling av sekundärkällor 

För att säkerställa att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt och att vi ska kunna 
svara på vår frågeställning använder vi oss av sekundärkällor. De kategorier av 
sekundärkällor vi har valt att använda är vetenskapliga artiklar, rapporter, internetsidor 
samt student- och forskningslitteratur. Den teori och fakta som vi har funnit i dessa 
källor har använts i vår teori, metod och undersökning.  

3.5.1 Uppställda krav på sekundär information 

Vid arbetet med vår teoretiska referensram har vi tagit hänsyn till de kriterier Johansson 
Lindfors diskuterar. Det innebär att vi vid vår insamlingsprocess strävat efter att uppnå 
en teoretisk mättnad, ställa krav på källans äkthet och att källan är oberoende samt 
aktuell. (Johansson Lindfors, 1993, s. 88-89)  

Det komplexa fenomenet shoppingturism består av en mängd olika delar och kan lätt 
kännas diffust eftersom det inte är speciellt utforskat. Shoppingturism består dels av två 
omfattande branscher turism och handel, det finns även mycket kvar att förstå gällande 
dynamiken kring shopping som en nöjes- och turistaktivitet. Vi anser därför att det finns 
ett behov av forskning inom området, vilket ger oss möjlighet att bidra med relevant 
kunskap. Vi ägnade mycket tid på insamling, genomläsning och sammanställning av 
informationen för att på så sätt uppnå en lämplig teoretisk grund samt teoretisk mättnad. 

Forskning inom vårt valda studieområde är begränsat och för att säkerställa aktualiteten 
har vi i den utsträckning det varit möjligt använt både äldre och nyligen gjorda studier. 
Vi har strävat efter att basera vår teoretiska referensram på vetenskapliga artiklar, men 
eftersom ämnet till största del är behandlat i böcker har vi kombinerat dessa två typer av 
sekundärkällor. Artiklar som publicerats i vetenskapliga tidsskrifter är granskade, 
djupgående och aktuella, därför anses de ofta vara av en högre vetenskaplig grad än 
böcker. När det gäller böcker har vi fokuserat på litteratur som är mer djupgående samt 
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refererat till grundkällan. Böckerna vi använt är till största del avsedda för forskare och 
inte som undervisningslitteratur. Vi har kunnat styrka teoriernas äkthet samt kritiskt 
värdera dem genom att vi skapat oss en helhetsuppfattning av teorierna inom området.  

Vi har i huvudsak använt databaserna Business Source Premier och Emerald i 
sökningsprocessen av vetenskapliga artiklar till det teoretiska underlaget. Samtliga 
artiklar är peer reviewed vilket innebär att de är tillförlitliga eftersom de är granskade 
och godkända av andra forskare. För att finna ytterligare artiklar har vi bland annat 
använt oss av artiklarnas referenslistor, detta för att bredda kunskapen inom det 
teoretiska området. Den litteratur som använts har vi funnit i Umeå Universitet 
biblioteks sökdatabas. För att säkerställa att de böcker vi har använt är lämpliga vid 
denna studie har vi varit noggranna med att ta reda på vad boken syfte är.  

Förutom vetenskapliga artiklar och böcker har vi även använt rapporter och 
internetsidor. Vi har använt oss av rapporter från Svensk Handel och organisationen 
låter i regel analytiker på Handelns Utredningsinstitutet (HUI) utföra dessa. HUI är den 
ledande institutionen för forskning inom detalj- och partihandel. Forskarna som arbetar 
på HUI har en bakgrund i den akademiska världen och fler av dem har en 
doktorsexamen eller licentiatexamen och resterande del har magister- eller 
kandidatexamen. Forskare på HUI har publicerat artiklar i ett stort antal internationella 
vetenskapliga tidsskrifter. (Handelns Utredningsinstitut, 2008) Vi anser därför att de är 
lämpliga sekundärkällor, eftersom rapporterna är gjorda av forskare. Syftet med dessa 
rapporter är att beskriva den svenska handeln och shoppingturismen. Vi anser att dessa 
rapporter är relevanta att använda i vår teoretiska referensram eftersom det är aktuell 
information om den svenska shoppingturismen. Vi har även använt oss av information 
från Tillväxtverket (tidigare Turistdelegation), vilket är en myndighet som tillhör 
näringsdepartementet. De arbetar för att främja ett hållbart och konkurrenskraftigt 
näringsliv (Tillväxtverket, 2011). Den information vi har använt oss av i deras rapporter 
är främst definitioner av olika typer av turister, men även statistik fakta. Eftersom det är 
en myndighet anser vi det ökar trovärdigheten.  

3.5.2 Den teoretiska referensramens uppbyggnad 

Begreppen destinationsmarknadsföring och destination har mestadels baserats på teori 
hämtad från utländska källor. Sekundärkällorna är en blandning av vetenskapliga 
artiklar som är granskade samt böcker som är en sammanställning av den internationella 
forskningen i området. Destinationsmarknadsföring är en viktig del i vår studie och 
därför har vi lagt stor vikt på att använda teori i området som är vetenskapligt grundad. 
Genom att använda internationella studier får vi ett bredare perspektiv på begreppen 
destination och destinationsmarknadsföring. Det speciella med detta ämne är att det i 
stor utsträckning är behandlat i böcker, vilket vissa anser har mindre vetenskaplig 
tyngd. För att komma runt detta problem har vi varit noggranna att ta reda på vad syftet 
med boken är, detta för att undvika att det är böcker som endast behandlar problemet på 
ytan. Ashworth & Goodall’s bok ”Marketing Tourism Places” (1990) är baserad på 
betydande studier inom destinationsmarknadsföring samt resonemang förda av 
representanter från näringslivet inom turism. Författarna av boken är ledande och 
vanligen citerade i forskning inom området destinationsmarknadsföring. Boken bidrar 
med bra grundläggande teori i ämnet som sedan har kompletterats med teori och fakta 
från granskade vetenskapliga artiklar. De sökord vi har använt för att finna 
sekundärkällor inom området destinationsmarknadsföring samt för att skapa en god 
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grundförståelse inom ämnet är: destination marketing, tourism, place marketing, 
destination, tourism places, geographic marketing, places och tourism management.  

Den grundläggande teorin gällande fenomenet shoppingturism har vi baserat på 
internationell forskning. Ledande inom det området är Timothy (2005) med hans bok 
”Shopping tourism, retailing and leisure”. Boken behandlar tidigare studier och är en av 
den mest citerade inom ämnet shoppingturism. Jansen-Verbeke var en av de första som 
skrev om shopping som en del av turism. Timothy, Ashworth & Goodall är författare 
som citerat Jansen-Verbeke’s i deras böcker. Vår studie avser att undersöka 
konsumenten i Sverige och det är därför intressant med teori och fakta som beskriver 
den svenska turismen och shoppingen. Shoppingturism är överlag inte ett välutforskat 
område och forskning inom den svenska shoppingturismen kan även den utökas. Teori 
gällande attributen har således baserats på svensk samt internationell forskning. Vi har i 
den teoretiska referensramen tagit fram attribut som är relevanta för konsumenten i 
Sverige och dennes motiv att besöka en shoppingdestination. För att säkerställa 
attributen är av betydelse har vi med svenska exempel och statistisk data gjort dem 
applicerbara på en svensk shoppingdestination. De sökord vi har använt för att finna 
sekundärkällor inom shoppingturism och dess två komponenter shopping och turism är: 
shopping, tourism, tourist shopping preferences, retailing, shopping tourism, 
shoppingturism, leisure shopping, handel, turism och turistdestination. 

3.5.3 Den metodologiska uppbyggnaden 

De sekundärkällor vi har använt i metoden är litteratur i form av böcker. Vi har 
fokuserat på källor som beskriver kvantitativa undersökningar eftersom det är den 
forskningsmetod vi anammat. För att säkerställa kvalitén på källorna har vi använts oss 
av framstående författare inom metodologi, så som Bryman, Johansson Lindfors, 
Arbnor-Bjerke osv. Anledningen till att vi har använt ett flertal olika böcker är att säkra 
kvalitén på vår metod. Således menar vi på att vi har garanterat att vårt tillvägagångssätt 
är utfört korrekt och därmed att resultatet är tillförlitligt.    
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4. Teoretisk referensram 

4.1 Destinationsbegreppet  

Begreppet destination är vanligt använt inom turism. Det finns därför många olika 
definitioner och det används på olika sätt av olika aktörer. Destinationen kan ses som en 
samling av olika produkter, tjänster och faciliteter, vilka tillsammans skapar en 
upplevelse för konsumenten (Ashworth & Goodall, 1990, s. 8; Buhalis, 2000, s. 97; 
Framke, 2002, s. 97; Pearce, 1989). En destination kan vara en geografisk plats som en 
stad eller ett land, men något som uppmärksammas allt oftare är faktumet att en 
destination är ett perceptuellt koncept. Det innebär att konsumenten har sin egen 
uppfattning om vad som är en destination, vilket beror på deras resplaner, kulturella 
bakgrund, syftet med ett besök etc. (Ashworth & Goodall, 1990, s. 8; Buhalis, 2000, s. 
97) Varje konsument sätter således sin egen definition på en destination, vilket gör 
begreppet mångfacetterat. Det leder till att det är viktigt att hämta kunskap från 
konsumenter vid utformandet av en destination. Detta för att kunna svara på frågan vad 
en destination är för konsumenten och vad ska den erbjuda. 

Destinationen är som vilken annan konsumentprodukt, en komponering av 
mångdimensionella attribut (Hu & Ritchie, 1993, s. 26). Olika besökare av en 
destination kan ha olika syften med sitt besök, vilket bidrar till svårigheter vid en 
klassificering av olika typer av destinationer.  En destination kan vara allt ifrån ett land 
till en liten ö, en destination för vinteraktiviteter eller en tropisk destination med vita 
stränder. Studier har visat att konsumenter förväntar sig en viss upplevelse pågrund av 
destinationens fysiska miljö och att den i sig kan vara anledningen till ett besök (Bitner, 
1990; Mo, Howard, & Havitz, 1993; Smith, 1994). På samma sätt har studier inom 
detaljhandel visat på att miljön med detaljhandel är viktig för konsumentens upplevelse 
(Donovan & Rossiter, 1982; Murphy, 1980, s. 65). Således visar detta på att det är 
viktigt att ta hänsyn till att konsumentens förväntningar påverkas både av destinationens 
miljö samt utbudet. Det är därför av betydelse att definiera vilken typ av destination 
man erbjuder. På så sätt kan man anpassa utbudet utifrån det konsumenten efterfrågar 
av just den typen av destination. Som vi tidigare har påvisat har shopping fått en mer 
central roll inom turismen i och med detta har begreppet shoppingdestination 
uppkommit. Timothy (2005) använder begreppet shoppingdestination och menar att 
vissa destinationer blir kända som just en shoppingdestination. Destinationens 
komplexitet gör att det finns åtskilliga faktorer att ta hänsyn till vid utformandet av 
destinationsutbudet. Vi anser att det är avgörande att definiera vilken typ av destination 
man ämnar utforma innan en undersökning genomförs. På så sätt kan man skapa en mer 
precis bild av vad konsumenten efterfrågar av just den typen av destination. Vi tar 
utgångspunkt i att en shoppingdestinations utbud innefattar sådant som attraherar 
turister och shoppingturister. Vad som ingår i ett sådant utbud kommer vi senare att 
undersöka närmare. Då vi ämnar förstå vad i en destinations utbud som har betydelse 
och attraherar en konsument med syfte att shoppa och/eller turista kommer vi att 
använda oss av begreppet shoppingdestination. I vår mening så kan vår 
exempeldestination klassas som en typ av shoppingdestination med såväl typiska 
”turistaktiviteter” som möjlighet till konsumtion inom detaljhandel.  
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4.2 Destinationsmarknadsföring  

Vi menar på att en turist bör ses som en konsument av en plats på samma sätt som en 
konsument av en produkt. Denna utgångspunkt gör det självklart att ta reda på vad 
konsumenten vill ha, men även att ta fram en strategi för hur platsen skall 
marknadsföras. En destination kan ses som ett geografiskt avgränsat område vilken kan 
betraktas som ett marknadsföringsobjekt (Davidson & Maitland, 1997; Framke, 2002, s. 
97; Medlik, 1996, s. 165). En plats bör precis som en vanlig produkt eller tjänst 
marknadsföras för att attrahera konsumenter och stärka varumärket (Ashworth & 
Goodall, 1990, kap. 1).  

Destinationer kan många gånger vara svåra att marknadsföra. Intressenterna bakom en 
destination kan ha skilda viljor och visioner, eftersom en plats är en hopsättning av en 
mängd olika aktörer. Aktörerna som verkar på en destination är allt från kommun till 
näringsliv och risken är att alla sätter sin egen vision före den gemensamma. På grund 
av att en destination kan betraktas som en komplex turistprodukt så kräver den att 
offentliga samt privata aktörer interagerar (Davidson & Maitland, 1997). Det är viktigt 
för aktörerna att attrahera besökare till destination, därför bör det vara naturligt att man 
tillsammans arbetar för detta mål.  

Privata som offentliga intressenter bör se till att marknadsföringsarbetet kretsar kring 
identifieringen och belåtenheten av kundens behov. Ett av de första stegen i arbetet är 
att skapa en förståelse för vad det är som ska marknadsföras. Därmed måste en 
shoppingdestination definieras som produkt. (Warnaby & Davies, 1997, s. 205) 
Beroende på typen av destination och dennes karaktäristiska drag leder det till en viss 
efterfrågan. Insikt i konsumenters motiv att besöka en destination gör det möjligt att 
matcha utbud efter efterfrågan. Marknadsundersökningar används i vid bemärkelse av 
destinationsmarknadsförare för att identifiera potentiella besökare (Athiyaman, 1997, s. 
221). Flertalet studier pekar på att utformningen av en produkt samt dess design ska 
baseras på marknadsundersökningar (Baker, Hozier, & Rogers, 1994; Calantone & 
Mazanec, 1991; Hu & Ritchie, 1993; Ritchie, 1996). Om viktiga attribut för shopping-
destinationen identifieras, kan attributen sedan designas efter vad konsumenterna 
efterfrågar. 

Den frekventa förekomsten av shoppingturism (turister som shoppar) gör att det är 
intressant för många destinationer att använda sig av shopping för att marknadsföra sin 
destination. Vanliga städer, landsbygder och mindre populära resorts ser 
shoppingtursim som en chans till att öka antalet besökare.  Konkurrensen inom turism 
handlar i dagsläget till stor del om vilken typ av shopping och shoppingmiljön en 
destination kan erbjuda. (Jansen-Verbeke, 1991) Vi ser att vår exempeldestination 
behöver få insikt i vad som är viktigt enligt konsumenten och dennes efterfrågan 
gällande shoppingdestinationer. På så sätt har intressenterna något att utgå ifrån vid 
formuleringen och utvecklingen av destinationens utbud samt varumärke.  

4.3 Shoppingturism 

Tidigare forskning visar på att shopping är en viktig del i turismen. Jansen-Verbeke 
(1991) skrev redan i början av 1990-talet om nöjen och shopping som tillsammans 
bildade nöjesshopping. I boken ”Shopping tourism, retailing and leisure” (Timothy, 
2005) beskrivs shopping och turism som tillsammans bildar shoppingturism. Boken är 
bland annat baserad på Jansen-Verbeke’s forskning om nöjesturism, men även på olika 
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studier gällande turism och shopping (Timothy, 2005). Det finns en relation mellan 
turism och shopping och förståelse för den är relevant för båda branscher. Olika 
konceptuella modeller har föreslagits för att förklara synergin mellan turism och 
shopping, dock har få av dessa testas empiriskt. Därför finns det ett behov att 
kvantifiera shoppingturism beteendet vidare. (Lehto, et al., 2004, s. 321) Vår 
undersökning syftar till att undersöka relationen mellan shopping och turism när det 
gäller konsumentens motiv att besöka en shoppingdestination, detta för att identifiera 
betydelsen av de två begreppen när det gäller konsumentens efterfrågan. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2 visar på shopping och turism som tillsammans bildar shoppingturism. Turism 
och shopping är sammanlänkade genom att turism är en viktig form av nöjesbeteende 
och shopping är en viktig nöjesaktivitet (Timothy, 2005, s. 12). Forskning visar på att 
desto längre konsumenten reser utanför sin hemregion för att shoppa desto troligare är 
det är konsumenten även ägnar sig åt någon typ av nöjesaktivitet (Jansen-Verbeke, 
1990; Timothy & Butler, 1995). Shopping är inte alla gånger den primära anledningen 
med resan eller enda anledningen, men det är en turistaktivitet som ger ett mervärde och 
ökar attraktiviteten med en resa till nästan alla regioner i världen (Jansen-Verbeke, 
1991, s. 129; Page, 1992). Shopping är många gånger en viktig konkurrensfördel för en 
region i kombination med andra attraktioner (Jansen-Verbeke, 1998).  

4.3.1 Definition av shoppingturisten  

Som vi tidigare nämnt kan turisten vara en konsument av en plats, detta avsnitt syftar 
till att definiera den typ av turism som vi valt att undersöka. För att kunna särskilja olika 
typer av turism har Svenska Turistdelegationen delat in dem i tre olika kategorier: 
turism inom landet (inhemsk turism och inkommande turism), nationell turism 
(inhemsk turism och utgående turism) samt internationell turism (inkommande turism 
och utgående turism). Landet kan bytas ut mot region, kommun eller administrativt 
område. (Turistdelegationen, 1995, s. 5) Vi undersöker den nationella turismen vilken 
består av inhemsk turism och utgående turism.  Inhemsk turism är när en person som 
har sin hemvist i ett land reser inom landet, i vårt fall Sverige. Utgående turism innebär 
att den som har sin hemvist i ett land reser ut ur landet. (Turistdelegationen, 1995, s. 5) 
Vår studie syftar till att undersöka vad personer med hemvist i Sverige efterfrågar när 
de besöker en shoppingdestination. Vårt undersökningsobjekt är Haparanda/Torneå och 
därför kan besöket klassas dels som inhemsk turism men även utgående turism om 
besök sker på den finska sidan av destinationen.  

Det finns många olika definitioner på turism, de flesta innehåller information om 
resande och avstånd. Turism definieras enligt nationalencyklopedin som en 
”sammanfattningen av allt resande i nöjes- eller avkopplingssyfte” (NE, 2011a). 

Figur 2. Shoppingturism med dess ursprung i turism och shopping. 

!
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Definitionerna som är framtagna för statistiska ändamål definierar vanligen hur långt 
man skall resa och hur många nätter man skall vara borta, detta för att de skall kunnas 
jämföras statistiskt (Bohlin & Elbe, 2007, s. 13). Ett exempel på en statistik definition är 
Turistdelegationens definition: ”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till 
och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, 
affärer eller andra syften” (Turistdelegationen, 1995, s. 6). Den definition av turism som 
vi har valt är oberoende av vistelsens längd, så länge den inte överskrider ett år, det vill 
säga att turisten kan antigen göra ett dagsbesök eller övernatta. Definitionen av turism 
är även oberoende av resans längd, turisten måste dock resa utanför sin hemregion, det 
vill säga utanför sin bostadsort.  

Nationalencyklopedin definierar handel (NE, 2011b) som ”organiserad köpenskap med 
försäljning av varor eller tjänster”. Detaljhandeln kan delas in i två huvudgrupper: 
sällanköpsvaruhandel och dagligvaruhandel (Svensk Handel, 2010a, s. 11). 
Sällanköpsvaruhandel är ett samlingsnamn på i stort sett alla varor utom livsmedel. 
Underbranscher inom sällanköpsvaruhandel är klädhandel, skohandel, järn- och 
byggvaruhandel, guldsmedshandel och hemelektronik. Sällanköpsvaruhandel är den 
mest växande branschen inom handel och den omsatte 320 miljarder under 2009. 
Branschen är ganska konjunktur känslig eftersom varorna oftast inte kan ses som 
livsnödvändiga. (Svensk Handel, 2010a, s. 18) Dagligvaruhandel består främst av 
livsmedelbutiker, men även Systembolaget, tobak, tidningar och parfym inryms i 
kategorin. Varorna inom dagligvaruhandeln konsumeras mer eller mindre dagligen och 
livsmedel är den huvudsakliga varan inom begreppet. (Svensk Handel, 2010a, s. 14) 
Eftersom vi undersöker turism och besök av shoppingdestinationer utanför 
konsumentens hemregion, så har vi valt att fokusera på sällanköpshandel. Svensk 
Handels (2010b) undersökning av svenskarnas resvanor inom handeln visar på att det är 
mycket ovanligt att konsumenter reser för dagligvaruhandel, eftersom närhet är en 
viktig aspekt i valet av livsmedelsbutik. Undersökningen visade att 26 procent åker i 
genomsnitt 5-25 mil för att handla sällanköpsvaror. Därför är det sällanköpshandel som 
är intressant när det kommer till shoppingturism.  

En besökare kan ha olika syften med sin resa, men det finns alltid ett huvudsyfte. World 
Tourism Organization (WTO) är FN:s organ för frågor gällande turism. WTO har 
sammanställt syften med turism och gett en rekommendation på följande indelning 
(United Nations, 1994, s. 11): 1. Fritid, rekreation och semester, 2. Besök hos släkt och 
vänner, 3. Affärer och uppdrag, 4. Hälso- och friskvård, 5. Religionsutövning och 6. 
Övrigt. Vår studie syftar till att undersöka vilka motiv konsumenten har för att besöka 
en shoppingdestination. Eftersom vi har valt att definiera turism baserat NE’s definition 
(se ovan) vilket säger att turism är allt resande i nöjes- eller avkopplingssyfte, därför 
fokuserar vi på punkt ett på WTO’s indelning av syften med turism: fritid, rekreation 
och semester (United Nations, 1994, s. 11) Vi har därför valt att avgränsa oss till 
konsumenter som ämnar resa under sin lediga tid som en nöjesaktivitet. 

Svensk Handels definition av begreppet shoppingturist är ”en konsument som reser 
längre eller utanför sin hemregion för att handla sådant som inte anses vara egentligen 
nödvändigt. Det som gör att vistelsen eller resan får ett mervärde är shoppingen.”  
(Svensk Handel, 2010a, s. 33) Vi anser att definitionen utelämnar den turism som inte 
rör shopping, därför har vi genom definitionen på turism, shopping, syfte med resan och 
shoppingturism gjort en egen definition. Definitionen av shoppingturisten vi undersöker 
lyder: 
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”En konsument som under sin fritid reser utanför sin hemregion till en plats inom eller 
utanför landet. Syftet med resan är konsumtion av sällanköpsvaror och med ett 
eventuellt delsyfte så som att ägna sig åt turist- eller nöjesaktivteter. Konsumenten 
stannar över dagen eller natten, vistelsen överskrider inte ett år.” 

4.3.2 Shoppingturistens syfte 

Enligt Coles (2004) är relationen mellan turism och handel självklar. Han menar att 
turism startar genom konsumtion eftersom flygbiljetter köps, hotell bokas, valuta 
växlas, bilen tankas och så vidare. Väl på destinationen fortsätter konsumtionen i form 
av massage, utflykter, shopping och inhandlandet av mat (Coles, 2004). Detta visar på 
att konsumtion är en viktig del av turism, det behöver alltså inte alltid vara konsumtion 
av detaljhandelsvaror.  

Vi har tidigare visat på att konsumtionen inom detaljhandel har ökat och fått en allt 
större roll inom turismen. Idag är shopping inte bara en aktivitet under semestern utan 
det har blivit syftet med en resa. Därigenom kan det sekundära syftet vara att ta del av 
attraktioner så som till exempel historiska platser och monument. Kombinationen av 
shopping och turism gör shoppingturism till en distinkt form av turism. (Coles, 2004) 
Syftet med en resa kan vara primära, sekundära och tertiära. Primär innebär att det är 
den huvudsakliga orsaken till att man reser, vilket kan vara shopping eller turism. 
Sekundär, är det som finns utöver den primära attraktionen och påverkar valet av 
destination, det blir avgörande i de fall då flera destinationer kan erbjuda en likvärdig 
primär attraktion. Ett exempel är att en turist reser med huvudsyftet att shoppa och 
samtidigt besöker en sevärdhet på destinationen. Tertiär attraktion är det som inte var 
känt innan besöket, utan man upptäcker det under vistelsen. (Bohlin & Elbe, 2007, s. 
13-14) För att kunna identifiera vad som är konsumentens motiv att besöka en 
destination är det relevant att identifiera vad som är det primära syftet och om möjligt 
även det sekundära. Är det shopping eller turism som lockar? Det sekundära syftet blir i 
många fall avgörande i valet av destination när det finns två som erbjuder likvärdigt 
utbud. Kunskapen om konsumentens sekundära syfte kan användas när man skall 
identifiera destinationens konkurrensfördel.  

Svensk Handel har tagit fram ett index på detaljhandelns omsättning och antalet 
gästnätter per capita. Regioner med ett index över 100 gällande handel och gästnätter 
kan antas ha en stark shoppingturism. Under år 2008 har Haparandas detaljhandel ett 
omsättningsindex på 273 och när det gäller antalet gästnätters är index 148. (Svensk 
Handel, 2010a, s. 40, 43) Haparanda kan enligt detta ses som en shoppingdestination 
eftersom detaljhandels omsättning ligger högt över index. Antalet gästnätter ligger 
också över index även om det inte är markant. Det visar på att det finns ett behov av att 
förbättra produkten Haparanda/Torneå och göra destinationen mer attraktiv för 
konsumenten att besöka. 

4.4 Undersökningsattribut  

Vår studie är ämnad till att bidra med kunskap om hur en shoppingdestinations utbud 
skall utformas, det är därför intressant att ta reda på konsumentens motiv att besöka en 
shoppingdestination. Ordet motiv innebär vilka drivkrafter konsumenten har för att 
besöka en shoppingdestination, eftersom vi inte vet vad som inryms i konsumentens 
motiv måste vi ta reda på det. Vi har därför identifierat områden som kan tänkas 
påverka konsumentens val av shoppingdestination. Då vi inte har funnit någon modell 
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som beskrivit fenomenet shoppingturism har vi utgått från tänkbara attribut gällande 
turism och shopping. Vid destinationsmarknadsföring formas en produkt utav de 
attribut som finns att tillgå på destinationen (Hankinson, 2005, s. 25), det är därför 
rimligt att turism och shopping har betydelse för konsumentens motiv att besöka en 
shoppingdestination.  

Det finns många olika motiv för att besöka en destination, anledningar kan vara allt från 
att uppleva nya saker till att besöka släkt och vänner. För att en plats skall definieras 
som en turistdestination krävs det tre attribut. Attraktioner, kärnan i vad turister 
efterfrågar och det som attraherar turister till en destination. Utöver attraktioner krävs en 
fungerande infrastruktur för att möjliggöra ett besök. För att platsen/destinationen skall 
kunna konsumeras krävs även stödjande tjänster. En viktig stödjande tjänst är olika 
typer av boenden som exempelvis hotell, Bed & Breakfast, vandrarhem eller campingar. 
(Bohlin & Elbe, 2007, s. 13) För att säkerställa att dessa tre områden är relevanta för att 
förklara vilka motiv en konsument har att besöka en destination har vi jämfört dem med 
Corte, Piras & Zamparellis sex faktorer.  

Corte, et al. (2010, s. 361) syn på turism är att det är en komplett produkt och att det 
krävs samordning för att göra platsen attraktiv och efterfrågad. De har identifierat sex 
faktorer som är viktiga för en destination. Den första är destinationens tillgänglighet, 
vilket innebär hur en besökare kan ta sig till destinationen. Attraktioner, är också viktiga 
och det är relevant att ha insikt i hur attraktiva de är för turisten. Utbudet av boenden så 
som hotell, Bed & Breakfast, lyx hotell eller budget varianter är en annan faktor. Den 
service som erbjuds på destinationen är en faktor i form av bekvämligheter som består 
av restauranger, teatrar och annat som destinationen bör erbjuda. Den femte faktorn är 
utbudet av paketerbjudanden vilket beror på samordningen mellan de lokala aktörerna 
på destinationen. I paketerbjudanden kan det ingå boende, aktiviteter, upplevelser och 
shoppingerbjudanden. Den sjätte faktorn är agenturer, lokala institut och stödjande 
organisationer som är viktiga och beskriver vikten av ett samarbete för att en gemensam 
marknadsföring skall fungera. 

De två olika indelningar av viktiga faktorer samt attribut kan kopplas ihop. Bohlin & 
Elbes har tre attribut som anses vara viktiga för en destination vilka kan appliceras på de 
sex faktorer enligt Corte, et al. Attraktioner kan slås samman eftersom de både olika 
teorierna beskriver att attraktionen är kärnan i destinationen. Tillgängligheten beskriver 
hur turisten kan och vill resa till platsen och det kan slås samman med infrastruktur som 
beskriver både tillgängligheten samt hur man färdas när man är på destinationen. 
Stödjande tjänster innehåller i Bohlins och Elbes teori boende och bekvämligheter så 
som restauranger. Eftersom samarbete och sidotjänster behandlar paketering av 
erbjudanden med exempelvis boende och mat, anser vi att de kan inrymmas under 
samlingsnamnet stödjande tjänster. En destination är som en produkt vilken innehåller 
en mängd olika faktorer och det ställer krav på att det samordnas. Stödjande tjänster är 
på så sätt något som förenklar besöket och vistelsen på destinationen.   

Timothy (2005, s. 44) har identifierat tre attribut som motiverar konsumenten att resa 
för shopping. De attributen är pris, destinationen och detaljhandel. Den prisbaserade 
shoppingturismen attraheras av att besöka destinationer som har lägre priser på likande 
varor vilka även kan finnas i hemregionen. Vid destinationsbaserad shoppingturism är 
det berömda shoppingdistrikt, enskilda köpcentrum, möjligheter till temashopping, 
festivaler etc. som lockar. Detaljhandelsbaserad shoppingturism innebär att 
destinationen man reser till erbjuder ett stort utbud och/eller speciella varor och 



18 
 

eventuellt möjlighet till tax-free inköp. (Svensk Handel, 2010a, s. 34-35; Timothy, 
2005, s. 43-53) Timothy (2005, s. 43) menar på att dessa tre attribut är de mest tydliga 
drivkrafterna bakom shopping som en primär orsak att resa. Svensk Handel (2010a, s. 
34-35) har i sin studie om den svenska shoppingturismen även använt Timothys attribut 
för att visa på vilka bakomliggande orsaker det finns till shoppingturism. Vi anser att 
dessa attribut kan vara användbara för att identifiera vad som påverkar konsumentens 
val av shoppingdestination.  

Ovanstående resonemang leder till att vi valt undersöka sex attribut mer djupgående för 
att identifiera möjliga motiv en konsument har att besöka en shoppingdestination. Dessa 
attribut är attraktioner, infrastruktur, stödjande tjänster, pris, destinationen samt 
detaljhandel.  

4.4.1 Attraktioner 

För att en plats skall locka till sig turister krävs det att det finns något som attraherar 
turisten att åka dit. Attraktion definieras av nationalencyklopedin som en ”konkret 
lockande företeelse” (NE, 2011c). Det som utgör dragningskraften till en specifik 
destination är attraktionerna. En attraktion kan vara av olika karaktär och uppfattas olika 
av olika konsumenten. (Bohlin & Elbe, 2007, s. 13) Eftersom attraktioner i många fall 
är den stora dragningskraften för turisten, så anser vi att det är en viktig att veta vad 
konsumenten vill ha för typ av attraktioner på en shoppingdestination då man skall 
utforma utbudet. Begreppet attraktion är ett vitt begrepp och det är svårt att sätta fingret 
exakt på vad det är. Det kan tänkas att shoppingen i sig är attraktionen i form av ett 
attraktivt shoppingcentrum. Vi kommer dock att behandla shoppingens inverkan under 
attributet destinationen, eftersom vi tittar på en shoppingdestination. Det vi fokuserar på 
här är vad konsumenten vill ha i form av sevärdheter och aktiviteter.  

Attraktioner kan vara kommersiella och erbjudas av företag och organisationer eller så 
kan de vara allmännyttiga så som badstränder och vandringsleder (Bohlin & Elbe, 2007, 
s. 13). Det finns en mängd olika saker som kan ses som en attraktion, beroende på 
konsumentens preferenser kan olika saker ses som en dragningskraft för att besöka en 
destination. Exempel på destinationer från norra delen av Europa som är angivet i den 
internationella litteraturen är främst Rovaniemi i norra Finland (Timothy, 2005, s. 45). I 
den svenska litteraturen är ishotellet i Jukkasjärvi, Nord Kap och olika skidorter främst 
angivna (Muller & Jansson, 2007, s. 56, 67). Ishotellet och Rovaniemi är bra exempel 
på unika attraktioner som attraherar besökare. Tomteland i Rovanemi vallfärdar turister 
till under december månad för att besöka tomtens by och Jukkasjärvis ishotell lockar till 
sig besökare från hela världen. (Muller & Jansson, 2007, s. 56-57)  

En genomgång av de svenska turistsajterna visar att aktiviteter, sevärdheter, sport, 
kultur och evenemang förkommer vanligtvis på svenska turistdestinationer, men även 
på shoppingdestinationer (Swedish Lapland, 2011; Visit HaparandaTornio, 2011; Visit 
Sundsvall, 2011; Visit Sweden, 2011). Utifrån dessa områden kan vi täcka in ett stort 
antal olika attraktioner som konsumenten kan vara intresserade av. Anledningen till att 
vi har valt att utgå från svenska sidor är för att säkerställa att attraktionerna är relevanta 
för det svenska turistutbudet. Inom aktiviteter inryms casino, vattenland, spa, utflykter, 
skotersafari, äventyr etc. Sevärdheter är allt från historiska platser, museum till modern 
arkitektur. Sport kan vara både att se på matcher samt utövande i form av till exempel 
golf och skidåkning. Kultur i form av musik, teater, musikal etc. Exempel på 
evenemang i en lämplig arena i form av julkonsert, shower, festival, melodifestival och 
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så vidare. (Swedish Lapland, 2011; Visit HaparandaTornio, 2011; Visit Sundsvall, 
2011; Visit Sweden, 2011)  

4.4.2 Infrastruktur 

Ett av de betydande attributen är infrastruktur eftersom det är länken mellan en 
destination och dess marknad. Attributet inrymmer även infrastrukturen på 
destinationen.  Vid utformningen av en destination är det därför viktigt att tänka på alla 
typer av transportsätt människor använder när de reser (Gunn & Var, 2002, s. 52). Det 
krävs att vägar, tåg, flyg, sophantering etc. fungerar samt att de är dimensionerade för 
att behålla och öka antalet besökare till en destination (Bohlin & Elbe, 2007, s. 13). En 
del destinationer med större befolkningsmängd och på grund av dess geografiska 
placering, kan tänkas ha bättre infrastruktur än andra. En stad har troligen bättre 
infrastruktur än en by i inlandet. Vid utformningen av en destination är det således 
viktigt att ta hänsyn till den existerande transportinfrastrukturen och tillgången på olika 
transportmedel. 

Enligt Medlik (1996, s. 4) är ett kriterium för en destination att den ska vara tillgänglig 
genom vägar, flygtransport eller kryssningsfartyg. Då själva resan till en destination kan 
vara en upplevelse i sig så är det viktigt att destinationen ser till att vägen dit är bra 
skyltad och att det finns fungerande vägar (Gunn & Var, 2002, s. 53). Tillgänglighet 
kan delas in i olika dimensioner. Den fysiska, innebär det avståndet till destinationen i 
kilometer eller mil samt avståndet mätt i tidsåtgång för ett eller flera färdsätt. En annan 
dimension är den ekonomiska, vilken visar på investeringar i infrastruktur vilka är 
resurser som krävs för att kunna resa samt individens resurser att kunna använda 
infrastrukturen. Den sociala, tar hänsyn till ekonomiska, kunskapsmässiga och andra 
sociala förmågor som begränsar människans egen kapacitet. Sista dimensionen är den 
juridiska, lagar och regler av olika slag. (Bohlin & Elbe, 2007, s. 13)  

Att välja den kortaste vägen för att minimera kostnaden (Wheeler, 1998) och tidsåtgång 
behöver inte vara fallet när man pratar om shopping och/eller nöjesturister. Anledningen 
till detta kan vara att själva resan i sig är en del i upplevelsen. Vid långa avstånd kan 
efterfrågan på unika upplevelser och attraktioner vara högre för att det skall gottgöra 
den långa resan (Muller & Jansson, 2007, s. 56). Det kan dock vara så att konsumenter 
reser en längre sträcka för att konsumera något som inte finns på den egna orten. Det 
finns framförallt konsumenter i de norra delarna av Sverige som är beredda att göra en 
resa på 20-30 mil för att besöka exempelvis IKEA eller något annat som efterfrågas 
inom handel (Svensk Handel, 2010a, s. 20).  

Majoriteten av svenskarna tar bilen vid handel av sällanköpsvaror (Svensk Handel, 
2010b, s. 15). Ordet bilsemester är inget ovanligt ord för svenskar. År 2009 så var bil 
det vanligaste transportmedlet för svenska fritidsresenärer, vid resor med övernattning i 
Sverige (Terpstra, 2009, s. 41). Om bilen är ett vanligt färdmedel kan parkeringshus 
efterfrågas, med det tanke på det kalla klimatet i norra Sverige. Svenska turister har 
även andra transportmedel att tillgå vid en resa till en shoppingdestination (bil med 
husvagn, husbil, flyg, tåg eller båt). Pågrund av exempelvis bensinpriser, busstider och 
annat som påverkar konsumenten i dennes val av färdsätt kan det därför även 
förekomma en kombinering av olika färdmedel till en shoppingdestination. Resebyråer 
samt destinationer kan erbjuda olika resepaket där det ingår ett sätt att färdas till 
destinationen. I dagsläget har bussarrangörer ordnat kontinuerliga resor till 
shoppingdestinationer (AbramssonsBuss, 2011; BjörkBuss, 2011).  
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Det är inte bara viktigt med tillgängligheten till själva platsen utan möjligheterna att 
resa på plats är också något att ta hänsyn till (Muller & Jansson, 2007, s. 8). På de flesta 
typer av destinationer finns olika typer av lokaltrafik (buss, taxi), det kan dock tänkas 
att det är mer eller mindre utvecklat beroende på bland annat lokalbefolkningen och 
dess mängd. Beroende på om shoppingturister reser till en shoppingdestination med 
eget färdmedel eller inte, kan det tänkas att lokaltrafiken på destinationen efterfrågas 
mer eller mindre. Det är därför viktigt att ta reda på om de efterfrågar lokaltrafik och om 
de anser att den fungerar bra. Fotgängare är också några man bör ta hänsyn till vid 
utformandet av destinationen, då många attraktioner på plats upplevs när man 
promenerar (Gunn & Var, 2002, s. 54).  

4.4.3 Stödjande tjänster  

För att en destination skall bli tilltalande för en turist krävs mer än bara en attraktion. 
Det krävs ett utbud av stödjande tjänster för att attraktioner och destinationer skall 
kunna konsumeras. Exempel på stödjande tjänster är bensinstationer, boende, 
restauranger, livsmedelsbutiker, mat och dryck på utflykter etc. (Bohlin & Elbe, 2007, s. 
13; Gunn & Var, 2002, s. 45) Vissa av dessa av de stödjande tjänsterna kan vara själva 
attraktionen (Bohlin & Elbe, 2007, s. 13), till exempel en specifik restaurang eller ett 
hotell som ishotellet i Jukkasjärvi. Corte, et al. (2010, s. 361) har identifierat några 
viktiga faktorer inom området stödjande tjänster, dessa är boende, bekvämligheter och 
paketerbjudanden. Bekvämligheter kan vara restauranger, teatrar etc. (Corte, et al., 
2010, s. 361). Dock har vi valt att placera teatrar under attributet attraktioner, eftersom 
det kan vara huvudincitamentet med en resa. 

För att en turist skall kunna övernatta på en destination krävs det att någon typ av 
boende kan erbjudas. Bed and breakfast, hotell i olika budgetvarianter (Corte, et al., 
2010, s. 361) är exempel på typer av boenden. På andra orter är det vandrarhem och 
campingar som är mer aktuella. Haparandas index på gästnätter ligger på 148 vilket är 
en bra bit över Sveriges snitt på 100 (Svensk Handel, 2010a, s. 43). Det intressanta är 
att Gekås i Ullared som är en mycket attraktivt destination för shopping har ett index 
under 100 när det gäller gästnätter, detta kan förklaras av att det antigen är dagsturister 
som inte övernattar eller att inget av kommersiella alternativen används (Svensk 
Handel, 2010a, s. 44). Gekås är ett lågprisvaruhus och konsumenterna som besöker det 
kanske inte prioriterar övernattning på hotell. Däremot har Haparanda ett relativt högt 
index och en del turister stannar över natten.  

En destinations utbud har olika ägare, det är därför viktigt att det finns en organisation 
som samordnar och paketerar deras erbjudande. Det kan till exempel vara en turistbyrå 
eller ett hotell som är samordnare av erbjudandet. (Bohlin & Elbe, 2007, s. 334) Ett 
paket kan bestå av en hopsättning av exempelvis boende, biljetter till en attraktion samt 
middag och dryck.  

4.4.4 Pris 

Priser är en av de mest betydande faktorerna som bidrar till den vanligt förekommande 
shoppingturismen (Keown, 1989, s. 31). Människor har sedan långt tillbaka rest till 
destinationer för att shoppa till bättre priser (Lundberg, 1990). Shopping är så mycket 
mer än att bara köpa något, shopping innebär att en konsument gör jämförelser, kollar 
priser, sorterar olika alternativ etc. (Angle, 1974; Bloch, Ridgway, & Sherrell, 1989, s. 
28; Bromley & Thomas, 1993; Bussey, 1987; Roberts, 1987). Många shoppingturister 
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reser dit det är billigt och med tanken att man trots resekostnaden kan rättfärdiga en 
sådan resa. Resonemanget grundar sig i att man sparar en betydande summa pengar om 
man köper tillräckligt med varor för ett lägre pris, vilka då är mycket dyrare i 
hemregionen. (Pesmen, 1994) 

En typ av prisbaserad shoppingturism är gränshandel där det primära syftet är att dra 
fördel av skillnader i moms, skatteregler, priser och valutakurser genom att shoppa i 
angränsande länder (Rämme, 2010, s. 8). Gränshandel är vanligt förekommande i hela 
världen (Bygvrå, 1990; Jansen-Verbeke, 1998) och förutom ekonomiska skillnader 
finns det även lagmässiga samt sociala skillnader man kan dra nytta utav (Timothy & 
Butler, 1995). Aktiviteten i sig kan ses som en form av turism, man reser utomlands, 
spenderar pengar och använder olika typer av ”turistisk” infrastruktur i form av hotell, 
restauranger etc. (Jansen-Verbeke, 1990; Jansen-Verbeke, 1991; Matley, 1976; Murphy, 
1985; Ryan, 1991, s. 63). Denna typ av aktivitet är väldigt populär och det har därför 
skapats register för att guida konsumenter till de bästa platserna för gränslandsshopping 
(Cahill, 1987). I en ny rapport om nordisk gränshandel och turism i Sverige, visar att 4 
av 10 norrmän har rest till Sverige under första kvartalet i år och där varje norskt 
hushåll spenderar nästan 3000 kr på detaljhandel vid varje besök. Dock är 
prisskillnaderna mellan Sverige och Finland samt Danmark betydligt mindre vilket 
leder till att gränshandel inte är lika förekommande (Rämme, 2010, s. 12). 

En del människor reser till destinationer där tax-free varor kan konsumeras (Timothy, 
2005, s. 44). Vårt exempel shoppingdestination erbjuder inga tax-free varor men 
aktiviteten tax-free shopping innebär att man åker för att köpa relativt dyra varor till ett 
momsfritt och därmed billigare pris. Det leder oss därför in på förekommandet av att 
handla på outlets. Sådana butiker erbjuder ett lägre pris på märkeskläderna i jämförelse 
med priserna i de ordinarie märkesbutikerna. Outlets är vanligtvis placerade nära större 
bilvägar och turistdestinationer, vilka i sig erbjuder många konsumenter en form av 
rekreation (Reynolds, Ganesh, & Luckett, 2002, s. 687). I Sverige har outlethandel och 
fabriksförsäljning blivit allt mer populär de senaste åren, exempel på sådan handel i 
Sverige är Quality Outlet i Barkaby eller Vingåker Factory Outlet i Vingåker (Svensk 
Handel, 2010a, sid. 35). 

Olika konsumenter är olika priskänsliga och beroende på varan man konsumerar så 
accepteras olika priser. Detaljhandlare bör skräddarsy sina prisstrategier efter den 
direkta marknadens karaktäristiska egenskaper (Bell, Ho, & Tang, 1998, s. 353). Det är 
inte ovanligt att detaljhandlare erbjuder speciella priserbjudanden eller reor i sina 
butiker, precis som pris kan användas av shoppingdestinationer och andra typer av 
turistdestinationer som konkurrensmedel. Enligt studier kring faktorer som påverkar 
turisters efterfrågan finns det några viktiga prisfaktorer. Den ena faktorn är kostnaden 
för turisten att färdas till och från destinationen, den andra är kostnaden av 
destinationens utbud i form av boende, mat, underhållning, shopping etc. (Dwyer, 
Forsyth, & Rao, 2000, s. 9). För svenska konsumenter så är en prisskillnad som upplevs 
förmånlig den näst vanligaste orsaken till att man reser och konsumerar utanför 
hemregionen (Svensk Handel, 2010b, sid. 9). Gekås i Ullared är ett mycket bra exempel 
på en destination som lockar människor att åka långa sträckor för att fynda varor till 
låga priser (Svensk Handel, 2010a). Därmed kan reor och andra attraktiva 
priserbjudande vara en avgörande dragare till shoppingdestinationer.  
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4.4.5 Destinationen 

En del destinationer har blivit populära genom en väl planerad strategi och andra har 
lyckats av en händelse, då turister funnit erbjudna produkter attraktiva (Timothy, 2005, 
s. 45). Vi har tidigare nämnt att Haparanda ligger över rikets medel i index över antalet 
gästnätter och detaljhandel (Svensk Handel, 2010a, s. 43). Det visar att shoppingen är 
attraktiv för de konsumenter som besöker Haparanda. Under de senaste tio åren har fler 
handelsplatser blivit destinationer, eller så strävar de efter att bli det (Svensk Handel, 
2010a, s. 35; Timothy, 2005, s. 45). Det finns en mängd olika platser runt om i världen 
som klassas som shoppingdestinationer. Exempel är Singapore, Dubai, Hong Kong, 
Hawaii New York och så vidare. (Timothy, 2005, s. 45-49) Många av dessa platser 
erbjuder stora shoppingcentrum, exempel på ett av de största är Mall of America beläget 
i Minnesota, USA och West Edmonton beläget i Edmonton, Kanada (Timothy, 2005, s. 
49-50). Det visar på att shoppingvaruhus och köpcentrum kan vara populära 
turistdestinationer. Många shoppingcenter erbjuder inte bara butiker med detaljhandel 
utan även olika typer av nöjesaktiviteter samt andra tjänster vilka tillsammans skapar en 
utmärkt plats för turism och rekreation. (Timothy, 2005, s. 48) I vår studie är det inte ett 
stort shoppingcentrum som är undersökningsobjektet utan det är en destination med 
mycket shopping i relation till dess storlek. Även om det inte är shoppingcentrum vi 
undersöker så har shoppingen betydelse på den destination vi undersöker.  

Shoppingturism förekommer också på destinationer med festivaler och event av olika 
slag. Det finns en mängd av olika slags festivaler och några exempel på shoppingteman 
på festivaler kan vara kultur, religion, mat etc. Vissa festivaler utgår från temat 
shopping, ett exempel på det är Dubais Shopping Festival (DSF) i januari och februari 
(Timothy, 2005, s. 46). Temashopping är en annan anledning till varför turister besöker 
en destination. En av de mest kända destinationerna med temashopping är Rovaniemi, i 
finska Lappland. Destinationen är känd som Tomtens hem samt julklappsverkstad och 
erbjuder shopping inom temat jul samt vinter. (Timothy, 2005, s. 45)   

Utöver shoppingen anser vi att naturen på en destination beskriver just den 
destinationen. Naturen kan ses vara en attraktion, men vi väljer att placera den under 
destinationen eftersom klimatet är svår förändligt. Något som är unikt för norra Sverige 
och norrbotten är naturen, landskapet, miljön, midnattssolen och ljusa sommarnätter. 
Dessa faktorer kan ses som norrbottens starkaste konkurrensfördelar. Allt eftersom 
miljöförstörelsen ökar i andra delar av världen efterfrågas allt mer oförstörd natur, vilket 
norrbotten anses ha. Midnattssolen är något som är enastående och norrbotten blir 
attraktivt eftersom infrastrukturen fungerar så pass bra att turisterna kan ta sig fram 
enkelt. (Muller & Jansson, 2007, s. 56-57)  

4.4.6 Detaljhandel 

Shopping har gått från att uppfylla en människas grundläggande behov till att bli en 
nöjesaktivitet (Timothy, 2005, s. 11). En konsument uttrycker sin personlighet och 
sociala status genom materiella ting (Starkey, 1989) eller så är det ett sätt att uttrycka att 
man är unik (Burns & Warren, 1995, s. 6). Att shopping är en vanligen aktivitet för oss 
människor råder det ingen tvekan om. Det är miljontals turister som varje år reser med 
huvudsyftet att shoppa (Jansen-Verbeke, 1991; Timothy & Butler, 1995). År 2001 
gjordes en undersökning som visade på att 51 % av medverkande resenärer hade 
shopping som primärt eller sekundärt syfte med en eller flera resor under det senaste 
året (Timothy, 2005, s. 43). När shopping är det primära syftet med resan så är andelen 
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utgifter på shopping generellt större än turister med annat primärsyfte (Heung & Qu, 
1998, s. 383).  

Förutom att man som shoppingturist vill konsumera en eller flera nya produkter, så kan 
det förekomma att man reser till en specifik destination för att få tag i en specifik vara 
eller för att finna något unikt som inte finns hemma. Faktumet att människor är villiga 
att resa för att få tag i vissa produkter blir allt viktigare när det gäller lokalisering av 
detaljhandel (Market & HUI, 2007). Avståndet som en konsument reser är även 
relaterat till vilka typer av varor som konsumeras samt hur ofta man reser. När det gäller 
konsumtion av dagligvaror så är enligt undersökningar, pris, utbud samt närhet viktigast 
för svenska konsumenter och man handlar därmed sällan utanför sin hemregion. 
Konsumtion av sällanköpsvaror utanför hemregionen är vanligast då konsumenten anser 
att utbudet, priser samt öppettiderna är bättre. Majoriteten av konsumenter tycker att 
avståndet har en liten betydelse vid val av handelsplats för konsumtion av 
sällanköpsvaror. (Svensk Handel, 2010b) Sällanköpsvaruhandeln omsatte 2009 ca 320 
miljarder kronor och några av de branscher inom detaljhandeln som har expanderat är 
klädhandel, skohandel, hemelektronik, guldsmedshandel, järn- och byggvaruhandel 
(Svensk Handel, 2010a, s. 18). I och med att konsumtion av sällanköpshandel kan vara 
ett motiv att resa utanför sin hemregion, vill vi även studera vilka av de ovan nämnda 
branscherna samt möbelvaruhandel som är viktiga för en konsument vid ett besök av en 
shoppingdestination.    

Konsumenter kan efterfråga vissa varor i större utsträckning under våren medan andra 
under vintern. Vilket indikerar att många branscher inom detaljhandeln har en 
säsongsberoende försäljning. Enligt en studie gällande svensk konsumtion, går 
blomster- och guldsmedsförsäljningen bra under våren, på sommaren konsumeras 
mycket inom byggvaruhandeln, under hösten köper svenskar dyrare kläder samt skor. 
(Bergström, Cronholm, Erkelius, & Kolterjahn, 2004, s. 6) I flertalet turistdestinationer 
i Sverige visar sig vinsten i detaljhandelssektorn under högsäsong vara lika med vinsten 
vid julhandeln (Bergström, Prochazka, & Ilbäcken, 2007, s. 9). För att en 
shoppingdestination ska vara attraktiv året runt så kan det tänkas att shoppingutbudet 
bör kunna tillfredställa konsumenternas säsongsvarierande behov.  

Sverige är ett av de länderna i Europa som har flest antal shoppingcenter per invånare 
(Birkin, Clarke, & Clarke, 2002, s. 53). Shoppingcenter har idag visat sig inte bara vara 
viktig för den lokala marknaden, utan de har fått en ökad betydelse för turister som 
besöker destinationer. Det är dock svårt att förklara vad det är med shoppingcenter som 
lockar turister. Är det utbudet av detaljhandel, nöjesfaciliteterna på shoppingcenter eller 
kan det vara en kombination av båda? Timothy (2005) menar att det troligtvis är en 
kombination som är attraktivt. Andra menar på att det är blandningen av olika typer av 
butiker som gör shoppingcenter attraktiva (Howard, 1992, s. 77; Kirkup & Rafiq, 1994, 
s. 36). Det kan också diskuteras om det är själva varumärkena som är viktiga. Närvaron 
av så kallade ankarvarumärken kan vara orsaken till framgång hos shoppingcenter 
(Anderson, 1985, s. 72; Ghosh, 1986, s. 94). Förutom att dessa varumärken tenderar att 
attrahera andra varumärken så kan det tänkas att det lockar konsumenter till att 
shoppingturista. IKEA är ett sådant varumärke som inte bara lockar till sig andra 
varumärken men som även får oss svenskar att resa utanför vår hemregion. 
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4.5 Sammanfattande teorimodell 

 

Figur 3. Viktiga komponenter vid utformningen av en shoppingdestination 

Utifrån vår teoretiska referensram har vi skapat en teorimodell (se figur 3). För att en 
shoppingdestination så som Haparanda/Torneå skall lyckas med utformningen av 
utbudet krävs det information om vad konsumenten har för motiv att besöka platsen. En 
destination är mångdimensionell och konsumenten har sin egen uppfattning av vad en 
destination är (Ashworth & Goodall, 1990, s. 8; Buhalis, 2000, s. 97; Hu & Ritchie, 
1993). Det kan därför vara svårt att identifiera exakt vad konsumenten vill ha när de 
besöker en shoppingdestination. Därmed är skapandet av attribut nödvändigt för att på 
så sätt veta vilka motiv som är vanliga när det gäller att besöka en specifik destination. 
Attributen kan användas som riktlinjer över vad konsumenten efterfrågar, vilket 
intressenterna kan utgå från vid skapandet av en attraktiv och konkurrenskraftig 
shoppingdestination. 

I och med att shopping har fått en allt viktigare del inom turismen har fler 
shoppingdestinationer uppkommit (Timothy, 2005). Konsumentens motiv att besöka en 
shoppingdestination grundas därmed i shopping samt turism som bildar shoppingturism 
(Timothy, 2005, s. 12). Inga tidigare studier har identifierat gemensamma attribut för 
shoppingturism, därför ämnar vi undersöka möjliga attribut utifrån shoppingturismens 
två delar. De attribut vi identifierat visar på områden som kan ha en inverkan på 
konsumentens motiv att besöka en plats. Genom tidigare studier har vi kommit fram till 
följande attribut: attraktioner, infrastruktur, stödjande tjänster, pris destinationen samt 
detaljhandel.  

Arbetet med marknadsföring måste grundas i förståelsen av vad konsumenten 
efterfrågar (Warnaby & Davies, 1997, s. 205). När attributens relevans för konsumenten 
har fastställs är det möjligt forma destinationens utbud efter efterfrågan. Informationen 
gällande attributen är även användbara vid marknadsföringsarbetet av destination. 
Beroende på respektive attributs betydelse för konsumenten bör marknadsföringen 
anpassas utifrån dess relevans.  
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5. Praktisk metod 

5.1 Forskningsstrategi  

Vid valet av undersökningsmetod så har syftet med studien samt problemformuleringen 
en avgörande roll (Lundahl, 1982, s. 46). Vi ansåg att en kvantitativ forskningsstrategi 
var lämpad för att kunna besvara vårt problem och uppfylla vårt syfte. En kvantitativ 
undersökningsmetod är optimal vid utredning av konsumenters attityder, preferenser 
samt åsikter (Ejvegård, 1996, s. 51). Vår studie ämnar kartlägga vilka motiv en 
konsument har att besöka en shoppingdestination. Den kvantitativa metoden möjliggör 
identifieringen av vad som attraherar konsumenten samt vad de efterfrågar av en 
shoppingdestination och dess utbud. Det kräver ett stort antal respondenter vars åsikter 
mäts för att förklara vad de anser vara viktigt för att de skall besöka en 
shoppingdestination. För att undersökningen ska kunna leda till en formulering av 
generaliserbara slutsatser så måste standardiserade frågeformulär användas (Ejvegård, 
1996, s. 34; Halvorsen, 1992 , s. 87-89), vilket gör den kvantitativa metoden mest 
lämpad. Fördelarna med undersökningsmetoden är att samtliga respondenter svarar på 
exakt samma frågor, vilket förenklar sammanställningen av svaren. Sammanställningen 
sker genom anpassade dataprogram vilka är framtagna för att bearbeta kvantitativ data 
och redogör respondenternas åsikter. Standardiserade svar ger forskaren en passiv roll i 
datainsamlingen och därmed underlättas objektiviteten i datainsamlingen (Johannessen 
& Tufte, 2002, s. 67-77). Vårt val av deduktiva forskningsansats och positivistiska 
vetenskapliga förhållningssätt har vi tidigare argumenterat för, vilket är de typiska 
karaktärsdragen för kvantitativa metoder (Bryman, 2006, s. 35; Johansson Lindfors, 
1993, s. 55).  Användningen av en kvantitativ metod samt det positivistiska 
förhållningssättet har gjort det möjligt att hålla en röd tråd genom hela studien. 

5.2 Urval 

Forskarens främsta anledning till valet av en kvantitativ studie är att de vill kunna säga 
om deras resultat kan generaliseras och applicera på andra grupper och situationer. En 
förutsättning för att man skall kunna generalisera resultatet av en studie är att urvalet är 
representativt. Det vill säga att det representerar den större helhet man försöker 
beskriva. (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 239; Bryman, 2006, s. 93; Johansson Lindfors, 
1993, s. 91-92) Vi har gjort ett avvägande mellan att samla in ett större antal enkäter i 
form av ett bekvämlighetsurval eller att göra ett sannolikhetsurval via telefon. 
Anledningen till att vi anser en telefonundersökning vara den mest lämpliga metoden 
för att genomföra ett sannolikhetsurval, är riskerna med andra metoder så som utskick 
via post och e-post. Risken är att enkäterna inte kommer in tid, eftersom man varken vet 
när eller om respondenterna kommer att svara.  

Vanligen när en marknadsbyrå eller en student får ett uppdrag att genomföra en 
undersökning för ett företags räkning räcker det med ett icke-sannolikhetsurval för att 
uppnå det generaliseringsbehov uppdragsgivaren har. Det mervärde i form av 
information som ett sannolikhetsurval kan uppnå kan sällan kompensera de ökade 
kostnaderna. (Johansson Lindfors, 1993, s. 97) Vid icke-sannolikhetsurval är 
sannolikheten för varje respondent att bli vald att delta i undersökningen inte känd. Det 
leder till att det inte är möjligt att ta reda på hur stort insamlingsfelet är och därmed 
försvåras möjligheten att dra generella slutsatser. (Shiu, Hair, Bush, & Ortinau, 2009, s. 
470) Det går alltså inte med statistik avgöra hur representativt urvalet är för 
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populationen, utan det blir upptill forskaren att göra en egen personlig bedömning 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 92-97; Shiu, et al., 2009, s.470). Trots att ett icke-
sannolikhetsurval har svagheter är det en vanlig metod inom forskningen. Anledningen 
till det är att sannolikhetsurval är betydligt mer tidskrävande och kräver oftast mer 
resurser för att kunna genomföras (Shiu, et al., 2009, s. 484). Studien begränsas både 
när det gäller tid och resurser, därför valde vi att göra ett icke-sannolikhetsurval. Vid ett 
sannolikhetsurval skulle det behövas en förteckning över populationen, vilket skulle 
kräva ett register över invånarna (Shiu, et al., 2009, s. 470). Register över populationen 
köper man vanligen via Skatteverket vilket är kostsamt. Ett viktigt avvägande för oss 
som forskare har varit antalet enkäter i relation till typen av urval. Ett 
bekvämlighetsurval gör att man kan fortsätta samla in enkäter tills önskat antal är 
uppnått. Köper man ett register kan en låg svarsfrekvens leda till att man inte får in den 
mängd svar som man önskat. Den ökade kostnaden samt risken att inte få in svar i tid 
om vi gjort ett sannolikhetsurval gör att ett bekvämlighetsurval är mer lämpligt för vår 
studie. Vi anser att det är positivt då vi som forskare kan säkerställa hur många svar vi 
får in samt när. 

Det finns även nackdelar med telefonintervjuer och valet av den metoden hade även 
medfört problem. Förutom att tiden är begränsad vid telefonintervjuer, begränsas även 
möjligheten att använda vissa typer av skalor och det påverkar vilka frågor som kan 
ställas (Shiu, et al., 2009, s. 241). Konsekvenserna är att vi inte kunnat använda lika 
många typer av skalor som vid en distribuering ansikte-mot-ansikte, eftersom det är 
svårare för respondenten att komma ihåg långa frågor när respondenten inte kan se 
formuläret. Det leder till en begränsning i den data vi kan samla in. En annan 
konsekvens är att enkätens längd hade varit tvungen att kortas ned, vilket även det 
påverkar mängden data som kan samlas in. Således är det inte säkert att den metoden 
skulle ha gett oss ett bättre resultat även om det är ett sannolikhetsurval. 

5.2.1 Bekvämlighetsurval 

IKEA startade sin verksamhet i Haparanda 2006. Sedan dess har antalet besökare av 
destination Haparanda/Torneå ökat markant och även utbudet av butiker har ökat. Innan 
2006 var IKEA i Sundsvall det nordligaste av kedjans varuhus, i anknytning till IKEA i 
Sundsvall ligger ett stort antal butiker i shoppingområdet Birsta. Om boende i norrland 
önskade besöka ett IKEA varuhus var det närmaste alternativet Sundsvall. Vi har valt 
att göra undersökningen i Skellefteå, vilket är en stad som ligger mellan Sundsvall och 
Haparanda. Tidigare har närmaste IKEA för invånarna i Skellefteå varit i Sundsvall, 
men sedan IKEA öppnade i Haparanda/Torneå finns ett närmare alternativ. Vi anser 
därför att det är relevant att göra undersökningen i Skellefteå eftersom invånarna är en 
viktig kundgrupp för Haparanda/Torneå.  

Vi vill veta vad konsumenten efterfrågar av destinationen som produkt för att kunna 
utforma en strategi hur shoppingdestinationen kan bli mer attraktiv för konsumenten. 
Ett alternativ hade varit att genomföra undersökningen på plats i Haparanda/Torneå. 
Problemet med den distribueringsmetoden är att på så sätt når vi endast de konsumenter 
som redan åker till Haparanda och då missar vi vad potentiella kunder efterfrågar.  

När man använder ett bekvämlighetsurval gör man precis som det låter, man gör urvalet 
på respondenter som är lättillgängliga. En lärare som delar ut enkäter till klassen denne 
undervisar eller om man besöker ett shoppingcentrum för att ge ut enkäter om attityder 
gällande shopping. (Shiu, et al., 2009, s. 480; Trost, 2007, s. 31) Våra enkäter 
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distribuerades i centrala Skellefteå samt handelsområdet Solbacken som ligger cirka 
fem kilometer från centrum. Enkäten delades slumpmässigt ut till de personer som 
befann sig i området. Anledningen till att vi valde två platser var att vi ansåg att det 
skulle ge en större bredd på urvalet eftersom det är två platser med mycket folk i 
rörelse. Vid bekvämlighetsurval finns det risk att man endast når speciella homogena 
grupper så som: arbetslösa eftersom man står på dagtid, när vi står i centrum kan 
respondenterna vara mer intresserade av att shoppa, vid handelsområdet är chansen 
större att respondenterna har bil osv. Listan kan göras lång på faktorer som kan påverka 
att det bara är specifika grupper som har svarat på vår enkät. Vi kommer att behandla 
dessa risker djupare i kapitlet distribuering av enkäten.  

5.3 Enkäten 

Enligt Shiu, et al. (2009, s. 225) är enkäter en lämplig metod när man vill undersöka den 
rådande marknadssituation eller utvärdera marknadsmix-strategier. Anledningen till att 
vi valt att genomföra den empiriska undersökningen via enkäter är att vi vill utforma en 
strategi för hur destinationen Haparanda/Torneå kan utformas utifrån konsumenternas 
motiv att besök en shoppingdestination. Fördelen med en enkätundersökning är att den 
hjälper forskaren att dra slutsatser gällande målpopulationen som helhet, resultatet är 
möjligt att analysera statistiskt samt att det är relativt enkelt att sammanställa svaren 
(Shiu, et al., 2009, s. 226). Nackdelarna med enkäter är att det är svårt att utforma en bra 
enkät, kunskapen från undersökningen är inte lika djupgående som vid kvalitativa 
intervjuer samt att det kan vara svårt att få in enkäterna (Shiu, et al., 2009, s. 227).  

För att säkerställa att enkäten verkligen undersöker vad den ämnar till att undersöka är 
konstruktionen väldigt viktig (Johansson Lindfors, 1993, s. 111). Vid utformandet av 
enkätfrågorna så har vi utgått från de teorier som bildar vår teoretiska referensram. För 
att resultatet skall bli användbart måste konsumenten förstå frågorna och syftningsfel 
undvikas. Enkäten bör ha ett enkelt språk utan ledande frågor. (Johansson Lindfors, 
1993, s. 111-114; Shiu, et al., 2009) För att säkerställa att språket är förståligt och att 
frågorna inte är ledande, har stor vikt lagts vid formuleringarna av frågor. En 
förundersökning har genomförts för att testa att språket är tydligt samt att frågorna inte 
är ledande (Johansson Lindfors, 1993, s. 114; Shiu, et al., 2009, s. 348). Genomförandet 
av förundersökningen behandlar vi djupare i en senare del av kapitlet.  

För att säkerställa att resultatet kan appliceras på vår exempeldestination valde vi att 
nämna Haparanda/Torneå i enkäten. Ett av de attributen som vi har identifierat i den 
teoretiska referensramen är destinationen, vilket visar på att den specifika destinationens 
egenskaper kan påverka konsumentens motiv att besöka platsen. Även om vi ämnar 
undersöka attributens relevans för en shoppingdestination, är det möjligt att efterfrågan 
skiljer sig beroende på destinationen. Ett alternativ hade varit att göra enkäten generell 
och därmed inte nämna någon specifik destination. Konsumenten hade därmed tagit 
ställning till vad de efterfrågar av en shoppingdestination i allmänhet. Visserligen är det 
relevant, men eftersom alla destinationer är olika blir det svårt att utforma utbudet efter 
efterfrågan. När vi nämner Haparanda/Torneå blir informationen mer användbar 
eftersom vi kan säkerställa att det är konsumenten motiv att besöka just 
Haparanda/Torneå som vi mäter. Hade vi inte nämnt Haparanda/Torneå hade vi inte 
vetat om det är Stockholm, Åre, Sundsvall eller någon annan plats som konsumenten 
har tänkt på.  
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Ett dilemma vid utformningen av vår enkät var att få med all information vi behövde för 
att lösa vårt problem, samtidigt som enkäten inte skulle bli för lång. Risken med en 
alltför lång enkät är att respondenterna tappar koncentrationen samt svarar utan 
eftertanke och engagemang (Johansson Lindfors, 1993, s. 111). Det första utkastet vi 
gjorde blev fem sidor långt, vilket vi insåg kunde bli ett problem vid insamlandet 
eftersom den tog minst 10 minuter att genomföra. Varje attribut är ett informations-
objekt (Shiu, et al., 2009, s. 337) och vår teoretiska referensram består av sex attribut. 
De sex attributen gör att det finns en stor mängd kunskap att hämta, dock är det viktigt 
att enkäten inte blir för lång och tidskrävande. För att korta ned enkäten var vi tvungna 
att begränsa antalet frågor inom varje informationsobjekt, vilket gjorde att vi inte kunde 
mäta samma sak men med olika frågor. Att ställa liknade frågor om samma sak gör att 
man kan undersöka hur konsekventa respondenterna är i sina svar, vilket kan vara en 
bra metod för att undersöka hur trovärdigt resultatet är (Shiu, et al., 2009, s. 403). Det 
får konsekvensen att vi inte kan testa om resultatet skulle bli det samma om vi gjorde 
om undersökningen. 

Designen av vår enkät har utgångspunkten i ”Flowerpot-ansatsen” vilken består av: 
följebrev, introduktionsdel, frågor om informationsobjekten, generellinformation, 
identifieringssektion och tillsist en tackdel (Shiu, et al., 2009, s. 337). ”Flowerpot-
ansatsen” kan liknas med tratt-tekniken som även den inleder med mer allmän 
information för att sedan gå in på djupet (Johansson Lindfors, 1993, s. 112). 
Anledningen till att det är bra att börja med generell information och sedan gå in på 
djupet är för att respondenten skall känna sig trygg i att delta i undersökningen. Därför 
inleds enkäten med frågor som är enklare för att respondenten skall känna sig bekväm 
och därmed bli ärligare i sina svar. (Shiu, et al., 2009, s. 338)  

Enkäten inleds med ett följebrev, vilket är en introduktion till vår enkät. Syftet med 
följebrevet är att motivera respondenterna att svara på enkäten (Shiu, et al., 2009, s. 
350). I följebrevet har vi angett vem vi är och syftet med uppsatsen. Brevet innehåller 
även en beskrivning till respondenten med en uppmaning att läsa frågorna noggrant 
samt ställa frågor om något är otydligt. Tidsåtgången för att genomföra enkäten är även 
den angiven, detta för att tydliggöra för respondenten hur lång tid det tar att delta i 
studien. Enkäten möjliggör att respondenten kan vara anonym, vilket vi informerar om i 
följebrevet. Anledningen till att vi har valt anonymitet är dels för att informationen inte 
är relevant för vår studie, samt att det kan vara känsligt för respondenten att uppge 
namn. 

I introduktionsdelen beskrivs ämnet för respondenten (Shiu, et al., 2009, s. 338). I vår 
enkät får respondenten ta ställning till information från den teoretiska referensramen 
gällande shopping och turism samt dess inbördes relation. Frågorna behandlar hur 
många gånger de har rest det senaste året och om de har rest med syftet att shoppa inom 
Sverige eller Skandinavien. För att få insikt i vilket syfte de som besökt 
Haparanda/Torneå haft fick konsumenten välja mellan fyra alternativa syften. För att ta 
reda på alla respondenters inställning till att besöka platsen fick de ange hur troligt det 
är att de skulle åka dit för att shoppa eller turista.  

Varje attribut har ett eget avsnitt i enkäten, detta för att tydliggöra för respondenten vad 
vi ämnat undersöka. En naturlig ordning gör att det blir enkelt för respondenten att 
besvara enkäten (Shiu, et al., 2009, s. 338). Varje del inleds med övergripande frågor 
gällande konsumentens attityd gentemot olika påståenden, följt av mer specifika frågor. 
Frågorna har ursprung i de teoretiska avsnitten gällande varje attribut. Frågorna i de 
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olika avsnitten för varje attribut ämnar mäta attributets relevans för konsumentens motiv 
att besöka shoppingdestinationen Haparanda/Torneå. Exempelvis kan attributet pris 
inverkan mätas genom att ta reda på konsumentens inställning till att besöka platsen för 
att ta del av förmånliga priser. På samma sätt har frågor formulerats för att mäta hur 
konsumentens inställning till att besöka platsen påverkas av attraktioner, infrastruktur, 
stödjande tjänster, destinationen och detaljhandel.  

För att ge ett ansikte till attityderna behandlar en del i enkäten demografiska faktorer. 
Även om teorin inom respektive attribut inte visar på skillnader, ansåg vi de relevant att 
ta reda på eventuella skillnader mellan olika typer av konsumenter. Den demografiska 
informationen kan visa om det finns skillnader i konsumenternas motiv beroende på 
kön, inkomst, civilstatus och tillgång till bil. Det är även möjligt att använda den 
informationen vid segmentering och riktad marknadsföring. Frågor gällande 
demografiska faktorer kan vara känsliga för konsumenten att besvara och därför har vi 
valt att placera dem sist i enkäten. När den typen av frågor placeras i slutet av enkäten 
är det större chans att konsumenterna är ärliga i deras svar (Shiu, et al., 2009, s. 337).  

Ett antal olika skalor har använts för att undersöka de olika delarna i enkäten, 
anledningen är att de olika skalorna är ämnade för att genera olika sorters information.  
Den skala vi har använt mest frekvent är en sjugradig likertskala, vilket är en skala som 
ämnar undersöka respondenternas attityder gentemot ett påstående (Shiu, et al., 2009, s. 
422). Likertskalan vi använt behandlas som en intervallskala, vilket är en vanlig metod 
för att kunna göra avancerade statistiska analyser. De olika svarsalternativen på skalan 
är numrerade och på sätt vet vi avståndet mellan alternativen, det gör att medelvärde 
över respondenternas svar kan tas fram. (Shiu, et al., 2009, s. 394, 422) När vi 
undersöker om de olika attributen är ett motiv för konsumenten får de ta ställning till 
hur troligt eller hur viktigt påståendet är för att de skall åka till Haparanda/Torneå. 
Respondenten har möjlighet att ta ställning för och emot påståendet eller vara neutral. 
Har respondenten inte möjlighet att vara neutral finns risken att de tar ställning till något 
som de egentligen har någon åsikt om.  För att ta reda på om de har besökt platsen och 
andra typer av frågor som besvaras med ett ja eller nej samt frågor så som syftet med 
besöket, kön och civilstatus har vi använt oss av nominala skalor. Den typen av skalor 
används då det för respondenten endast är möjligt att välja ett av alternativen för att 
svara på frågan (Shiu, et al., 2009, s. 391). För att skapa en djupare förståelse för vilka 
typer av attraktioner, boenden och restauranger konsumenten föredar har vi använt oss 
av en typ av ordinalskala (Shiu, et al., 2009, s. 435). Det innebär att respondenten får 
rangordna alternativen utifrån vad de föredrar mest eller vad de anser vara mest 
önskvärt. Det innebär att vi får information om vad respondenten efterfrågar.  

För att uppnå ett tillförlitligt resultat är det viktigt att respondenten förstår frågan, vilket 
kan testas genom en förundersökning (Johansson Lindfors, 1993, s. 114; Shiu, et al., 
2009, s. 348). Storleken på förundersökningen varierar, när syftet med 
förundersökningen är att säkerställa att språket är begripligt räcker det med tio stycken 
som testar enkäten (Shiu, et al., 2009, s. 348). Syftet med vår förundersökning är att 
säkerställa att respondenterna förstår frågorna, därför gjorde vi den på tio personer. 
Innan testrespondenterna genomförde enkäten uppmärksammade vi dem att fokusera på 
ord, fraser, instruktioner, ordningen på frågorna samt kommentera otydligheter. Vid 
förundersökningen framkom det att enkäten tog fem minuter samt några mindre 
syftningsfel vilka korrigerades. Testrespondenterna ansåg tiden rimlig och därför fick 
enkätens längd vara oförändrad.  
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Ett fel i enkätkonstruktionen som varken upptäcktes genom förundersökningen eller av 
oss är att gruppen människor som är ensamstående föräldrar inte hade ett passande 
svarsalternativ under frågan som behandlar civilstatus. Det innebär att vissa 
respondenter kan ha utelämnat att de har barn och angett att de bor själv eller så har de 
skrivit åldern på barnen och angett att de bor själv. Misstaget har vi försökt lösa genom 
att de som skrivit att de är ensamstående och även skrivit ålder på barnet/barnen har 
placerats i kategorin sambo/gift med barn boende hemma. Den eventuella inverkan felet 
har på vårt resultat är att vi inte kan säga något specifikt om gruppen ensamstående med 
barn boende hemma. Dessutom kan det tänkas att grupperna ensamstående samt 
sambo/gift med barn boende hemma är större än vad de egentligen skulle ha varit.  
 
I den teoretiska referensramen visar vi på att konsumenten har ett primärt syfte vid en 
resa, men det är även möjligt att det finns ett sekundärt syfte. I vår enkät var det inte 
möjligt för respondenten att redogöra för ett eventuellt sekundärsyfte. Ett alternativ 
hade varit att respondenten fick rangordna olika alternativen av syften baserat på primär 
samt sekundärsyfte vid ett tidigare besök i Haparanda/Torneå. Vi gjorde bedömningen 
att det fanns en risk att respondenten skulle ange ett sekundärt syfte även om de inte 
hade ett. Alternativet hade varit att undersöka ett eventuellt sekundärsyfte i en ny fråga, 
med tanke på begränsningen i enkätens längd tänkte vi inte på det alternativet vid 
enkätutformningen. Konsekvensen av detta är att vi inte kan redogöra för om 
konsumenten kan ha haft ett sekundärt syfte vid ett besök till Haparanda/Torneå. 

5.4 Distribuering av enkäten 

Vid ett icke-sannolikhetsurval kan inte storleken på stickprovet beräknas med de 
formler som används vid sannolikhetsurval. Därför blir det upp till forskaren att utifrån 
intuition, erfarenhet, tidigare studier och resurser tillgängliga bedöma antalet 
respondenter. (Shiu, et al., 2009, s. 462) Vårt mål var att få in 200 stycken enkäter, en 
siffra vi har baserat genom att granska vetenskapliga artiklars storlek på urval. De 
artiklar som har ett urval mellan 100 och 200 har kunnat påvisa ett resultat men de har 
varit försiktiga med att dra slutsatser gällande hela populationen. Med tanke på vilka 
resurser i form av tid och pengar vi har att tillgå ansåg vi därmed 200 vara ett lämpligt 
antal. Ett bekvämlighetsurval gjorde att vi hade möjlighet att fortsätta med 
datainsamlingen tills vi hade uppnått det önskade antalet. Under insamlingens gång 
märkte vi att enstaka enkäter var felaktigt i fyllda, därför valde vi att samla in fler än 
200. 

Tabell 1. Distribuering av enkäten 

Plats Dag Tid Antal enkäter Antal nej 
Centrala Skellefteå Måndag 11 april 11-15 60 71 
ICA Maxi Solbacken Måndag 11 april 17-21 21 16 
Centrala Skellefteå Tisdag 12 april 11-15 51 59 
ICA Maxi Solbacken Tisdag 12 april 17-21 13 11 
Centrala Skellefteå Onsdag 13 april 11-15 36 57 
ICA Maxi Solbacken Onsdag 13 april 17-21 29 17 
Totalt   210 231 
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För att utvärdera distribueringen av enkäten har vi noterat hur många vi tillfrågat samt 
hur många som tackat nej till att besvara enkäten. Tabell 1 är en förteckning över 
svarsfrekvensen. Informationen kan användas båda för att utvärdera hur väl vi lyckats få 
konsumenter att svara (Shiu, et al., 2009, s. 348).  

Kvalitén på datainsamlingen kan förbättras genom att distribueringen sker en längre tid 
och på flera olika platser (Ejlertsson, 1996, s. 25). För att vårt urval skall bli så 
representativt som möjligt har vi tagit hänsyn till detta och valt att samla in enkäter på 
två platser och under tre dagar. Det ökar möjligheten att även nå dem som inte vistas i 
centrala staden under dagtid och därmed nå fler typer av respondenter.  

Från klockan 11 till 15 befann vi oss på torget i centrala Skellefteå. Anledningen till den 
specifika platsen är att konsumenten passerar den när de skall handla lunch, gå på 
banken, spendera en ledig dag i centrum, besöka olika affärer samt gå till bussen. 
Platsen är därmed strategiskt vald baserat på att personer med olika ärenden passerar. 
Vilket vi anser gör att spridningen på olika typer respondenter ökar. Ett problem med att 
samla in enkäter i centrum kan vara att en större andel personer är mer benägna att 
konsumera sällanköpsvaror än populationen i helhet. Vi såg en möjlighet att nå personer 
med varierande syfte genom att samla in enkäter under lunchtid, respondenten kan 
exempelvis ha ärenden så som att handla lunch, göra bankärenden etc.  

Det fanns inga bord tillgängliga när vi samlade in enkäter i centrala Skellefteå, vilket vi 
löste genom att använda skrivplattor. Därmed var det endast möjligt för fyra 
respondenter åt gången att besvara enkäten. För att undvika att vi själva påverkade valet 
av respondenter såg vi till att fråga de som passerade platsen, med undantag när 
samtliga skrivplattor var upptagna eller när fler personer än vi hann fråga passerade 
platsen på en och samma gång.    

Innan undersökningen genomfördes i Skellefteå kontaktades butiksansvarig på ICA 
Maxi Solbacken för att få tillåtelse att samla in enkäter i deras entré. Det gjorde att vi 
kunde fråga alla individer som gick in samt ut ur butiken. Tillgången till bord gjorde att 
fler än fyra kunde besvara enkäten på en och samma gång. ICA Maxi ligger cirka fem 
kilometer utanför centrala Skellefteå, därmed är det många som tar bilen till platsen. Det 
kan därför vara en större andel personer som äger bil av de som besöker handelsområdet 
än populationen i helhet, vilket vi får ta hänsyn till i analysen. Ett annat faktum är att det 
är personer som bor i en viss del av kommunen eller har en viss inkomst som besöker 
ICA Maxi på Solbacken, vilket även det kan påverka hur representativt urvalet är.  

5.5 Bortfallsanalys 

Vår insamlingsprocess består av två olika typer av bortfall internt- och externtbortfall. 
Externtbortfall består av dem som har blivit tillfrågade att delta i undersökningen men 
av någon anledning har tackat nej (Ejlertsson, 1996, s. 25). Av de 441 personer som 
blev tillfrågade att delta i enkäten svarade 231 nej, vilket innebär att nästan varannan 
person tackade nej. Den största anledningen till att personer inte valde att delta i 
undersökningen var att de var stressade och inte hade tid. Det kan bero på att de 
personer som blev tillfrågade var på lunch och hade begränsad tid, därför anser vi att 
storleken på det externa bortfallet är rimligt. 

Vid bearbetningen av enkäterna framkom det att det fanns ett interntbortfall i vårt 
material, vilket innebär att respondenterna inte har besvarat enstaka frågor (Ejlertsson, 
1996, s. 25). Det antal enkäter som innehöll ett interntbortfall var åtta stycken, en enkät 
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saknade en hel sida och på andra bara enstaka frågor. Eftersom interntbortfallet var lågt 
valde vi att ta bort de enkäterna helt. Ett alternativ hade varit att vi hade lämnat de 
svaren blanka när vi förde in dem i SPSS. Inget mönster har kunnat utläsas i bortfallet 
och därmed kan vi utesluta att det beror på enkätkonstruktionen. Bortfallet kan istället 
förklaras av tidsbrist, därför har vi valt att helt utesluta ofullständiga enkäter i och med 
att dessa respondenter kan ha varit oengagerade i besvarandet på resterande frågor.  

5.6 Databearbetning 

Vi har genom tidigare kurser erfarenhet från statistiska dataprogrammet SPSS och 
därför har vi valt att använda den programvaran. När all data har samlats in måste 
frågorna kodas innan de kan föras in i programmet. Det är viktigt att man är noggrann i 
denna process eftersom informationen som förs in utgör resultatet för studien. (Shiu, et 
al., 2009, s. 502, 505) Vår tidigare erfarenhet av programmet samt att vi varit medvetna 
om vikten av noggrannhet gör att data från undersökningen är införd på ett sådant sätt 
att det inte skall påverka resultatet.  

Tidigare har vi angett att vi till största del använder oss av en sjugradig likertskala. I 
enkäten står det endast vad alternativ ett och sju innebär, det vill säga inte troligt/mycket 
troligt samt inte viktigt/mycket viktigt. Vid databearbetningen har vi valt att ge de 
övriga alternativen följande benämningar:  

2=Mindre troligt, 3=Lite mindre troligt, 4=Neutral, 5=Ganska troligt, 6=Troligt 
2=Mindre viktigt, 3=Lite mindre viktigt, 4=Neutral, 5=Ganska viktigt, 6=Viktigt 
 
Vi har redogjort respondentens inställning till frågan enligt ovanstående benämningar. 
För att ta reda på svarsresultatet från likertskalorna har vi tagit fram frekvenstabeller 
samt beskrivande statistisk information. Informationen innehåller hur många som svarat 
respektive alternativ samt medelvärdet. I de fall medelvärdet är fyra eller mer visar det 
på att den genomsnittliga respondenten har en positiv inställning till frågan samt att det 
som undersökts har betydelse vid ett eventuellt besök i Haparanda/Torneå.   

För att få fram information från de frågor som vi mätt genom ordinal- samt 
nominalskalor har vi på samma sätt som vid framtagandet av resultat från likertskalorna 
använt oss av frekvenstabeller samt beskrivande statistisk. Även här kan man se hur 
många som har svarat vad samt respondenternas inställning till frågorna. De som skiljer 
informationen från dessa frågor från likertskalor är att man inte vet vad respondenten i 
genomsnitt har svarat, det vill säga medelvärdet.   
 
För att undersöka om det finns skillnader mellan kön och förekommandet av 
shoppingresor samt civilstatus påverkan på vad man efterfrågar gällande attraktioner har 
test genom korstabeller gjorts. För att säkerställa att eventuella skillnader inte beror på 
slumpen gör man ett chi2–test. Testet visar om resultatet statistiskt kan säkerställas 
vilket bevisar att det finns skillnader i populationen (Bryman & Bell, 2005, s. 270-271). 
Genom chi2–test får man fram en signifikansnivå, vilken man använder för att kunna 
statistiskt säkerställa resultatet. Sannolikheten för ett felslut som man är villig att 
acceptera i det enskilda fallet beror på den nivå av signifikans man väljer. Det är 
lämpligast att välja en så låg signifikansnivå som möjligt, förslagsvis mellan en och fem 
procent. (Holme & Solvang, 1997, s. 311; Shiu, et al., 2009, s. 537-538) Om 
signifikansnivån är långt under 0,05 innebär det en större statistisk säkerhet än om testet 
är precis under 0,05. Vid ett resultat med signifikansnivå som är lägre än 0,05 finns det 
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alltså skillnader som inte beror på slumpen. Vi valde att använda en signifikansnivå på 
0,05 eftersom vi ansåg den vara lämplig då det är den högsta acceptabla risknivån vid 
forskning inom samhällsvetenskap (Bryman & Bell, 2005, s. 270). Beroende på de 
variabler man valt att jämföra så visar korstabellens celler olika värden och ingen av 
dessa celler får ha ett förväntat värde på mindre än 1 om chi2 –testet ska utföras korrekt. 
Ett annat krav är att inte mer än 20 procent av cellerna har ett förväntat värde på mindre 
än 5. (Shiu, et al., 2009, s. 561) Vi har tagit hänsyn till detta och om dessa två kriterier 
inte har uppfyllts så anser vi att svarsresultatet inte är statistiskt signifikant.  

5.7 Sanningskriterier 

Vårt val av metod grundas i att vi ska kunna uppfylla målet om att ge en så korrekt bild 
av verkligheten som möjligt. Vi kan med hjälp av sanningskriterier mäta huruvida vårt 
mål uppfyllts. De sanningskriterierna vi kommer att utgå från för att bedöma studiens 
resultat samt metod är validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

5.7.1 Validitet  

För att en studie ska anses trovärdig måste den uppnå en hög validitet, vilket innebär att 
undersökningens resultat ska spegla verkligheten på ett korrekt sätt. Om 
undersökningen mäter det den är avsedd att mäta samt att det insamlade materialet i hög 
grad är kopplat till studiens syfte, kan en hög validitet uppnås. (Bryman & Bell, 2005, s. 
597; Dahmström, 2005, s. 62; Eliasson, 2006, s. 16-17) Vid skapandet av enkätfrågorna 
har utgångspunkten varit i den teoretiska referensramen. Det innebär att de attribut som 
identifierats i teorin har undersökts. Den teoretiska referensramen är i sin tur framtagen 
för att besvara studiens problemformulering samt syfte.  

För att undvika att respondenten tolkar frågorna subjektivt, det vill säga tolkar frågan på 
ett annat sätt än vad vi menat att behandla, har vi exemplifierat frågorna. Vi har även 
genomfört ett antal testenkäter för att få information ifall vår enkät innehöll några 
oklarheter, de otydligheter som identifierades har justerats. Vidare stärks att frågorna 
var tydliga genom att det inte gick utläsa något mönster i internbortfallet. Denna 
bearbetning av enkäten anser vi säkerställer att studien har uppnått en hög validitet. 
Utförandet av testenkäter är enligt Bryman och Bell (2005, s. 191) en åtgärd för att 
säkra validiteten i enkätundersökningar. Vår avsikt med studien var att mäta 
konsumenternas motiv att resa till en shoppingdestination vilket vi anser att vi 
åstadkommit.   
 
För att säkra studiens ytvaliditet görs en bedömning innan analysen påbörjas av 
validiteten genom att resultatet kritiskt bedöms (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 256). 
Resultatets rimlighet har diskuterats för att säkerställa att undersökningen har mätt de vi 
ämnat mäta. Vi anser att vi har tillräcklig insikt inom området och därmed har en sådan 
genomgång varit tillräcklig för att bekräfta studien ytvaliditet.  

5.7.2 Reliabilitet 

Det som avgör reliabiliteten är det valda tillvägagångssättet för undersökningen, den ska 
kunna upprepas vid ett annat tillfälle av andra forskare och då ge samma resultat 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 161-162). Det bekvämlighetsurval vi gjort innebar att vi 
frågade personer i centrala Skellefteå samt på ICA Maxi Solbacken. Ett bekvämlighets-



34 
 

urvals reliabilitet är troligen inte lika hög som för ett sannolikhetsurval, eftersom risken 
för variationer i urvalet är större. Det faktum att undersökningen är genomförd på olika 
platser vid olika tidpunkter, bör öka spridningen på olika typer av respondenter, vilket 
har en god inverkan på reliabiliteten.  

Den förundersökning som vi har genomfört har en positiv inverkan på resultatet 
eftersom det är en metod att säkerställa att respondenten förstår frågan. Risken med 
otydliga frågor är att respondenten tolkar frågorna subjektivt. Dels innebär det att vi inte 
mäter det vi ämnar mäta men framförallt påverkar det möjligheten att uppnå samma 
resultat vid en upprepning av undersökningen. Vår förundersökning gav oss 
indikationer att enkätkonstruktionen var tydlig, vilket ger studien en god reliabilitet. En 
potentiell brist i reliabiliteten är om respondenten varit stressad vid besvarandet av 
enkäten. Det kan ha påverkat vår undersökning negativt om de inte lagt ned tillräckligt 
med tid eftersom de varit stressade. Vi upplevde att personer som var stressade inte 
valde att delta i undersökningen, vilket bekräftas av vår svarsfrekvens. För att 
säkerställa att de hade tid att besvara enkäten var vi noga med att klargöra tidsåtgången. 
Enligt vår uppfattning avsatte respondenten den tid som krävdes för att besvara enkäten 
uppriktigt. 

Då vår studie bygger på en kvantitativ undersökning med fasta svarsalternativ, anser vi 
att vi har kunnat behålla vårt objektiva förhållningssätt vid mätningen och analyserandet 
av svaren. Därmed har vi som forskare inte påverkat resultatet vid bearbetningen av den 
data vi samlat in. 

5.7.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten är i vilken omfattning man kan applicera resultatet till andra 
grupper än undersökningens urval samt om resultatet kan appliceras på andra situationer 
(Bryman & Bell, 2005, s. 100). Ett icke-sannolikhetsurval gör att vi inte statistiskt kan 
avgöra hur mycket de som har svarat på enkäten avviker från den totala populationen, 
detta eftersom vi inte vet hur stort insamlingsfelet är (Shiu, et al., 2009, s. 470). Därmed 
kan vi inte statistiskt avgöra om resultatet går generalisera till populationen, det vill 
säga Skellefteås befolkning. Det går alltså inte med statistik avgöra hur representativt 
urvalet är för populationen, utan det är upptill till oss som forskare att göra en egen 
personlig bedömning (Johansson Lindfors, 1993, s. 92-97; Shiu, et al., 2009, s.470). En 
svarsfrekvens på 202 insamlade enkäter gör att vi bedömer att resultatet kan visa på 
tendenser hur Skellefteås befolkning ställer sig till shoppingturism. Vanligen när 
studenter skriver uppsatser åt företag räcker det med ett icke-sannolikhetsurval för att 
uppnå det generaliseringsbehov uppdragsgivaren har (Johansson Lindfors, 1993, s. 97). 
Därmed kan resultatet av vår studie generaliseras till befolkningen i Skellefteå i den 
utsträckning vår uppdragsgivare har behov av och resultatet kan användas som en 
riktlinje vid utformande av destinationen Haparanda/Torneå. 

Destinationer är som vilken annan konsumentprodukt, en komponering av 
mångdimensionella attribut (Hu & Ritchie, 1993). Attributen vi har identifierat anser vi 
vara möjliga att applicera på andra destinationer, även om vi inte kan stärka attributens 
relevans gällande andra shoppingdestinationer på grund av att alla destinationer är olika. 
Därmed vet vi inte till vilken grad attributen har betydelse för andra konsumenter än de 
vi undersökt.  
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Shopping Turism Släkt/vänner Annat 

6. Empiri 

6.1 Shoppingturism 

För att undersöka hur många gånger 
konsumenterna har rest inom 
Sverige eller Skandinavien det 
senaste året på sin fritid med syftet 
att roa sig, fick de ange antalet resor 
de gjort. Vid datasammanställningen 
grupperade vi antalet resor i fyra 
olika grupper: 0 gånger, 1-3 gånger, 
4-7 gånger och 8 gånger eller fler. 
88 personer vilket är 43,6 % svarade 
att de rest en till tre gånger det 
senaste året, vilket var det vanligaste 
antalet resor. Det näst mest vanliga 
alternativet var 4-7 gånger som 33,7 
% angett. 
    
82,2 % har någon gång rest inom 
Sverige eller Skandinavien med 
syftet att shoppa, 17,8 % har därmed 
inte rest med det syftet. Av dem som 
hade varit på en shoppingresa var 
63,9 % kvinnor och 36,1 % var män. 
Fler kvinnor än män har deltagit i vår 
undersökning, vi fann det därför 
relevant att undersöka procent-
andelen av kvinnorna respektive 
männen som har rest för att shoppa. 
Figur 5 visar att 75,9 % av männen 
hade rest på en shoppingresa och 86,1 
% av kvinnorna.  Vi kan därmed se att det finns en skillnad mellan män och kvinnor, 
dock kan vi inte statistiskt säkerställa detta eftersom signifikansnivån ligger på 0,064. 
Skillnaderna vi ser kan därmed bero på slumpen och inte på faktiska skillnader mellan 
könen, vilket vi tar hänsyn till i analysen. 
 
183 personer vilket är 90,6 % av 
konsumenterna har besökt 
Haparanda/Torneå. Av besökarna 
har 87,9 % rest med syftet att shoppa 
och därmed är shopping den mest 
förekommande anledningen till 
resan. 2,7 % har syftet att turista, 3,3 
% har rest dit för att besöka släkt och 
vänner samt 6 % har rest dit för en 
annan anledning.  
 

Figur 4. Antal resor det senaste året 

Figur 5. Könsfördelning shoppingresor 

Figur 6. Syfte med resan till platsen 
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Resultatet gällande konsumentens syfte att resa till Haparanda/Torneå visar att det är få 
som kan tänka sig resa till platsen för att turista. Medelvärdet på 2,4 visar på att det är 
mindre troligt att en konsument reser till Haparanda/Torneå för att besöka sevärdheter 
eller attraktioner. Hur troligt det är att man skulle resa för att shoppa har ett betydligt 
högre medelvärde på 5,3. Konsumentens inställning är att det är ganska troligt att de 
skulle resa till Haparanda/Torneå för att shoppa. 

6.2 Attraktioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 7 visar på medelvärdena för samtliga delarna i attraktioner, samt det totala 
medelvärdet för attraktioner. Konsumenten fick ta ställning till hur troligt det är att de 
skulle besöka Haparanda/Torneå om de olika delarna inom attraktioner fanns 
tillgängliga på destinationen. 

För att tydliggöra för konsumenten vad vi menade med de olika typerna av attraktioner 
gav vi exempel vid frågorna. För att redogöra för konsumenten vad vi menade med 
aktiviteter gav vi dessa exempel i enkäten; casino, spa, forsränning och vattenland. 
Attityderna för hur troligt det är att man besöker Haparanda/Torneå för att ta del av 
aktiviteter speglas i medelvärdet på 3,5. Procentuellt är spridningen jämn över de olika 
svarsalternativen. Konsumenterna intar därmed en relativt neutral inställning till att 
besöka Haparanda/Torneå för aktiviteter. Historiska platser och museum är exempel på 
sevärdheter som vi angett i enkäten. Det svarsalternativ som konsumenterna 
procentuellt har valt flest gånger (34,6 %) är nummer ett, inte troligt. Medelvärdet 2,4 
visar att konsumenterna troligen inte reser till Haparanda/Torneå för att ta del av 
sevärdheter. Golf, skidåkning, fiske, matcher är exempel på sport som vi angett i 
enkäten. Resultatet visar att en större procentuell andel har valt svarsalternativen ett och 
två (29,7 och 23,3 %). När det gäller konsumentens inställning att besöka Haparanda/ 
Torneå för att ta del av en attraktion i form av sport är medelvärdet 2,9. Då detta 
medelvärde ligger väldigt nära tre på skalan är konsumentens inställning till att resa för 
sport lite mindre troligt. För att beskriva kultur har vi använt exempel som teater, 
musikal och musik. När det gäller intresset att resa till Haparanda/Torneå för att ta del 
av kulturella aktiviteter var de vanligaste svaren att det inte är troligt (24,3 %) och 
mindre troligt (25,7 %). Medelvärdet ligger på 2,9 vilket innebär att konsumenten inte 
anser det vara speciellt troligt att resa till Haparanda/Torneå för att göra något kulturellt. 

Figur 7. Attraktioners medelvärde 
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Festival, shower och melodifestival är exempel på evenemang. Procentuellt är det flest 
som har svarat alternativen ett till fyra, vilket innebär att konsumenterna anser inte att 
utbudet av evenemang påverkar deras val att resa till Haparanda/Torneå. Medelvärdet 
för evenemang ligger på 3,4 vilket innebär att konsumenterna anser det vara lite mindre 
troligt att de åker till Haparanda/Torneå för ett evenemang.  

De två typer av attraktioner som har högst medelvärde är aktiviteter och evenemang. 
Det innebär att konsumenterna är ganska neutrala hur mycket de påverkar deras val att 
åka till Haparanda/Torneå. För att kunna ta ställning till om utbudet av attraktioner 
påverkar konsumentens motiv att besöka Haparanda/Torneå har vi slagit ihop de fem 
olika typerna attraktioner till en variabel, se figur 7. Medelvärdet hamnar då på 3 vilket 
visar att konsumenterna svarat att det är lite mindre troligt på att de skulle resa till 
Haparanda/Torneå för attraktioner. 

För att få en tydligare bild av 
vad konsumenten föredrar mest 
respektive minst, i form av 
attraktioner, när de reser bad vi 
dem rangordna det från ett till 
fem. Figur 8 är en 
sammanställning över hur stor 
procentuellandel som valt 
alternativet föredrar mest. 36,1 
% föredrar aktiviteter mest, följt 
av evenemang som 22,8 % 
föredrar mest. Sport, sevärdheter 
och kultur föredras i en mindre  
utsträckning än de två andra 
attraktionerna. 

Figur 9 visar på hur många procent som har angett svarsalternativen fem till sju, det vill 
säga att det är troligt att de skulle åka till Haparanda/Torneå för att ta del av olika typer 
av attraktioner.      
 

 
 

Vi kan se skillnader mellan vad de olika grupperna har svarat. Familjer med barn som 
bor hemma är dem som efterfrågar aktiviteter mest. Sevärdheter ser vi ingen tydlig 

Figur 8. Attraktioner som konsumenten föredrar mest 

Figur 9 Attraktioner konsumenten föredrar utifrån civilstatus 
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skillnad mellan grupperna. De som bor själva tenderar att efterfråga sport mer och den 
grupp som är minst intresserade av kultur är gifta/sambos utan barn. Barnfamiljer skiljer 
sig även när de kommer till evenemang, då det är fler som har en positiv inställning till 
den typen av attraktion. Skillnaderna som vi har upptäckt mellan grupperna är inte 
statistiskt signifikanta, därmed kan det bero på slumpen och inte på faktiska skillnader. 
Dock har evenemang en signifikansnivå på 0,067, vilket innebär att om vi hade valt att 
acceptera en felmarginal på 10 % istället för 5 % hade vi kunna säkerställa resultatet. 

6.3 Infrastruktur 

 

 

 

 

 

 
 

En sammanställning över medelvärdena av de olika alternativen färdmedel visas i figur 
10 Konsumenten fick ta ställning till hur troligt det är att de skulle välja respektive 
färdmedel för att färdas till Haparanda/Torneå. Även om alla alternativen inte finns 
tillgängliga idag bad vi konsumenten värdera hur troligt att de skulle använda sig av 
dem om det fanns. 

Resultatet visar att majoriteten, alltså 76,2 % anser det vara mycket troligt att de tar 
bilen vid ett besök till Haparanda/Torneå. Medelvärdet är 6,5 vilket även det indikerar 
på att konsumenterna gärna vill ta bilen för att resa till Haparanda/Torneå. Det är fler 
som intar en neutral inställning samt anser det vara ganska troligt att de tar bussen vid 
en resa till Haparanda/Torneå. Den genomsnittliga inställningen är 4,1 och det kan 
därmed tolkas att konsumenterna tar bussen lika troligt som att de inte gör det. Även om 
det idag inte är möjligt att resa med tåg till Haparanda/Torneå, så fick konsumenten ta 
ställning till hur troligt det är att det skulle använda det färdsättet. Medelvärdet för 
konsumentens inställning till tåg var 4,0, vilket innebär att de har en neutral inställning 
till att resa med tåg till Haparanda/Torneå. Det är en ganska jämn spridning på svaren, 
dock har procentuellt fler svarat att de inte är troligt att de reser med tåg. Idag finns inte 
heller möjligheten att flyga från Skellefteå. Majoriteten anser att det inte är troligt att de 
skulle använda flyg för att färdas till Haparanda/Torneå, om det fanns tillgängligt. 
Resultatet visar ett medelvärde på 2,3 och därmed anser den genomsnittliga 
konsumenten att det är mindre troligt att de skulle flyga.  

Resultatet visar tydligt att bil är det alternativ som konsumenten föredrar mest. Vi fann 
det inte relevant att ta fram ett gemensamt medelvärde för tillgängligheten eftersom 
konsumenten alltid måste välja ett färdsätt för att ta sig dit. Av dem som deltagit i vår 
undersökning är det 86,1% som äger bil. Vi fanns det intressant att se om det fanns en 
skillnad mellan de som har bil och inte, i deras val att färdas med bil till platsen.  
Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad mellan dem som har bil och inte i 
deras inställning till hur troligt det är att de väljer bil som färdmedel. 

Figur 10. Tillgänglighetens medelvärde 
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För att få ta reda på om konsumentens inställning att besöka platsen påverkas av den 
lokala infrastrukturen undersökte vi varmgarage samt lokaltrafik. När det gäller 
tillgången till varmgarage på shoppingdestinationen är det 91,6 % som anser att det inte 
påverkar deras val av färdmedel. Medelvärdet för hur troligt det är att en konsument 
skulle använda lokaltrafik vid ett besök på destinationen är 2,5, vilket innebär att det är 
lite mindre troligt att lokaltrafik skulle användas. Lokal infrastruktur är därmed inte 
viktigt för konsumenten. 

6.4 Stödjande tjänster 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11 visar medelvärdena för respektive område inom stödjande tjänster, samt det 
totala medelvärdet för stödjande tjänster. Konsumenten fick ta ställning till hur viktiga 
de olika typerna av stödjande tjänster är om de skulle besöka Haparanda/Torneå. 

Olika typer av boende som vi gett exempel på i anslutning till frågan är hotell, 
vandrarhem och camping. 61 % har svarat alternativ fem, sex och sju vilket innebär att 
det är viktigt för majoriteten av konsumenterna med boende om de skall besöka 
Haparanda/Torneå. Medelvärdet är 4,6 vilket innebär att konsumenten anser att boende 
är ganska viktigt vid ett besök. För att förtydliga vad vi menade med restauranger skrev 
vi utbud av varierande restauranger. De vanligaste svarsalternativen till frågan är fem 
och sex med procentandelen 25,2 % respektive 22,3%. Medelvärdet är 4,9 vilket tyder 
på att restauranger är ganska viktiga för konsumenterna. För att förtydlig frågan 
bensinstation skrev vi möjlighet att tanka bilen som en förklarande text. Den största 
andelen av konsumenterna (66,8 %) har valt alternativ fem, sex och sju. Det innebär att 
en stor andel anser att tillgången av bensinstation är viktigt om man skall besöka 
Haparanda/Torneå. Medelvärdet på 5,0 stärker att det är ganska viktigt för 
konsumenterna att det finns en bensinstation att tillgå på destinationen. För att 
exemplifiera vad vi menade med livsmedelsbutiker, skrev vi köpa dagligvaror vid 
besöket som en beskrivande text. De svarsalternativ som konsumenterna valt flest 
gånger är alternativ fyra på 22,7 %. Ett medelvärde på 3,9 visar på att konsumenterna 
anser att utbudet av livsmedelsbutik varken är viktigt eller oviktigt. Exempel på vad 
paketerbjudanden kan innehålla är mat, boende och aktivitet. 19,3 % har svarat 
alternativ fyra på hur viktigt paketerbjudande är, vilket är det svar med högst 
procentuella andel. Medelvärdet på 4,1 visar på att konsumenterna är ganska neutrala 
till hur viktiga paketerbjudanden är för att dem vid ett besök i Haparanda/Torneå. 

Figur 11. Stödjande tjänsters medelvärde 
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Boende, restauranger samt bensinstationer är de delar inom stödjande tjänster som 
konsumenten anser vara viktiga vid ett besök i Haparanda/Torneå. Sammanställningen 
av alla medelvärden inom stödjande tjänster ger ett medelvärdet på 4,5. Konsumenten 
anser därmed att det är ganska viktigt om de skall besöka Haparanda/Torneå. 

För att ta reda på mer specifikt 
vilket typ av boende 
konsumenten föredrar vid ett 
besök i Haparanda/Torneå, bad 
vi respondenten rangordna vilket 
typ av boende de anser vara 
mest respektive minst önskvärt. 
Diagrammet visar på att det är 
83,2 % som anser hotell är det 
mest önskvärda alternativet för 
konsumenterna vid ett besök i 
Haparanda/ Torneå. Camping är 
det alternativ som rankas näst 
mest önskvärt 9,9 % och vandrarhem rankas sist på 6,9 %.  
 
För att ta reda på mer specifikt 
vilket typ av restaurang 
konsumenten föredrar vid ett 
besök i Haparanda/Torneå, bad 
vi konsumenten rangordna vilket 
typ av restaurang de anser är 
mest önskvärt och minst 
önskvärt. Den typ av mat-
servering som har rankas som 
mest önskvärt är vad vi kallar 
restaurang, 55,4 % önskar den 
typen av restaurang. 
Gourmetrestaurang är det 
alternativ som har rankats näst flest gånger som mest önskvärt med 23,3 %, snabbmat 
kommer efter med 11,9 % och värdshus kommer sist på 9,4 %. Vid frågan för hur 
troligt det är att konsumenterna skulle övernatta i Haparanda/Torneå, svarade 21,3 % 
svarsalternativet fyra. Vidare är medelvärdet på 3,7 och det innebär att konsumenten är 
neutral till att övernatta vid ett besök i Haparanda/Torneå.  

6.5 Pris 

 

 

 

 

 

Figur 12. Boende konsumenten föredrar mest  

Figur 13. Restauranger konsumenten föredrar mest 

Figur 14. Prisets medelvärde 

 



41 
 

Figur 14 visar på medelvärdet för de olika delarna inom pris samt ett gemensamt 
medelvärde för attributet. För att ta reda på prisets inverkan på konsumenternas 
inställning till att besöka Haparanda/Torneå, fick de ange hur troligt det är att de 
besöker destinationen för att ta del av olika typer av prisrelaterade erbjudanden. Vid 
varje fråga gav vi ett exempel för att förklara vad vi menade med de olika typerna av 
erbjudanden.  

På frågan om hur troligt det är att de skulle resa till Haparanda/Torneå för att ta del av 
specialerbjudanden är det 21,8 % som svarat inte troligt, vilket gör det till det vanligaste 
svaret. Medelvärdet 3,4 visar att ”troligheten” till ett besök inte påverkas speciellt 
mycket av specialerbjudanden. Outlet-butiker erbjuder konsumenter att ta del av 
märkesvaror till billigare priser. 16,3 % av konsumenterna har angett alternativet fem, 
vilket gör inställningen ganska troligt till det vanligaste svarsalternativet. Medelvärdet 
för hur troligt det är att man besöker Haparanda/Torneå för att besöka en outlet är 4,0 
som på vår skala innebär en neutral inställning. I och med att Torneå ligger i Finland så 
kan det tänkas att det finns vissa valuta- eller skatteskillnader att ta del av. Störst 
procentuella andel av konsumenterna har svarat fyra, 22,3 % har därmed angivit en 
neutral inställning till gränshandel. Medelvärdet 4,0 visar även det att konsumenterna är 
neutrala till gränshandel. Exempel på reducerade färdsätt är buss och tåg, i dagsläget är 
det inte möjlighet att ta tåget men det är möjligt att åka buss till Haparanda/Torneå. Det 
svarsalternativ som konsumenterna har valt flest gånger (23,3 % av konsumenterna) är 
två, vilket innebär inställningen mindre troligt. Medelvärdet 3,3 visar att konsumenterna 
inte så troligt besöker destinationen på grund av rabatterade färdmedel. Ett 
paketerbjudande med exempelvis boende, mat och något evenemang går att finna på 
många destinationer. Dessa erbjudanden är oftast billigare än om man bokar det som 
ingår var för sig. Vi har undersökt hur troligt det är att man besöker Haparanda/Torneå 
om det erbjuds paketerbjudande till förmånligt pris. Det mest frekventa svarsalternativet 
är fem och sex som har en svarsprocent på 18,3  respektive 18,8. Dock visar 
medelvärdet 4,0 att konsumenterna är neutrala till att ett rabatterat vistelsepaket kan 
vara motivet till ett besök. 

Resultatet visar att rabatterade vistelsepaket och outlets är de två erbjudanden som har 
högts medelvärde, dock är konsumenten fortfarande neutrala i hur troligt det är att de 
reser till Haparanda/Torneå på grund av de olika prisförmånerna. Det sammanställda 
medelvärdet är 3,7 och därmed har konsumenterna en neutral inställning till priset som 
motiv att resa till Haparanda/Torneå. 

På frågan om hur troligt det är att man skulle resa för bättre priser på produkter som 
även finns i sin hemregion, var det vanligaste svaret inte troligt med en svarsprocent på 
25,7. Resultatet på denna fråga gav medelvärdet 3,0 och därmed ansåg konsumenterna 
att det inte är speciellt sannolikt att man reser längre än 10 mil för att ta del av bättre 
priser på produkter som även finns i deras hemregion. 

Av alla konsumenter som deltog i undersökningen så svarade 76 % att de inte rest med 
en arrangerad bussresa till Haparanda/Torneå. 24 % hade rest med en arrangerad 
bussresa. Reducerat färdsätt är därför inte attraktivt för konsumenten.  
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6.6 Shoppingdestinationen Haparanda/Torneå 

 

 

 

 

 

 

Figur 15 visar medelvärdet för respektive del inom attributet destinationen samt ett 
gemensamt medelvärde. För att ta reda på hur troligt det är att konsumenten skulle resa 
till destinationen för något som är speciellt för just denna shoppingdestination bad vi 
konsumenten ange hur troligt det är att det skulle resa dit för det som finns på 
destinationen. Varje del inom attributet tydliggjordes med exempel i anslutning till 
frågan i enkäten. 

Ett medelvärde på 6,3 visar på att det är troligt att konsumenten reser till 
Haparanda/Torneå för att besöka IKEA. 71,3 % har svarat att det är mycket troligt att de 
skulle resa till Haparanda/Torneå för att besöka IKEA. Ett annat alternativ till varför 
man vill besöka Haparanda/Torneå kan vara för att ta del av någon slags festival, till 
exempel shopping-, mat- eller kulturfestival. Ett medelvärde på 3,6 visar på att 
respondenterna är neutrala till att de skulle åka till Haparanda/Torneå för att ta del av en 
festival. Det är väldigt få som anser det vara troligt att besöka Haparanda/Torneå för 
naturens skull. Ett medelvärde på 2,6 visar att konsumenterna i snitt anser det vara 
mindre troligt eller lite mindre troligt att naturen lockar till ett besök. 35 % har svarat 
alternativ ett vilket gör att det inte är troligt att de skulle åka till Haparanda/Torneå för 
att ta del av dess natur. Procentuellt var det flest konsumenter (24,8 %) som ansåg det 
inte vara troligt att besöka Haparanda/Torneå för ett köpcentrum med butiker och 
nöjesaktiviteter. Ett medelvärde på 3,0 visar på att det är mindre troligt att konsumenten 
skulle resa till Haparanda/Torneå för att ta del av köpcentrum.  

IKEA är helt klart det på destinationen som lockar flest besökare. En sammanställning 
av de olika delarna inom destinationen ger ett medelvärde på 3,9. Konsumentens 
inställning är ganska neutral när det gäller att besöka Haparanda/Torneå för att ta del av 
det utbud destinationen erbjuder.   

Av de 202 personerna vi har frågat har 173 av dem besökt IKEA i Haparanda/Torneå 
vilket är 85,6 % av konsumenterna. Vilket innebär att de flesta av konsumenterna vi 
frågat har besökt IKEA i Haparanda/Torneå någon gång. 

 

 

 

Figur 15. Destinationens medelvärde 
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6.7 Detaljhandel 

Figur 16 är en sammanställning av medelvärdet för de olika delarna inom detaljhandel 
samt det sammanlagda medelvärdet för detaljhandel. För att ta reda på konsumentens 
inställning till att besöka Haparanda/Torneå för detaljhandel bad vi dem ange hur troligt 
de skulle resa dit för att ta del av olika varor. 

Konsumenten anser i genomsnitt, med ett medelvärde på 3, att det är lite mindre troligt 
att besöka Haparanda/Torneå för konsumtion av skor. Den procentuella majoriteten 
svarade att de inte är troligt att de skulle besöka destinationen med den anledningen. 
Medelvärdet 5,4 talar för att det är ganska troligt att konsumenten resa till 
Haparanda/Torneå för att konsumera möbler. 48 % av konsumenterna anser att det är 
mycket troligt de åker dit för konsumtion av möbler. Vidare visar medelvärdet 3,2 att 
det är lite mindre troligt att man gör ett besök för att konsumera kläder. Procentuellt var 
det flest som svarat att det inte är troligt de gör en resa för konsumtion av den typen av 
produkt. Konsumenterna är inte intresserade att konsumera smycken i 
Haparanda/Torneå. Medelvärdet 1,9 och 81,2 % av svaren visar att det inte är troligt 
eller mindre troligt att man vill besöka destinationen för den typen av konsumtion. På 
samma sätt är det inte intressant med hemelektronik, då 44,6 % anser att en resa till 
Haparanda/Torneå för att konsumera hemelektronik inte är trolig. Den genomsnittliga 
konsumenten har inställningen mindre trolig till att man reser för den typen av produkt. 
Medelvärdet 1,8 visar att det är mindre troligt medan 59 % anser det inte vara troligt att 
de reser till Haparanda/Torneå för att konsumera järn- eller byggvaror. Ett medelvärde 
på 2,23 och 43,6 % av svaren visar att det inte är speciellt troligt att konsumenten 
efterfrågar lokala produkter för att resa till Haparanda/Torneå. 

Möbler är den enda produkten inom sällanköpsvaror som konsumenten anser det var 
troligt att de reser till Haparanda/Torneå för. Sammanställningen av de sju olika 
detaljhandelsbranscherna ger ett gemensamt medelvärde på 2,9. Det visar att det är lite 
mindre troligt att konsumenten skulle resa till Haparanda/Torneå för utbudet av 
detaljhandel.  

När vi undersökte konsumentens inställning för produkter som inte finns i hemregionen 
var det vanligaste svarsalternativet är 7. Det var 22,8 % av respondenterna som svarade 
att det är mycket troligt att de skulle resa till Haparanda/Torneå för att köpa produkter 
som inte finns i deras hemregion. Ett medelvärde på 4,8 visar på att det är ganska troligt 
att en konsument skulle resa till Haparanda/Torneå för att konsumera produkter som 
inte finns i deras hemregion. 

Figur 16. Detaljhandelns medelvärde 
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Undersökningen visar att det inte är troligt att konsumenten skulle resa till 
Haparanda/Torneå för bättre öppettider. Medelvärdet 2,2 och att majoriteten (46,1 %) 
svarat att det inte är troligt visar att öppettiderna inte har betydelse för konsumenten. 
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7. Analys 

7.1 Shoppingturism 

Den typen av turism som vi har valt att undersöka är den inhemska och utgående 
turismen, vilket kallas den nationella turismen (Turistdelegationen, 1995, s. 5). För att 
ta reda på hur vanlig den nationella turismen är undersöker vi hur många resor 
konsumenterna har gjort det senaste året inom Sverige eller Skandinavien med syftet att 
roa sig. Den största andelen reste 1-3 gånger följt av 4-7 gånger, vilket visar på att 
konsumenten är ganska benägna att resa inom Sverige och Skandinavien. I och med att 
nationell turism är vanligt förekommande är det en möjlighet för Haparanda/Torneå att 
locka fler besökare. Den nationella turismen finns, men det gäller att de skall åka till 
Haparanda/Torneå, vilket de verkar göra eftersom 90,6 % svarade att de hade besökt 
orten. Utmaningen blir därmed för intressenterna bakom Haparanda/Torneå att få 
konsumenten att besöka oftare, stanna längre samt få fler att besöka. Vilket vi kommer 
att behandla djupare i senare delar i analysen.  

Det har blivit allt vanligare att turister reser med huvudsyftet att shoppa. Shopping är 
inte bara en aktivitet under semestern utan det har kommit att bli huvudsyftet med 
många resor. Det innebär att det sekundära syftet ses som aktiviteter så som att besöka 
attraktioner och sevärdheter. Kombinationen av handel och turism gör shoppingturism 
till en distinkt form av turism. (Coles, 2004) Av dem som svarade på enkäten var det 
90,6 % som besökt Haparanda/Torneå och 87,6 % med huvudsyftet att shoppa. När det 
gäller destinationen Haparanda/Torneå är därmed det vanligaste syftet för konsumenten 
att shoppa, vilket stärker teorin att shopping många gånger är huvudsyftet med en resa. 
Vidare kan vi se att 26,3 % av konsumenterna som inte besökt Haparanda/Torneå skulle 
kunna tänka sig att åka till platsen för att shoppa.  

Andra studier visar på att shopping inte alltid är den primära anledningen eller enda 
anledningen, dock är det en aktivitet för turisten som ger ett mervärde och ökar 
attraktiviteten med resan (Jansen-Verbeke, 1991, s. 129; Page, 1992). Vår undersökning 
stärker inte att attraktioner skulle vara viktiga för att konsumenten ska besöka 
Haparanda/Torneå. I fallet Haparanda/Torneå är det inte attraktioner som är 
dragningskraften utan shoppingen. Konsumenterna svarade att det inte var speciellt 
troligt att de besöker Haparanda/Torneå för attraktioner och sevärdheter. Det tydliggörs 
även eftersom bara 2,7 % av dem som hade besökt Haparanda/Torneå hade huvudsyftet 
attraktioner. Jansen-Verbeke (1998) menar på att shopping många gånger är en 
konkurrensfördel för en region i kombination med andra attraktioner. Vår undersökning 
visar på att det är shoppingen som är den huvudsakliga dragningskraften.  

Det finns en relation mellan handel och turism och därför är det ett relevant förhållande 
att studera (Timothy, 2005, s. 12). Relationen mellan dem kan vi bevisa eftersom 
konsumenten reser 25 mil för att besöka Haparanda/Torneå och deras främsta syfte är 
att shoppa. Vilket stämmer in på vår definition av shoppingturisten: 

”En konsument som under sin fritid reser utanför sin hemregion till en plats inom eller 
utanför landet. Syftet med resan är konsumtion av sällanköpsvaror och med ett 
eventuellt delsyfte så som att ägna sig åt turist- eller nöjesaktivteter. Konsumenten 
stannar över dagen eller natten, vistelsen överskrider inte ett år.” 
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Vi kan därmed stärka att shoppingturism existerar och att det är vanligt förekommande i 
Haparanda/Torneå. Vi har fastställt att shopping är huvudsyftet, däremot är det tveksamt 
om man kan säga att turism är sekundärsyftet med resan. Endast 2,7 % sa att de hade 
syftet attraktioner med deras resa till Haparanda/Torneå, vilket var längre än de 3,3 % 
som rest för att besöka släkt och vänner. Ingen fråga i enkäten undersökte vilket 
sekundärsyfte konsumenterna haft vid besöket i Haparanda/Torneå och därför kan vi 
inte uttala oss om attraktioner kan vara ett möjligt sekundärsyfte för att resa till 
Haparanda/Torneå. 

7.2 Attraktioner 

För att konsumenten skall besöka en plats måste det finnas något som lockar till ett 
besök. Attraktioner är i många fall det som attraherar turister att besöka en plats. Bohlin 
och Elbe (2007, s. 13) menar på att attraktioner kan vara av olika karaktär och uppfattas 
olika av konsumenten. En sammanställning av de fem olika typerna av attraktionerna är 
gjord för att ta reda på om det kan vara ett motiv till att besöka en shoppingdestination. 
Vi kan ej styrka att det finns ett samband mellan utbudet av attraktioner och 
konsumentens motiv att besöka en shoppingdestination. Det är inte heller troligt att 
konsumenten skulle resa till platsen för att besöka attraktioner och sevärdheter. I fallet 
Haparanda/Torneå verkar shoppingen i dagsläget vara attraktionen i sig, vilket vi anser 
vara något som karaktäriserar destinationen Haparanda/Torneå. Vi diskuterar 
shoppingens betydelse mer ingående i avsnittet om destinationen. 

Om man tittar på de enskilda attraktionerna är aktiviteter och evenemang de typer av 
attraktioner som är mest populära hos konsumenten när det kommer till att åka till 
Haparanda/Torneå. Både när det gäller hur troligt det är att de skulle åka dit för att ta 
del av dem samt när de fick chans att ranka alternativen visade resultatet att de var de 
mest önskvärda typerna av attraktioner. Dock kan vi inte stärka att någon av dem är ett 
motiv eftersom konsumenten varken är neutral eller positiv till dess betydelse. 
Sevärdheter, sport och kultur anser konsumenten inte vara av betydelse, de är lågt 
rankade bland de mest önskvärda typerna av attraktioner. Därmed kan vi inte visa på att 
det finns något allmänt intresse att besöka Haparanda/Torneå för dessa typer av 
attraktioner. De tendenser till skillnader vi funnit mellan de olika civilstatusgrupperna är 
att gift/sambo med barn som bor hemma efterfrågar aktiviteter mest och de som bor 
själv efterfrågar evenemang mest. De förslag vi angav i samband med aktiviteter var 
casino, spa, forsränning och vattenland. Vattenland och forsränning kan vara en 
förklaring varför barnfamiljer efterfrågar aktiviteter mer än evenemang. De förslag vi 
angav i samband med evenemang var festival, show och melodifestival. En förklaring 
till att de som bor själva hellre besöker destinationen för evenemang kan tänkas vara att 
det är lättare att besöka den typen av attraktioner om man inte har barn. 

Resultatet från undersökningen visar tydligt att det är shopping som är huvudsyftet med 
en resa till Haparanda/Torneå och att många åker dit för att besöka IKEA. Således kan 
det vara en orsak till att teorin gällande attraktioners dragningskraft (Bohlin & Elbe, 
2007, s. 13) inte kan stärkas. Haparanda/Torneå är en shoppingdestination som erbjuder 
både shopping och turism, men konsumenterna i vår undersökning visar på att shopping 
är det enda intressanta. En anledning kan vara att konsumenten inte associerar 
Haparanda/Torneå till attraktioner och olika former av turism. Även om vi ställer dem 
frågan hur troligt det är att de skulle åka till Haparanda/Torneå om olika typer av 
attraktioner fanns, så vi visade konsumenten ingen positiv inställning till en resa för att 
ta del av attraktioner. Även om frågan är ställd hypotetiskt, anser vi att det finns en risk 
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att konsumenten endast kopplar Haparanda/Torneå till IKEA. Tomteland i Rovaniemi 
samt ishotellet i Jukkasjärvi är exempel på kända attraktioner som blivit världskända 
destinationer (Muller & Jansson, 2007, s. 56-57), dessa två platser var inte kända innan 
attraktionerna fanns. Även om Haparanda/Torneå inte har en attraktion som kan 
jämföras med tomteland och ishotellet, så finns det en möjlighet att ändra konsumentens 
inställning. Vi ser två orsaker till det låga intresset, antingen har konsumenten inte 
insikt i vad som finns eller så attraheras de inte av det som existerar. Vilket kan vara en 
förklaring till varför teorin gällande attraktioner som motiv för konsumenten inte kan 
stärkas.  

Även om resultatet inte kan bekräfta att attraktioner är av betydelse anser vi att det är av 
vikt vid utformningen av en shoppingdestination. Anledningen är att ett sekundärt syfte 
kan vara avgörande om konsumenten ska välja mellan två likvärdiga 
shoppingdestinationer (Bohlin & Elbe, 2007, s. 13-14). Konsumenterna i Skellefteå har 
ett alternativ till Haparanda/Torneå vilket är shoppingdestinationen Sundsvall. För 
invånarna i Skellefteå är avståndet till Haparanda/Torneå mindre än till Sundsvall. 
Sundsvall (Visit Sundsvall, 2011) har ett större utbud av nöjesaktiviteter och shopping 
än Haparanda/Torneå (Visit HaparandaTornio, 2011). I dagsläget är det vanligt att 
konsumenten bara besöker Haparanda/Torneå över dagen, vilket är något intressenterna 
bakom destinationen vill förändra. Skapandet av en attraktion i Haparanda/Torneå kan 
öka shoppingdestinationens konkurrenskraft, därmed har attributet betydelse vid 
utformningen.  

7.3 Infrastruktur 

Attributet infrastruktur innefattar destinationens tillgänglighet samt den lokala 
infrastrukturen. När en destination ska utformas bör man se över hur människor reser 
och vill resa (Gunn & Var, 2002, s. 52). Teoriavsnittet visar på att konsumenter som 
önskar att shoppa eller resa med syftet att roa sig inte alltid låter avstånd, tidsåtgång och 
resekostnaden avgöra vilken destination man väljer att besöka. Enligt Muller et al. 
(2007, s. 56) kan unika upplevelser och ”rätt typ” av attraktioner rättfärdiga valet att 
besöka en destination som innebär en lång resa. Trots att Sverige är ett avlångt land med 
långa avstånd så är svenskar vana att ta bilen vid fritidsresor (Terpstra, 2009, s. 41) och 
inköp av sällanköpsvaror (Svensk Handel, 2010b, s. 15). Alternativen buss och tåg kan i 
vissa fall vara mer fördelaktiga än bil exempelvis när det gäller kostnaden. 
Konsumenternas inställning är neutral till alternativen tåg samt buss och bil är det 
alternativ man föredrar mest. Vår undersökning stärker därmed att bilen är ett vanligt 
färdmedel vid shoppingresor.  

Konsumenterna i de norra delarna av Sverige kan tänka sig resa 20-30 mil för att besöka 
exempelvis IKEA eller någon annan attraktion inom handel (Svensk Handel, 2010a, s. 
20). En konsument med motivet att shoppa anser troligen att bilen är att föredra då det 
underlättar förvaring och transporten av varorna som konsumerats under vistelsen. För 
att en plats skall kunna konsumeras krävs det fungerande vägar (Bohlin & Elbe, 2007, s. 
13), eftersom bilen är det färdmedel som konsumenten föredrar blir det extra viktigt. 
Kostnadsaspekten eller det relativt korta avståndet kan dock ha en viss betydelse när det 
gäller denna kundgrupp och dess inställning till att färdas med flyg till 
Haparanda/Torneå. Med tanke på att det inte är speciellt troligt att man väljer det 
färdsättet ställs det troligtvis inte några krav från konsumenten att det skall vara möjligt 
att flyga till destinationen från Skellefteå.  
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När det gäller den lokala infrastrukturen så är det viktigt att hänsyn tas till om 
konsumenter önskar använda lokaltrafik, garage samt parkeringsmöjligheter (Muller & 
Jansson, 2007, s. 8). Konsumenternas efterfrågan eller krav på infrastrukturen på plats 
påverkas troligen av valet av färdmedel till destinationen. Det kan även påverkas av hur 
troligt det är att de skulle övernatta vid besök. Resultatet från vår undersökning visar 
som tidigare nämnt att bilen är det färdsätt man föredrar vilket även påverkar 
svarsresultatet från frågorna gällanden den lokala infrastrukturen. Konsumentens val att 
ta bilen gör att det inte är speciellt troligt att de skulle använda lokaltrafik som buss och 
taxi. Valet av färdsätt påverkas inte av tillgången till varmgarage, vilket ytterligare visar 
på att den lokala infrastrukturen inte har en avgörande betydelse för om de gör en resa 
eller inte till Haparanda/Torneå. Det finns en möjlighet att efterfrågan på lokal 
infrastruktur skulle öka om konsumenten stannar längre än över dagen. 

7.4 Stödjande tjänster 

Det krävs mer än bara attraktioner för att en destination skall bli attraktiv. Ett utbud av 
stödjande tjänster krävs för att destinationen skall kunna konsumeras, exempel på 
stödjande tjänster är boende, bensinstationer, restauranger samt livsmedelsbutiker. 
(Bohlin & Elbe, 2007, s. 13; Gunn & Var, 2002, s. 45) Konsumenterna anser att 
restauranger är ganska viktiga vid ett besök i Haparanda/Torneå. Då de inte anser det 
vara av stor betydelse tror vi inte att restauranger är något de enbart åker dit för, utan 
det är något de förväntar sig skall finnas vid ett besök. Ibland ses tillgången på mat som 
ett krav för att platsen skall kunna konsumeras och andra gånger kan de till och med 
vara en restaurang som är huvudattraktionen (Bohlin & Elbe, 2007, s. 13). Det finns en 
mängd olika typer av matserveringar och därför är det viktigt att veta vilken typ 
konsumenten efterfrågar. Resultatet visade att det är restauranger som är det alternativ 
som konsumenten önskar mest, följt av gourmetrestauranger. Snabbmat var näst minst 
populärt och värdshus var minst önskvärt. De olika typerna av restauranger kan kopplas 
ihop med olika prisnivåer, restaurang och gourmetrestaurang som är de dyraste 
alternativen var rankade högst.  

På Svensk Handels index över gästnätter ligger Haparanda/Torneå över snittet i Sverige 
vilket innebär att det är många som övernattar på orten i relation till hur många som bor 
där (Svensk Handel, 2010a, s. 43). Vår studie kan inte bekräfta att det är vanligt att 
konsumenten skulle stanna över natten i Haparanda/Torneå, utan konsumenterna ställer 
sig ganska neutrala till att övernatta. Antalet konsumenter som tillbringar natten i 
Haparanda/Torneå är stort i förhållande till antalet invånare, men det innebär inte att de 
flesta som besöker platsen övernattar. Det finns därför potential att få fler besökare att 
övernatta. Inställningen till vikten av boende vid ett besök är att det är ganska viktigt 
men inte mycket viktigt. Det finns många olika typer av boenden så som hotell i olika 
budgetvarianter (Corte, et al., 2010, s. 361) och på andra orter är det vanligare med 
vandrarhem och camping. När konsumenten rangordnade vilket boende som de föredrar 
mest visar det att hotell är det alternativ som konsumenten föredrar vid ett besök. Vår 
studie kan inte bekräfta att det är vanligt att konsumenten tillbringar natten i 
Haparanda/Torneå.  

Resultatet av vår studie visar att det även är ganska viktigt med bensinstationer för 
konsumenten, vilket kan förklaras av att bil är det färdmedel som konsumenten föredrar 
när de ska besöka platsen. Undersökningen styrker teorin om att restauranger, boende 
samt bensinstationer är stödjande tjänster som är ganska viktiga när en konsument skall 
besöka Haparanda/Torneå. Den sista delen inom stödjande tjänster som vi har undersökt 
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är paketerbjudanden. Utbudet på destinationen kan ha olika ägare vilket gör att det är 
viktigt att det finns någon som paketerar och samordnar dessa erbjudanden (Bohlin & 
Elbe, 2007, s. 334). Konsumenterna ställer sig neutrala till paketerbjudandes betydelse 
för att de skall besöka Haparanda/Torneå och därmed kan vi inte styrka teorin om att det 
skulle vara av vikt. Stödjande tjänster är ganska viktiga vid utformandet av en 
destination, vilket stödjer teorin eftersom det har betydelse.  

7.5 Pris 

Enligt tidigare forskning är pris en betydande faktor inom shoppingturism och något 
som uppmuntrar till aktiviteten (Keown, 1989, s. 31; Lundberg, 1990). Exempel i den 
teoretiska referensramen på förmånliga priserbjudanden är gränshandel, outletbutiker, 
kostnaden att resa till destinationen, kostnaden för att ta del av en destinations utbud 
eller förmånliga priserbjudanden på varor. En undersökning i Sverige visar att den näst 
vanligaste anledningen till varför svenska konsumenter reser utanför sin hemregion är 
för att konsumera på grund av bättre priser (Svensk Handel, 2010b, s. 9). Vår studie 
visar att konsumenterna anser förmånliga priser i form av reor och kampanjer samt 
rabatterade färdsätt vara mindre viktiga för att de skall resa till Haparanda/Torneå, 
vilket talar emot teorin. Resultatet från undersökningen har påvisat att majoriteten 
föredrar att ta bilen vid en resa till Haparanda/Torneå, vilket i sin tur kan förklara varför 
man kanske inte anser att rabatterade färdsätt är ett motiv att resa. En arrangerad 
bussresa, som ofta är ett billigt alternativ i jämförelse med andra färdsätt, hade 
majoriteten aldrig åkt med. Det kan antingen bero på att det inte är intressant för att man 
föredrar bil eller så har konsumenten inte vetskap om att det existerar.  

Konsumenter är olika priskänsliga när det gäller konsumtion av olika varor. 
Detaljhandlare bör därför anpassa priser efter den direkta marknaden (Bell, et al., 1998). 
Konsumenterna tycks inte vara alltför intresserade av reor och andra priserbjudanden. 
Frågan är om de redan anser att varor de kan tänkas konsumera i Haparanda/Torneå har 
någorlunda acceptabla priser eller om de tänkte på priserbjudanden på varor som även 
kan hittas i sin hemregion. Vår studie visar nämligen ett väldigt lågt intresse till att resa 
mer än 10 mil för att konsumera produkter som även finns i hemregionen men till ett 
bättre pris. Det är värt att nämna att det procentuellt var flest som ansåg det vara mycket 
troligt att man reser för att konsumera produkter som inte finns i sin hemregion. Med 
hänsyn till det förstår man om priset inte har så stor betydelse, vilket kan bero på att den 
ökade resekostanden inte täcks av de reducerade priserna eller att man hellre motiveras 
av att resa för varor som inte finns hemma.  

Det är fler som tenderar till att ha en mer neutral inställning eller anse det vara ganska 
troligt att besöka platsen för att ta del av utbudet av outletbutiker, gränshandeln i Torneå 
samt rabatterat vistelsepaket. Gällande gränshandel i Torneå kan det tänkas att det 
tidigare fanns ett starkare motiv att resa för att ta del av, eftersom det idag är små 
prisskillnader mellan Sverige och Finland (Rämme, 2010, s. 12). Gränshandel kan även 
leda till att man även spenderar pengar på annat som exempelvis hotell och restaurang 
(Jansen-Verbeke, 1990; Jansen-Verbeke, 1991; Matley, 1976; Murphy, 1985; Ryan, 
1991, s. 63) och därför kan det vara lämpligt att upplysa konsumenterna ifall 
förhållandena blir mer gynnsamma. Outlethandel har blivit alltmer populär i Sverige 
(Svensk Handel, 2010a, s. 35), svaren i vår studie var ganska spridda och procentuellt 
hade flest svarat ganska troligt att de besöker destinationen för att ta del av outlets. En 
anledning till detta resultat kan vara att konsumenten inte har vetskap om vilken typ av 
outlets Haparanda/Torneå erbjuder.  
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Procentuellt var det något fler som var intresserade av rabatterade vistelsepaket än inte. 
Det kan jämföras med om konsumenterna ansåg det troligt att övernatta vid ett besök. 
Procentuellt valde de flesta att anta en neutral inställning till övernattning och i 
genomsnitt att ansågs det vara lite mindre troligt. Beroende på bland annat resplaner och 
syftet med ett besök har konsumenten sin egen uppfattning om vad en destination är 
(Ashworth & Goodall, 1990, s. 8; Buhalis, 2000, s. 97). Konsumentens inställning till 
rabatterade vistelsepaket och övernattning ger indikationer på att konsumenterna i 
nuläget inte är intresserade av rabatterade vistelsepaket eftersom de inte är benägna att 
övernatta.   

I och med resultatet från undersökningen gällande attributet pris verkar det som att 
faktorn pris inte är en lika avgörande faktor som teorin visar. Resultatet visar tydliga 
mönster på att det är mycket troligt att konsumenten skulle resa till Haparanda/Torneå 
för att konsumera möbler. Flertalet konsumenter har besökt IKEA och det har även 
visats att det är mycket troligt att de skulle resa dit för IKEA. Med hänsyn till detta kan 
det tänkas att pris ändå har en viss betydelse för konsumenterna, eftersom IKEA är 
kända för deras priser. En del konsumenter resonerar att de sparar pengar på att resa och 
konsumera varor på en plats vilken har liknande varor som i dess hemregion fast 
billigare (Pesmen, 1994). Vi menar på att det är mycket möjligt att konsumenterna för 
resonemanget att det sparar pengar ifall de åker och köper möbler eller annan 
heminredning på IKEA. Därför kan pris ändå ha en påverkan på konsumentens motiv, 
även om resultatet inte visar det.  

7.6 Destinationen Haparanda/Torneå 

Under de senaste tio åren har flera handelsplatser blivit destinationer (Svensk Handel, 
2010a, s. 35; Timothy, 2005, s. 45). Att Haparanda/Torneå är en shoppingdestination 
visas bland annat genom att det ligger över rikets medel i index över detaljhandel 
(Svensk Handel, 2010a, s. 43). Vi ser tydliga tendenser till att Haparanda/Torneå är en 
shoppingdestination eftersom syftet för dem som har besökt platsen var shopping i 87,9 
% av fallen. IKEA är det som utan tvekan lockar flest turister till Haparanda/Torneå, 
85,6 % av de tillfrågade har varit där. I den inledande delen av enkäten fick 
konsumenten ange hur troligt det är att de skulle resa till Haparanda/Torneå med 
motivet shopping respektive turism. Det visade att det är ganska troligt att konsumenten 
skulle resa till Haparanda/Torneå för att shoppa medan det inte var speciellt troligt att 
de skulle åka dit för att besöka attraktioner. Motivet med shopping gör att handel ses 
som en attraktion för de konsumenter som besöker Haparanda (Timothy, 2005, s. 45). 

Det är inte bara vanligt att man reser till handelsplatser utan även köpcentrum är ett 
populärt resemål. Idag erbjuds inte bara shopping i köpcentrum utan även olika typer av 
nöjesaktiviteter samt andra tjänster vilka tillsammans skapar en utmärkt plats för turism 
och rekreation. (Timothy, 2005, s. 48) Vi kan inte bekräfta denna teori med vår studie 
eftersom det är mindre troligt att konsumenten skulle åka till Haparanda/Torneå om de 
hade köpcentrum med nöjesaktiviteter. Detta stärker IKEAs roll för orten, även om 
turisterna är väldigt benägna att resa till platsen för att shoppa, är de ändå inte speciellt 
intresserade av köpcentrum. Shoppingturism förekommer även på destinationer i form 
av event och festivaler (Timothy, 2005, s. 46). Konsumenterna tycker varken det 
påverkar deras val eller inte om festivaler skulle arrangeras på platsen. Eftersom de inte 
har en negativ inställning till det kan det tänkas vara en möjlighet för att locka fler 
turister till Haparanda/Torneå. 
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Klimatet är något som inte går att förändra och många gånger väljer man en destination 
just på grund av dess natur. Naturen, landskapet, miljön, midnattsolen och ljus 
sommarnätter är något som är unikt för norrbotten. (Muller & Jansson, 2007, s. 56-57) 
Teorin gällande att naturen är en viktig dragningskraft kan vi inte styrka, det är inte 
troligt att konsumenten skulle resa till Haparanda/Torneå för att ta del av dess natur. En 
rimlig förklaring till varför det inte är speciellt troligt är att naturen inte skiljer sig 
speciellt mycket mellan Skellefteå och Haparanda/Torneå. Därmed ser inte 
konsumenterna naturen som ett motiv att åka till Haparanda/Torneå. 

Ovanstående resonemang visar att den totala inställningen till destinationen är att 
konsumenten är neutralt inställd till utbudet inom attributet destinationen. Dock får man 
inte glömma det stora intresset för IKEA. 

7.7 Detaljhandel 

Varje år reser miljontals människor med huvudsyftet att shoppa (Jansen-Verbeke, 1991; 
Timothy & Butler, 1995). Kanske är det för att konsumera en eller flera nya produkter, 
konsumera en specifik produkt eller besöka en specifik butik. Vår undersökning visar 
att konsumenten anser det vara ganska troligt till mycket troligt att de skulle besöka 
Haparanda/Torneå för konsumtion av produkter som inte finns i hemregionen. Eftersom 
att människor är villiga att resa för att få tag i vissa produkter så är lokaliseringen av 
detaljhandel betydelsefull (Market & HUI, 2007). Ifall shopping är det primära syftet 
med en resa så har studier visat att en turist spenderar mer pengar på shopping än vad 
turister med annat primärsyfte gör (Heung & Qu, 1998, s. 383). Således är det relevant 
för detaljhandlare att få kunskap om vad konsumenten kan tänkas efterfråga inom 
detaljhandeln på en viss shoppingdestination.  

Vi har undersökt vad inom detaljhandel som konsumenten kan tänkas sig att resa till 
Haparanda/Torneå för att konsumera. Resultatet visar tydligt att möbler är den enda 
bransch inom detaljhandeln som är av intresse för konsumenterna. Resterande 
sällanköpsvaror vilka vi undersökte inställningen till är några av de 
detaljhandelsbranscher som har expanderat kraftigt (Svensk Handel, 2010a, s. 18). 
Intresset till att resa till Haparanda/Torneå för konsumtion inom dessa branscher visade 
sig vara mindre troligt. Även detta visar på att konsumenten kan ha svårt att koppla 
destinationen till något annat än IKEA, dock går det inte utesluta att konsumenterna 
endast kan tänka sig besöka Haparanda/Torneå för möbler. 

Teorin visar att de som konsumerar sällanköpsvaror utanför sin hemregion anger att de 
vanligaste orsakerna är bättre utbud, pris samt öppettider. När konsumenterna väljer 
handelsplats för konsumtion av sällanköpsvaror anser de att avståndet har liten 
betydelse. (Svensk Handel, 2010b) Vi har identifierat att det inte är troligt 
konsumenterna reser till Haparanda/Torneå på grund av bättre öppettider eller 
fördelaktigare priser på produkter som även finns i hemregionen. När det gäller 
accepterat avstånd vid konsumtion av sällanköpsvaror, anses avståndet från Skellefteå 
till Haparanda/Torneå för långt för konsumering av varor med bättre priser vilka man 
även hittar i hemregionen. Avståndet har dock inte betydelse för konsumtion av varor 
som inte kan hittas i hemtrakten. Konsumenter i norra Sverige kan tänka sig att resa 
relativt långt för att ta del av ett IKEA eller något annat attraktivt inom handel (Svensk 
Handel, 2010a, s. 20). Trots att det gemensamma medelvärdet visar att attributet 
detaljhandel inte skulle ha så stor betydelse på konsumentens motiv, kan vi tydligt se att 
konsumenten i en större utsträckning reser på grund av ett unikt utbud i form av IKEA. 
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Shoppingcenter har blivit alltmer populära för shoppingturister att besöka, men frågan 
är vad som gör dem attraktiva. Det kan vara en kombination av utbudet inom 
detaljhandel och nöjesfaciliteterna (Timothy, 2005) eller blandningen av olika typer av 
butiker (Howard, 1992; Kirkup & Rafiq, 1994). Enligt tidigare studier kan orsaken till 
framgången hos shoppingcenter bero på befintliga ankarvarumärken (Anderson, 1985, 
s. 72; Ghosh, 1986, s. 94). Vi ser tydliga mönster på att IKEA har betydelse för att 
konsumenter besöker Haparanda/Torneå. IKEA är dock inte ett shoppingcenter men ett 
ankarvarumärke som lockar konsumenter till destinationen. Det gör att konsumenten 
även kan tänkas besöka andra shoppingvaruhus i samband med besöket. Med tanke på 
att IKEA är det som lockar så är det möjligt att konsumenterna i dagsläget inte ser något 
annat inom detaljhandeln som lika attraktivt för att resa till Haparanda/Torneå. Det går 
dock inte att utesluta att ett starkt varumärke inom en annan typ av detaljhandelsbransch 
kan locka konsumenter i lika stor utsträckning som IKEA gör. Efterfrågan på olika 
typer av varor varierar utifrån säsong (Bergström, et al., 2004, s. 6). Eftersom 
konsumenten endast visade sig vara intresserad av möbler, blir det svårt att bevisa att 
det finns säsongsvarierad efterfrågan när det gäller utbudet av detaljhandel.  

Utbudet inom detaljhandel har betydelse till varför konsumenter besöker 
Haparanda/Torneå. Vi ser därför en koppling mellan en konsuments motiv att åka till 
Haparanda/Torneå och utbudet av detaljhandel.   

7.8 Konsumentens motiv att besöka Haparanda/Torneå 

I den teoretiska referensramen visar figur 3 de attribut som har sitt ursprung i shopping 
respektive turism. Attributen med ursprung i turism är attraktioner, infrastruktur och 
stödjande tjänster. Resultatet visar att konsumenterna värderar infrastruktur och 
stödjande tjänster högre än attraktioner. Infrastruktur är speciellt eftersom om 
konsumenten inte ser destinationen som tillgänglig kommer platsen troligtvis inte att 
konsumeras. Studien styrker därför att attributet är av vikt för konsumenten. Även om 
konsumenten inte reser till platsen pågrund av just stödjande tjänster ser de attributet 
som en ganska viktigt del om de skall besöka Haparanda/Torneå. Studien styrker inte att 
attraktioner är viktiga vid ett besök i Haparanda/Torneå, vilket vi tidigare diskuterat kan 
bero på att konsumenten inte associerar olika typer av attraktioner till destinationen. 
Därmed kan vi se att attributen infrastruktur samt stödjande tjänster har betydelse för att 
konsumenten skall besöka Haparanda/Torneå. Attraktioner är inte viktigt i nuläget men 
har potential att bli det. Inget av de tre attributen kan idag ses som ett motiv eftersom 
ingen av dem är en drivkraft till att konsumenten besöker destinationen, dock är 
infrastruktur samt stödjande tjänster viktiga ifall konsumenten skall besöka platsen. 

Attributen inom shopping är pris, destinationen och detaljhandel. Resultatet från 
undersökningen visar att attributet pris inte direkt kan ses som ett motiv för 
konsumenten att besöka Haparanda/Torneå. I och med att konsumenterna besöker 
platsen på grund av IKEA är det rimligt att göra ett antagande att pris kan ses som ett 
motiv. När det gäller attributet destinationen i helhet har det ingen större inverkan på 
konsumentens motiv, utan det är enbart IKEA som är ett tydligt motiv. Även attributet 
detaljhandel visar på IKEAs betydelse för destinationen, eftersom möbler är det enda 
som påverkar konsumentens motiv att besöka platsen. De andra typerna av 
sällanköpsvaror som undersökts inom attributet detaljhandel visar sig inte ha någon 
betydelse för konsumenten. Alla tre attributen gällande shopping anses vara ett motiv 
för konsumenten att besöka Haparanda/Torneå. 
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8. Slutsatser 

Utifrån den teoretiska referensramen har vi tagit fram en modell (figur 3) vars relevans 
vi har testat genom en kvantitativ undersökning. Syftet med modellen är att den ska 
fungera som ett verktyg för intressenterna bakom en shoppingdestination vid 
utformningen av utbudet.  

En del i vår modell (figur 3) visar på shoppingens respektive turismens koppling till 
konsumentens motiv att besöka en shoppingdestination. Shoppingturism är ett begrepp 
som beskriver en konsument vilken reser med huvudsyftet att shoppa. Enligt den 
teoretiska referensramen kan konsumenten ha flera syften med sin resa. Vi undersökte 
därför vikten av shopping respektive turism vid utformningen av en shopping-
destination. Shopping har större betydelse för konsumenten än turism, vilket är rimligt 
med tanke på att vi undersökt konsumentens motiv att besöka en shoppingdestination. 
Studien visar dock att utbud inom både shopping och turism är relevant för 
konsumenten vid ett besök på en shoppingdestination. Därmed har utbudet inom turism 
betydelse för konsumenten även om man reser med syftet att shoppa.  

För att konkretisera shoppingen respektive turismens betydelse var det viktigt att ta 
fram samt undersöka vilka attribut som är betydelse inom de båda områdena. Resultatet 
av vår undersökning visar att attributen infrastruktur, stödjande tjänster, pris, 
destinationen och detaljhandel är relevanta vid utformningen av en shoppingdestination. 
Vi kan inte stärka att attributet attraktioner har betydelse för konsumenten. I vår mening 
har ändå attributet betydelse vid utformningen av shoppingdestinationer, eftersom ett 
bredare utbud kommer dels att kunna locka fler besökare samt få dem att stanna längre. 
Attributen kan i vissa fall vara konsumentens motiv, det vill säga konsumentens 
drivkraft att besöka en shoppingdestination, i andra fall krävs det endast att de finns 
tillgängliga för att konsumenten skall besöka platsen. Därmed är alla attributen viktiga 
vid utformningen av en shoppingdestination. Vilka attribut som kan kopplas till 
konsumentens motiv kan dock skilja sig mellan olika shoppingdestinationer. 
Konsumentens motiv för att besöka Haparanda/Torneå är relaterat till attributen pris, 
destinationen och detaljhandel. Vi kan inte stödja att attributen inom turism är motiv i 
fallet Haparanda/Torneå, dock är det något att ta tillvara på eftersom det är en möjlighet 
vid utvecklingen av en konkurrenskraftig shoppingdestination. 

Vår studie kan genom attributens betydelse för konsumenten förklara vad som 
efterfrågas av vår exempeldestination. Vi har undersökt konsumentens inställning till 
varje attribut och dess komponenter, vilket givit ett resultat som indikerar vad 
konsumenten efterfrågar. Informationen kan användas vid utformningen av 
shoppingdestinationens utbud samt marknadsföringen av destinationen. De olika 
attributen gör att utbudet på shoppingdestinationer har ett flertal olika ägare. För att 
destinationens utbud skall kunna utformas och marknadsföras på bästa sätt, måste de 
aktörer som är verksamma på destinationen utgå från en gemensam vision. Visionen bör 
grundas i konsumenters efterfrågan samt de möjligheter som kan öka attraktiviteten för 
en shoppingdestination.  

Resultatet visar tydligt på att konsumenternas efterfråga är starkt kopplat till vår 
exempeldestinations utbud. Det leder till att vi inte kan dra slutsatser om konsumentens 
motiv att besöka andra shoppingdestinationer med ett annat utbud. En 
shoppingdestinations mognad är viktig att ta hänsyn till vid formuleringen av strategier. 
Vår exempeldestination befinner sig fortfarande i en tidig fas, vilket gör att det är viktigt 
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för dem att synliggöra det befintliga utbudet. Shoppingdestinationer vilka kommit 
längre i sitt arbete, kommer troligen utvecklingen av utbudet vara viktigare, eftersom 
konsumenten är medveten om det befintliga utbudet.  

8.1 Rekommendationer till intressenterna bakom Haparanda/Torneå 

Den första strategin i arbetet att utforma shoppingdestinationen Haparanda/Torneå är att 
kommunicera det befintliga utbudet inom shopping och turism. En plats bör precis som 
en vanlig produkt eller tjänst marknadsföras för att attrahera konsumenter och stärka 
varumärket (Ashworth & Goodall, 1990, kap. 1). Haparanda/Torneå kan genom 
marknadsföring öka efterfrågan på det befintliga utbudet samt stärka varumärket.  

Strategi 1 

Marknadsföra det befintliga utbudet inom turism och shopping. 

• Outlets  
• Rabatterade vistelsepaket 
• Gränsstad med finska samt svenska varumärken 
• Attraktioner 
• Hotell 
• Restauranger 

Den andra strategin i arbetet att utforma shoppingdestinationen Haparanda/Torneå är att 
utveckla utbudet efter efterfrågan. Destinationens konkurrenskraft kan även ökas genom 
att addera ytterligare delar i utbudet och på sätt skapa en efterfrågan.   

Strategi 2  

Utveckla shoppingdestinationens utbud. 

• Ankarvarumärken utöver IKEA 
• Utforma en ny attraktion 
 

Anledningen till att vi har delat upp åtgärderna i två strategier är att det är en process 
som tar tid samt kostar pengar. Synliggöra ett befintligt utbud är rimligtvis mindre 
tidskrävande och kostsamt än att utveckla utbudet baserat på efterfrågan. Det är därför 
lämpligt att börja med strategi ett och analysera samt utvärdera utfallet. Strategi två kan 
genomföras parallellt med strategi ett. Det är dock lämpligt att utvärdera effekterna av 
strategi ett, sedan anpassa åtgärderna i strategi två därefter. Nedan kommer vi att 
beskriva mer ingående hur strategierna baserats på de två delarna, shopping och turism.  

Vi anser att alla attributen har betydelse för konsumenten. Vid utformandet av 
shoppingdestinationen Haparanda/Torneå skall hänsyn tas till de attribut som visats vara 
ett motiv samt de attribut som är viktiga för konsumenten vid ett besök. Även om 
resultatet inte visar att attraktioner är av betydelse anser vi att det är en viktig aspekt. 
Förändringen av konsumenternas inställning till attraktioner är en del av strategin.  

8.1.1 Strategi 1 

De attribut som vi funnit vara motiv är pris, destinationen och detaljhandel. 
Anledningen till att dessa tre attribut är motiv för konsumenten beror på att det finns 
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något konsumenten efterfrågar som de inte kan hitta i hemregionen. IKEA gör att alla 
dessa tre attribut är ett motiv genom att de erbjuder konsumenten något de efterfrågar, 
prisvärda möbler. Dessa delar inom respektive attribut är det inte säkert att 
konsumenten skulle efterfråga av destinationen om inte IKEA fanns. Det visar på att ett 
visst utbud kan skapa efterfrågan av destinationen och därmed kan man inte utesluta att 
konsumenten skulle åka till Haparanda/Torneå för något annat inom respektive attribut. 
I dagsläget är IKEA det enda intressanta för konsumenterna att ta del av i 
Haparanda/Torneå. Enligt vår åsikt finns potential för destinationen att vara känd för 
något mer än bara IKEA.  

De som besöker Haparanda/Torneå är i dagsläget intresserade av att resa dit för att 
shoppa. Konsumenternas medvetenhet gällande destinationens utbud av shopping bör 
ökas för att de ska besöka Haparanda/Torneå oftare. Resultatet visar på att det enda 
konsumenten har en positiv inställning till är IKEA. Vi ser därför en möjlighet att 
förändra konsumentens inställning till de delar som konsumenten idag ställer sig neutral 
till. 

Vårt strategiska råd till intressenterna gällande attributen inom shopping är att ta tillvara 
på det befintliga utbudet i Haparanda/Torneå och genom marknadsföring förmedla det 
utbud som konsumenten är neutral till. Resultatet visar på att konsumenterna idag ställer 
sig ganska neutrala till outlets och rabatterade vistelsepaket. Haparanda/Torneås utbud 
av outlets består idag av varumärkena Fjällräven, Haglöfs samt Iittala 
(HaparandaTornio, 2010e). Rabatterade vistelsepaket är något konsumenterna ställer sig 
neutrala till och därmed något destinationen kan använda för att locka fler konsumenter 
till platsen. Idag finns det ett varierat utbud av boenden, som till exempel den 300 år 
gamla Nivågården samt moderna Cape East med världens största bastu 
(HaparandaTornio, 2010a). Vi anser att konsumentens shoppingintresse kan tas tillvara 
på, även om konsumenten i dagsläget inte efterfrågar annat än möbler och IKEA. Även 
om konsumenterna inte visade sig vara intresserade av gränshandel anser vi att det gör 
destinationen unik, vilket ska framhävas. Shoppingdestinationen erbjuder ett utbud av 
både svenska och finska varumärken (HaparandaTornio, 2010e). Den svenska 
konsumenten kan tänkas ha lite vetskap om utbudet i Torneå och därför finns det en 
möjlighet att öka efterfrågan.  

Attributen inom turism har undersökningen inte kunnat bekräfta vara motiv, dock är de 
av betydelse för konsumenten. Anledningen till varför de är av betydelse beror på att 
konsumenten efterfrågar dessa attribut vid ett besök även om de inte åker dit på grund 
av dem. Attributen inom turism kan användas för att få konsumenten att stanna längre 
vid ett besök i Haparanda/Torneå. Om konsumenten endast reser med syftet att shoppa 
på IKEA är det troligt att det räcker med ett dagsbesök. Således kan det tänkas att ett 
sekundärsyfte i form av en attraktion kan leda till att konsumenten stannar längre än en 
dag. Om konsumenten övernattar finns det en möjlighet att användandet av lokaltrafik 
och stödjande tjänster ökar. Idag är det inte troligt att konsumenten skulle övernatta vid 
ett besök. Får konsumenten upp ögonen för något utöver utbudet inom shopping är det 
mer troligt att den övernattar.  

Vidare behöver intressenterna även kommunicera det befintliga utbudet inom turism. 
Konsumenterna har visat störst intresse för aktiviteter och evenemang inom attraktioner. 
Exempel på aktiviteter och evenemang som idag finns i Haparanda/Torneå är 
äventyrsbad, forsränning, Cape East spa-avdelning och festivaler (HaparandaTornio, 
2011). De tendenser till skillnader vi sett mellan olika civilstatusgrupper bör man ha i 
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åtanke vid marknadsföringen av attraktioner. Konsumenter kan resa till en destination 
med huvudsyftet att besöka ett specifikt hotell eller restaurang (Bohlin & Elbe, 2007, s. 
13). Kommuniceras Haparanda/Torneås befintliga utbud, finns det potential att locka 
besökare genom bland annat deras hotell Cape East, Haparanda Stadshotell samt Torneå 
City hotell (HaparandaTornio, 2010a). Cape East har världens största bastu, vilket är ett 
exempel på något unikt som finns på platsen. De verksamma aktörerna på destinationen 
kan erbjuda vistelsepaket, innehållande exempelvis boende, mat samt underhållning. 
Konsumenten anser det inte vara speciellt intressant med vistelsepaket i nuläget, vilket 
kan förklaras genom konsumentens negativa inställning till att övernatta. Ändras 
inställningen till övernattning bör efterfrågan av vistelsepaket öka. 

Vi menar därmed att ökad medvetenhet hos konsumenterna gällande det befintliga 
utbudet i Haparanda/Torneå kan få konsumenten att resa dit oftare. Således blir första 
steget att använda olika marknadsföringsverktyg för att göra konsumenten mer 
medveten om det befintliga utbudet.  

8.1.2 Strategi 2 

Efter att kommunicerat det befintliga utbudet och därefter analyserat samt utvärderat 
effekten, kan intressenterna ta ställning till om ytterligare åtgärder bör vidtas. 
Intressenterna kan exempelvis addera något till destinationens utbud.  

Vi ser en möjlighet att ta tillvara på konsumenternas intresse inom shopping genom att 
utveckla utbudet med fler ankarvarumärken. IKEAs betydelse för Haparanda/Torneås 
attraktivitet är ett exempel på hur ankarvarumärken kan användas för att skapa ett 
attraktivt utbud. Konsumenter är villiga att resa mer än 10 mil för att ta del av en 
produkt som inte finns deras hemregion. Intressenterna bör ha i åtanke att ett 
ankarvarumärke som inte finns i konsumentens hemregion är attraktivare. IKEA är känt 
för deras priser, vilket är en indikation på att ankarvarumärken som erbjuder förmånliga 
priser är mer efterfrågade. 

En annan möjlighet är att utveckla en attraktion som kan locka besökaren att stanna 
längre. Exempel på destinationer som har lockat besökare med attraktioner är ishotellet i 
Jukkasjärvi och tomteland Rovanemi (Muller & Jansson, 2007, s. 56-57, 67). Vid 
skapandet av en ny attraktion bör intressenterna ha i åtanke att konsumenterna föredrar 
aktiviteter och evenemang. Idag är konsumentens primära syfte shopping vid ett besök i 
Haparanda/Torneå, attraktioner kan därmed tänkas bli ett sekundärsyfte. Tomteland i 
Rovanemi (Timothy, 2005, s. 45), är ett exempel på en destination som lockar 
konsumenter med två syften, turism och shopping.  

Konsumenten använder till störst del bilen vid en resa till Haparanda/Torneå, därmed 
skulle konsumentens efterfrågan av destinationen troligen inte öka om ytterligare 
färdsätt utvecklades. Detta är speciellt för konsumenterna vi undersökt och färdsätt som 
konsumenten efterfrågar skiljer sig troligen beroende på var den bor. 

8.2 Egna reflektioner  

Det marknadsdrivna synsättet innebär att utbudet skall utformas efter konsumentens 
preferenser (Jaworski, et al., 2000, s. 47). Vår utgångspunkt har varit att intressenterna 
bakom en shoppingdestination skall utgå från konsumentens efterfrågan för att göra 
platsen så attraktiv som möjligt. Vår studie visar tydligt att det kan vara svårt att ta reda 
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på vad konsumenten efterfrågar utöver det befintliga utbudet. Konsumentens vanligaste 
syfte vid en resa till Haparanda/Torneå är att besöka IKEA, vilket även var det enda 
konsumenten efterfrågade av destinationen. Detta trots att konsumenterna fick ta 
ställning till hur troligt de besöker destinationen om andra delar inom de olika attributen 
erbjöds. Det visar på att konsumenterna har svårt att associera Haparanda/Torneå till 
något annat än IKEA. Innan ishotellet öppnades i Jukkasjärvi var det troligtvis få 
konsumenter som kunnat tänka sig att besöka destinationen för att ta del av en 
attraktion. Det är viktigt att intressenterna bakom en shoppingdestination är medvetna 
om att det inte alltid är möjligt att utgå från konsumentens preferenser vid utformandet 
av utbudet. Detta visar att det ibland kan vara nödvändigt att skapa en efterfrågan, 
eftersom konsumenten inte alltid vet vad den vill ha. I vår modell (se figur 3) beskriver 
den dubbelriktade pilen mellan destinationens utbud och konsumentens efterfråga 
ovanstående resonemang. Utformningen av en shoppingdestinations utbud är en process 
där utbud kan skapas utifrån efterfrågan samtidigt som utbud kan skapa efterfrågan. 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vår teorimodell (figur 3) är testad i fallet Haparanda/Torneå, dock kan vi inte statistiskt 
säkerställa att resultatet är generaliserbart till populationen. Därför bör den testas med 
ett sannolikhetsurval för att säkerställa att resultatet inte påverkats av slumpen. Det är 
för intressenterna även relevant att få information om konsumenter, som inte bor i 
Skellefteå men kan tänkas besöka Haparanda/Torneå. Attributen kommer troligtvis att 
ha en annan betydelse beroende på var potentiella besökare bor.     

I nuläget måste modellen appliceras på den specifika shoppingdestinationen man önskar 
undersöka. Framtida studier bör testa om teorimodellen kan appliceras på andra 
shoppingdestinationer och därmed kan modellens förklarandegrad avgöras. Testas 
modellen på ett flertal shoppingdestinationer bör man tillslut kunna utläsa ett mönster 
på attributens relevans samt vilka som är motiv. På så sätt kan modellen direkt kan 
appliceras på olika shoppingdestinationer.  

Vidare bör ytterligare forskning undersöka om attributen är kompletta eller ifall de ska 
utökas för att höja modellens förklaringsgrad.  
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Appendix 1 - Enkäten 

Kära respondent!  

Vi är två studenter som skriver vår magisteruppsats på Handelshögskolan vid 
Umeå Universitet. Ditt deltagande kommer att bidra med förståelse av vad 
konsumenten efterfrågar av en destination. Undersökningsobjektet är 
Haparanda/Torneå och fokus ligger på turism och shopping.  

Läs frågorna noggrant och fråga gärna oss om du har funderingar. Där det inte 
finns någon specifik instruktion hur du skall besvara frågan, markera det 
alternativ som passar dig. Ditt svar kommer att behandlas konfidentiellt och du 
som deltar kommer att vara anonym. Undersökningen tar cirka 5 minuter. 
      

Tack för din tid!             

Athena och Gabriella 
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1. Hur många gånger det senaste året har du rest utanför  _________   
din hemregion (inom Sverige eller Skandinavien) 
på din fritid med syftet att roa dig?  
 

2. Har du någon gång rest till en plats utanför din hemregion   !Ja !Nej 
(inom Sverige eller Skandinavien) med syftet att shoppa? 
 

3. Har du besökt Haparanda/Torneå?         
!Nej  !Ja 

   Vad var huvudsyftet med din resa till Haparanda/Torneå? !Shopping 
          !Attraktioner/Sevärdheter 
          !Besöka släkt/vänner 
 Annat ___________    
 
4. Hur troligt är det att du skulle åka till Haparanda/Torneå    Inte    Mycket 

 för att shoppa?   troligt   troligt 
   1     2     3     4     5     6     7       
 
5. Hur troligt är det att du skulle åka till Haparanda/Torneå    Inte    Mycket 

för att besöka en attraktion eller sevärdhet?    troligt   troligt 
   1     2     3     4     5     6     7       
 

Attraktioner 
Följande frågor behandlar din inställning att besöka attraktioner som kan tänkas erbjudas i Haparanda/Torneå.  

 
6. Hur troligt är det att du skulle åka till Haparanda/Torneå om följande fanns: 

Inte      Mycket  
troligt      troligt 

A. Aktiviteter (ex. casino, spa, forsränning, vattenland) 1 2 3 4 5 6 7     
B. Sevärdheter (ex. historiska platser, museum)  1 2 3 4 5 6 7   
C. Sport (ex. golf, skidåkning, fiske, matcher att besöka) 1 2 3 4 5 6 7   
D. Kultur (ex. teater, musik, musikal)   1 2 3 4 5 6 7   
E. Evenemang (ex. festival, shower, melodifestival)  1 2 3 4 5 6 7   
  
7. Vilka typer av attraktioner föredrar du?  ___  Aktiviteter 

Ranka de olika alternativen, 1=föredrar mest 5=föredrar minst   ___  Sevärdheter 
  ___  Sport 
  ___  Kultur 
  ___  Evenemang 

Infrastruktur 
Följande frågor behandlar hur du kan tänka dig att resa till Haparanda/Torneå samt vilka färdmedel du föredrar på 
plats. 
 
8. Hur troligt är det att du skulle använda följande färdmedel (om de fanns tillgängliga) för att färdas till 

Haparanda/Torneå: 
Inte      Mycket  
troligt      troligt 

A. Bil       1 2 3 4 5 6 7 
B. Buss       1 2 3 4 5 6 7  
C. Tåg       1 2 3 4 5 6 7  
D. Flyg        1 2 3 4 5 6 7  
           
9. Påverkas ditt val av färdmedel av tillgången till varmgarage   !Ja  Nej 

i Haparanda/Torneå? 
          Inte    Mycket 
10. Hur troligt är det att du skulle använda dig av lokaltrafik    troligt   troligt 

vid ett besök i Haparanda/Torneå? Taxi eller buss.    1     2     3     4     5     6     7      
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Stödjande tjänster 
Följande frågor behandlar vilka stödjande tjänster som du förväntar dig finna i Haparanda/Torneå. 
 
11. Hur viktigt är följande tjänster för dig om du skall besöka Haparanda/Torneå: 

Inte      Mycket  
viktigt      viktigt 

A. Boende (Hotell, vandrarhem, camping etc.)  1 2 3 4 5 6 7  
B. Restauranger (Utbud av varierande restauranger) 1 2 3 4 5 6 7  
C. Bensinstation (Möjlighet att tanka bilen)  1 2 3 4 5 6 7  
D. Livsmedelsbutik (Köpa dagligvaror vid besöket) 1 2 3 4 5 6 7  
E. Paketerbjudanden (Mat, boende, aktivitet etc.) 1 2 3 4 5 6 7  
 
12. Vilket boende skulle du föredra vid ett besök i Haparanda/Torneå?  ___  Hotell 

Rangordna 1=mest önskvärt 3=minst önskvärt   ___  Vandrarhem 
  ___  Camping   
  

13. Vilken typ av restaurang skulle du föredra   ___  Gourmetrestaurang 
 vid ett besök i Haparanda/Torneå?  ___  Restaurang 
 Rangordna 1=mest önskvärt 4=minst önskvärt   ___  Värdshus 
  ___  Snabbmat  

           
          Inte    Mycket 
14. Hur troligt är det att du skulle övernatta vid ett besök     troligt   troligt 

i Haparanda/Torneå?       1     2     3     4     5     6     7       
 
Pris 
Följande frågor behandlar prisets inverkan på ditt val att besöka Haparanda/Torneå. 
 
15. Hur troligt är det att du skulle besöka Haparanda/Torneå för att ta del av följande: 

Inte      Mycket  
troligt      troligt 

A. Specialerbjudanden (ex. rea, kampanjer)  1 2 3 4 5 6 7   
B. Outlet-butiker (märkesvaror till reducerade priser) 1 2 3 4 5 6 7  
C. Gränshandel  i Torneå (valuta- & skatteskillnader) 1 2 3 4 5 6 7  
D. Reducerat pris på färdsätt (ex. buss eller tåg)  1 2 3 4 5 6 7  
E. Reducerat pris på vistelsepaket (ex. boende, mat) 1 2 3 4 5 6 7  
          

          Inte   Mycket 
16. Hur troligt är det att du åker längre än 10 mil för att ta    troligt   troligt 

 del av bättre priser på produkter som även finns i din hemregion?   1     2     3     4     5     6     7       
 
17. Har du någon gång rest till Haparanda/Torneå med en arrangerad bussresa? !Ja !Nej 

 
Haparanda/Torneå 
Följande frågor behandlar destinationen Haparanda/Torneå. 

 
18. Hur troligt är det att du skulle resa till Haparanda/Torneå för att besöka följande: 

Inte      Mycket  
troligt      troligt 

A. IKEA      1 2 3 4 5 6 7    
B. Festival (ex. Shopping-, mat- & kulturfestival)  1 2 3 4 5 6 7  
C. Natur (ex. Midnattssol, norrsken)   1 2 3 4 5 6 7  
D. Köpcentrum med nöjesaktiviteter (lekland, bio, café) 1 2 3 4 5 6 7   
E. Temashopping (unika produkter för den platsen) 1 2 3 4 5 6 7  
  
19. Har du någon gång besökt Haparanda/Torneå för att besöka IKEA?  !Ja !Nej 
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Detaljhandel 
Följande frågor behandlar frågor gällande konsumtion inom detaljhandel i Haparanda/Torneå? 
 
20. Hur troligt är det att du skulle resa till Haparanda/Torneå för att konsumera: 

Inte      Mycket  
troligt      troligt 

A. Skor       1 2 3 4 5 6 7    
B. Möbler      1 2 3 4 5 6 7   
C. Kläder      1 2 3 4 5 6 7  
D. Smycken      1 2 3 4 5 6 7  
E. Hemelektronik     1 2 3 4 5 6 7  
F. Järn- eller byggvaror     1 2 3 4 5 6 7   
G. Hemelektronik     1 2 3 4 5 6 7  
 

          Inte   Mycket 
21. Hur troligt är det att du skulle åka till Haparanda/Torneå för   troligt   troligt 

att köpa produkter som inte finns i din hemregion?    1     2     3     4     5     6     7       
 

          Inte   Mycket 
22. Hur troligt är det att du reser till Haparanda/Torneå    troligt   troligt 

på grund av bättre öppettider på butikerna?     1     2     3     4     5     6     7 
 

 
23.  Kön:  !Man  

!Kvinna 
!Annat  

24. Bostadsort:  _____    
25. Ålder:  ______  
26. Civilstatus: !Jag bor själv  

!Sambo/Gift (utan barn/utflyttade barn)  
!Sambo/Gift (minst 1 barn under 18 år bor hemma)  

 Om ja, ålder på barnet/barnen   _____  
 

27. Har du bil? !Ja 
!Nej 

 
28. Månadslön: !0 - 20 000   

!20 001  25000  
!25 001 - 30 000  
!30 001  35 000 
!35 001   

 
 

Tack för din medverkan! 

Demografiska variabler 
Följande frågor behandlar uppgifter om dig. 


