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Abstract 
 

Title:  Tourism and retail in relation – collaboration as injection. A case study of how 

the participants of Helsingborg co-operate in order to to develop the 

destination’s shopping tourism  

 

Authors:  Malin Sylvén 

 Pamela Persson 

 

Tutor:  Birgitta Olsson 

 Malin Zillinger 

 

Problem: The relation between tourism and retail is obvious. However, the subject has not 

been researched thoroughly and since shopping tourism is significant for many 

destinations more research would be beneficial. From a destination’s 

perspective, several important participants are included in shopping tourism, 

such as the municipality, retail associations and external retail participants. The 

complex mix of participants requires the need to create an understanding for 

each other’s industries since this can enable the development of a working 

collaboration. The questions raised are how understanding can be obtained when 

all participants act in different industries and which are the difficulties that 

emerge in the collaboration. 

 

Purpose: The purpose of the thesis is to study how collaboration between the tourism 

business and retail participants works and how the participants together develop 

shopping tourism at a destination. To fulfil the purpose, a case study of 

Helsingborg is carried out with the aim to illustrate the participants work in 

practice.  

 

Method: The purpose of the thesis is fulfilled by a research based on a case study. The 

data collection has been carried out through interview dialogs and through 

information from secondary references. The problem has been analysed through 

the theoretical frame and the collected empirics of the study which has 

contributed to the conclusions and hence feature the result of the thesis.  

 

Result: The most crucial factor when developing shopping tourism is the participants’ 

consciousness about collaboration. The complex mix of participants constitutes 

of public and private participants, which prove there are forces that both unify 

and separate them. This means that all participants need to take their own 

responsibility in the collaboration. The tourist section is working more 

comprehensive. Their responsibility is to contribute with knowledge about the 

visitor industry, create mutual visions, legitimate the retail participants’ local 

control and enable network. The retail participants on the other hand need to 

have a long-term thinking, show a personal engagement and to be ambassadors 

for the destination.  Through this a mutual expression is created which leads to 

selective cooperation, in other words an utilisation of the parallel business and 

an increased product development in shopping tourism.  

 

Keywords:  Shopping tourism, destination, the tourist product, collaboration, tourism, retail, 

marketing, network, coopetition, cooperation, social -and business development. 
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Sammanfattning 
 

Titel: Turism och handel i relation – samverkan som injektion. En fallstudie om hur 

Helsingborgs aktörer samverkar kring utvecklande av destinationens 

shoppingturism. 

 

Författare:  Malin Sylvén 

Pamela Persson 

 

Handledare: Birgitta Olsson 

Malin Zillinger 

 

Problem:  Relationen mellan turism och handeln är tydlig men trots detta har det inte 

forskats tillräckligt kring ämnet och då shoppingturism är av stor betydelse för 

många destinationer behövs det mer djupgående resonemang om begreppet. Ur 

ett destinationsperspektiv inkluderar shoppingturism en mängd viktiga aktörer, 

exempelvis kommun, köpmannaföreningar samt externa handelsaktörer. Den 

komplexa blandningen av aktörer innebär dock att det ställs krav på att skapa 

förståelse för varandras branscher, vilket i sin tur kan utveckla en fungerande 

samverkan. Frågan är hur denna förståelse uppnås då de trots allt är verksamma 

inom olika branscher samt vilka svårigheter som uppstår i deras samverkan.  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur samverkan mellan turistnäringen och handeln 

ser ut samt hur aktörerna tillsammans utvecklar shoppingturismen på en 

destination. För att uppnå syftet genomförs en fallstudie av Helsingborg stad 

med avsikten att belysa aktörsarbetet i praktiken. 

 

Metod:  Uppsatsens syfte har uppfyllts med hjälp av fallstudiebaserad forskning.  

Datainsamling har verkställts genom intervjusamtal samt genom information 

från sekundära källor. Utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkter och 

insamlad empiri har problemet analyserats och slutsatser dragits, vilka i sin tur 

utgör uppsatsens resultat. 

 

Resultat:  Den mest avgörande faktorn för att utveckla shoppingturism handlar om att 

aktörerna har en medvetenhet om och utgår ifrån samverkan. Den komplexa 

blandningen av aktörer utgörs av offentliga och privata aktörer, vilket tyder på 

att det finns krafter som både förenar och splittrar dem. För att samverkan ska 

utvecklas krävs det därmed ett ansvarstagande från alla aktörer. Turistenheten 

arbetar på ett mer övergripande plan. Ansvaret är att bidra med kunskap om 

besöksnäringen, skapa gemensamma mål och visioner, legitimera den lokala 

kontrollen för handelsaktörerna samt möjliggöra nätverk. Aktörerna å andra 

sidan måste våga tänka långsiktigt, visa ett personligt engagemang och vara 

goda ambassadörer åt destinationen. Genom detta skapas ett gemensamt uttryck 

som leder till selektiva samarbeten, det vill säga ett utnyttjande av de parallella 

branscherna samt en ökad produktutveckling inom shoppingturismen.   

 

Nyckelord:  shoppingturism, destination, turistprodukten, samverkan, turism, handel, 

marknadsföring, nätverk, samarbete, coopetition, samhällsutveckling, 

affärsutveckling. 

 



Turism och handel i relation   Innehållsförteckning   

 

    

 

 

Innehållsförteckning 

 
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Introduktion ...................................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ........................................................................................................... 2 

1.3 Syfte och frågeställningar ................................................................................................. 2 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 3 
1.5 Uppsatsens disposition ..................................................................................................... 3 

2. Helsingborg som destination .................................................................................................. 5 

2.1 Kort om Helsingborg ........................................................................................................ 5 
2.2 Information om aktörerna ................................................................................................. 6 

3. Metod ..................................................................................................................................... 7 

3.1 Val av forskningsområde ................................................................................................. 7 
3.2 Metodperspektiv ............................................................................................................... 7 

3.2.1 Vår förförståelse ........................................................................................................ 7 
3.3 Fallstudiebaserad forskning .............................................................................................. 8 
3.4 Teoretiskt angreppssätt ..................................................................................................... 9 

3.5 Datainsamling ................................................................................................................. 10 

3.5.1 Intervjusamtalet ....................................................................................................... 10 
3.5.2 Urval och avgränsningar ......................................................................................... 11 
3.5.3 Information genom sekundära källor ...................................................................... 12 

3.5.4 Urval och avgränsningar ......................................................................................... 13 
3.6 Analys och tolkning ....................................................................................................... 13 

4. Teoretiska utgångspunkter .................................................................................................. 14 

En destinations shoppingturism ............................................................................................... 14 

4.1 Destinationsbegreppet .................................................................................................... 14 
4.1.1 Turistprodukten ....................................................................................................... 15 

4.2 Samband mellan handel och turism ............................................................................... 16 

4.2.1 Shoppingturism och turismshopping ....................................................................... 16 

4.2.2 Shoppingturism som en form av upplevelsebaserad konsumtion ........................... 17 
4.3 Avgörande faktorer för en destinations shoppingturism ................................................ 18 

4.3.1 Det ”lilla extra” som en avgörande faktor ............................................................... 18 
4.4 Marknadsföring av en shoppingdestination ................................................................... 19 

Aktörernas samverkan ............................................................................................................. 20 

4.5 Samverkan som en avgörande faktor ............................................................................. 20 
4.6 Samverkan genom nätverk ............................................................................................. 21 

4.7 Samarbete och konkurrens ............................................................................................. 22 
4.7.1 Samarbete för en sammanhållen turistprodukt ........................................................ 22 
4.7.2 Coopetition .............................................................................................................. 23 

4.8 Samverkan mellan offentliga och privata aktörer .......................................................... 23 
4.9 Handlarna som privata aktörer ....................................................................................... 25 

4.9.1 En komplex mix handelsaktörer .............................................................................. 26 
4.10 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna .................................................... 27 

5. Analys ................................................................................................................................... 28 

5.1 Helsingborg som ”shoppingdestination” ........................................................................ 28 
5.1.1 Aktörernas uppfattning om shoppingturism och turismshopping ........................... 29 

5.2 Helsingborgs aktörers samverkan kring shoppingturism ............................................... 30 
5.2.1 Samverkan via formella nätverk ............................................................................. 30 
5.2.2 Informationsspridning ............................................................................................. 31 



Turism och handel i relation   Innehållsförteckning   

 

    

 

 

5.3 Samverkan mellan turistenheten och handelsaktörerna ................................................. 32 

5.4 Turistenheten som samordningsorganisation ................................................................. 33 
5.5 Handelsaktörerna för affärsutveckling ........................................................................... 35 

5.5.1 Den komplexa mixen av handelsaktörer ................................................................. 36 

5.5.2 Personligt engagemang som en förenande faktor ................................................... 37 
5.5.3 Samarbete och konkurrens mellan handelsaktörerna .............................................. 37 
5.5.4 Coopetitionrelationen? ............................................................................................ 38 
5.5.5 Samverkan kring öppettider .................................................................................... 39 

5.6 Samverkan för upplevelser ............................................................................................. 39 

5.6.1 Produkterbjudande idag ........................................................................................... 40 
5.7 Samverkan kring marknadsföring .................................................................................. 41 

5.7.1 Utnyttjande av de parallella branscherna ................................................................ 43 
5.7.2 Marknadsföring genom direktkontakt med turisterna ............................................. 44 

5.8 Sammanfattning av analys ............................................................................................. 45 

6. Slutsatser .............................................................................................................................. 47 

7. Diskussion och egna reflektioner ......................................................................................... 49 

7.2 Förslag till vidare forskning ........................................................................................... 51 

Källförteckning.......................................................................................................................... 52 

 
Bilagor 
Bilaga 1 – intervjuguide Monica Bengtsson 
Bilaga 2 – intervjuguide Agnetha Estberger 
Bilaga 3 – intervjuguide Jan Magnusson 
Bilaga 4 – intervjuguide Suzana Axeheim 
Bilaga 5 – intervjuguide Helena Wennerström 
Bilaga 6 – intervjuguide Ulrika Nordström  
Bilaga 7 – intervjuguide Anders Fejne



Turism och handel i relation  Inledning 

     1                                                                          

    

 

1. Inledning 
 

I uppsatsens första avsnitt sker en introduktion för läsaren kring ämnesområdet 

shoppingturism. Introduktionen fortsätter med problemdiskussion kring ämnet, vilken mynnar 

ut i uppsatsens syfte samt övergripande frågeställningar. Därefter redogörs för de 

avgränsningar som gjorts samt för uppsatsens disposition. 

 

1.1 Introduktion 
Idag är turism och handel tätt sammankopplade då många konsumenter väljer resmål utifrån 

shopping. Handeln har därmed blivit en anledning till att konsumenter väljer att besöka en 

specifik destination (www.svenskhandel.se). Turismen kan därför dra nytta av detaljhandeln 

vid de tillfällen då shopping är målet med en resa medan detaljhandeln kan gynnas av en ökad 

turism då turisterna köper flera olika varor vid besöket på destinationen (Cronholm & 

Kolterjahn, 2005; Jansen-Verbeke, 1991). För att nämna några siffror så spenderas 28 % av 

turistens totala utlägg på shopping i Sveriges detaljhandel (www.svenskhanel.se), vilket 

innebär cirka en av tio kronor i handeln (Cronholm & Kolterjahn, 2005). Shoppingturismen 

blir en viktig angelägenhet för alla handlare (ibid.) och kan således betraktas som en 

betydande ekonomisk fördel vid utvecklandet av en destination (Jones, 1999). Vad är det då 

som får shoppingturisten att resa längre för att inhandla vissa varor? Frågan har inte ett svar 

men det som attraherar mest är exempelvis en stads breda utbud av butiker eller specifika 

affärer som inte finns på någon annan plats (Swarbroke & Horner, 1999).  Det kan även vara 

ekonomiska skäl som attraherar då låga priser alltid fungerar som en magnet eller så kan 

shoppingen helt enkelt vara en naturlig del av besöket (Timothy, 2005). Vidare är turism och 

handel två komplexa branscher som påverkas av många olika faktorer. Handeln påverkas 

främst av rådande köpkraft medan turismen påverkas av attraktion, serviceutbud och 

marknadsföring. Shoppingturismen binder samman branscherna och påverkas därför parallellt 

av gemensamma faktorer så som läge, attraktion, och koncept. Turism och shopping är 

således inte längre några enskilda fenomen och shoppingturismen är inte endast av betydelse 

för vissa specifika aktörer i städerna (ibid.). 
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1.2 Problemdiskussion 
Relationen mellan turism och handel är därmed påtaglig men trots detta har det inte forskats 

tillräckligt kring ämnet. Redan under tidigt 90-tal förespråkade Jansen-Verbeke (1991) att det 

behövdes fler kritiska undersökningar inom området för att identifiera förutsättningarna som 

krävs för att skapa synergieffekter mellan handel och turism. Theobald (1998) skrev på 

liknande sätt några år senare och menade att argumenten för att betrakta shoppingen som en 

viktig turismresurs fanns. Dock belyste författaren att forskningen om shopping i 

turismkontexten endast låg i ett startskede. I dagsläget har det genomförts en del studier inom 

området men forskningen är fortfarande bristfällig. Turismens kopplingar till detaljhandeln 

beskrivs som ett område som på ett djupare plan bör analyseras då vi idag endast har börjat 

förstå de mångfaldiga dimensionerna av fenomenet (Coles, 2004; Timothy, 2005). Då 

shoppingturism är av stor betydelse för många destinationer behövs det således mer 

djupgående resonemang om hur attraktiv shoppingturism kan skapas (Cronholm & 

Kolterjahn, 2005). 

 

Ur ett destinationsperspektiv inkluderar shoppingturism en mängd viktiga aktörer exempelvis 

kommun, turistbyrå, en stads handelsförening samt externa handelsaktörer (Cronholm & 

Kolterjahn, 2005). Även andra aktörer så som fastighetsägare samt företrädare för hotell- och 

restaurangbranschen är av vikt för destinationen (ibid.). Den komplexa blandningen av aktörer 

innebär att det ställs krav på att skapa förståelse för varandras branscher, vilket i sin tur kan 

möjliggöra för en fungerande samverkan (Grängsjö, 2006). Frågor av intresse är hur aktörerna 

uppnår denna förståelse samt vilka svårigheter som dyker upp i komplexiteten kring 

samverkan mellan turistnäringen och handeln. Vidare är det intressant att se hur branschernas 

aktörer tillsammans kan skapa attraktiv shoppingturism på en destination. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera hur samverkan mellan turistnäringen och handeln ser ut 

samt hur aktörerna tillsammans utvecklar shoppingturismen på en destination. För att uppnå 

syftet genomförs en fallstudie av Helsingborg
1
 med avsikten att belysa aktörsarbetet i 

praktiken. För att besvara uppsatsens syfte har vi tagit hjälp av tre frågeställningar: 

 

                                                 
1
 För förtydligande; Helsingborg inbegriper den geografiska kommungränsen som utgör Helsingborg stad. När 

Helsingborg nämns i uppsatsen åsyftas destinationen Helsingborg.  
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- Hur ser destinationens komplexa blandning av aktörer ut? 

- Varför behövs samverkan mellan destinationens aktörer vid utveckling av 

shoppingturism? 

- Hur arbetar destinationens aktörer med shoppingturism?  

 

Den första frågeställningen avser att skapa en grundläggande förståelse för hur den komplexa 

blandningen av aktörer ser ut och hur dessa samverkar. Frågeställningen ger klarhet inför de 

två nästkommande frågeställningarna varav den andra hjälper till att föra analysen framåt 

utifrån förståelsen för varför shoppingturismens karaktärsdrag bidrar till aktörernas 

samverkan. Den tredje frågeställningen hjälper till att knyta ihop analysen genom att 

undersöka hur aktörernas samverkan leder till att utveckla en destinations shoppingturism. 

Tillsammans bidrar de tre frågeställningarna till ett successivt fördjupande och preciserande 

av det övergripande syftet.  

 

1.4 Avgränsningar 
Då vi ämnar studera aktörers samverkan inom området shoppingturism har vi valt att avgränsa 

oss till att undersöka aktörer som är verksamma inom turism och handel. Vi berör således inte 

aktörer från hotellbranschen, restaurangbranschen, evenemangsbranschen eller andra liknande 

branscher. I arbetet framkommer dock att även dessa aktörers arbete har en betydande roll i 

samverkan för utvecklandet av shoppingturism men för att behålla fokus på turism och handel 

utifrån ett destinationsperspektiv har vi valt att utesluta dessa aktörer.  

 

1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är indelad i sju avsnitt i följande ordning, Inledning, Bakgrund, Metod, Teoretiska 

utgångspunkter, Analys, Slutsatser samt Diskussion och egna reflektioner. 

 

Efter det inledande avsnittet följer ett bakgrundsavsnitt där det redogörs för Helsingborg som 

destination samt om information kring olika aktörer. Därmed får läsaren en chans att skapa 

sig en bättre förståelse för uppsatsens fallstudie som analyseras.  

 

I nästa avsnitt, Metoden, redogörs för val av forskningsområde, studiens metodperspektiv, 

fallstudiebaserad forskning, det teoretiska angreppssättet, tillvägagångssättet för 

datainsamlingen samt reflektioner kring analys och tolkning.  
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Avsnitt fyra, Teoretiska utgångspunkter, utgörs av två övergripande delar. I den första delen 

En destinations shoppingturism, presenteras teoretiska begrepp så som destination, 

turistprodukten, shoppingturism och marknadsföring av shoppingdestinationen. I den andra 

delen, Aktörernas samverkan, presenteras samverkan som en avgörande faktor ur ett 

nätverksperspektiv, samverkan mellan offentliga och privata aktörer, samt handelsaktörerna 

för affärsutveckling. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av de teoretiska 

utgångspunkterna.  

 

Det femte avsnittet, Analys, innehåller studiens empiriska material som förstås utifrån de 

teoretiska utgångspunkterna. Genom tillämpningen av teorin på empirin vill vi i denna del 

fördjupa kunskapen kring fenomenets komplexitet samt få en ökad förståelse för det 

insamlade empiriska materialet. Analysen inleds med en diskussion kring Helsingborg som 

destination samt hur aktörerna i undersökningen uppfattar shoppingturismen på destinationen. 

Därefter följer resonemang om aktörernas samverkan kring shoppingturism och hur arbetet ter 

sig i praktiken. Detta diskuteras utifrån nätverk, problematiken mellan offentliga och privata 

aktörer samt kring handelsaktörernas komplexitet. Därefter studeras samverkan ur ett 

upplevelse –respektive marknadsföringsperspektiv. Analysen avslutas med en 

sammanfattning som utgörs av en omgjord modell, vilken har utformats av författarna till 

uppsatsen.  

 

Analysen följs av avsnittet Slutsatser där vi redogör för uppsatsens resultat utifrån författarnas 

omgjorda modell. I Diskussion och egna reflektioner lyfter vi resonemangen kring 

slutsatserna och uppsatsen avslutas slutligen med förslag på intressanta ämnen för framtida 

forskning.  
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2. Helsingborg som destination 
 

I avsnitt två, Helsingborg som destination, redogörs en kort allmän beskrivning om 

Helsingborg. Avsnittet är dock inriktat på vad som är relevant utifrån uppsatsen, det vill säga 

bakgrundsinformation till hur Helsingborg kan ses som en destination med turism och handel 

i fokus. 

 

2.1 Kort om Helsingborg 
I Helsingborg bor drygt 130 000 personer där invånarantalet är en ständigt ökande siffra. I 

staden finns över 11 000 företag där de största näringsverksamheterna är handel och 

kommunikationer. Under 2009 startade 720 nya företag (Näringslivs- och 

Destinationsutveckling, 2009). Helsingborgs läge vid havet har alltid attraherat turister 

(www.helsingborg.se) och besöksnäringen omsätter cirka 1,4 miljarder kronor och 

sysselsätter drygt 1 200 personer (Näringslivs- och destinationsutveckling, 2009). Turisterna 

kommer framförallt till staden för havet, kulturens och shoppingens skull 

(www.helsingborg.se). Det erbjuds ett brett utbud av mat, sport, upplevelser samt kultur där 

Sofiero och Dunkers kultuhus är två välkända turistattraktioner. I Helsingborg anordnas även 

olika stora evenemang så som Helsingborgsfestivalen samt sportevenemang som U21 och 

Davis Cup (Näringslivs- och destinationsutveckling, 2009). En viktig aspekt för Helsingborg i 

turismsammanhang är de kryssningsfartyg som anländer under sommarhalvåret. Denna 

sommar besöks Helsingborg av sex stycken kryssningsanlöp med cirka 12 608 

kryssningsturister sammanlagt (www.helsingborgcity.se). Det finns även många olika sätt att 

nå staden, vilket därmed underlättar för turisten som är intresserad av att besöka 

destinationen. Exempelvis är båttrafiken från Helsingör frekvent och det finns även 

regelbundna tågförbindelser både från norr och söder samt en trafikerad flygsträcka mellan 

Ängelholm, strax norr om Helsingborg, och Stockholm. Helsingborg blev även årets 

bussresenärstad 2010 (www.helsingborg.se). 

 

Shoppingstråket Kullagatan är Sveriges äldsta gågata då den blev bilfri redan 1961 

(Näringslivs- och destinationsutveckling, 2009) och i Helsingborgs centrum finns 500 butiker 

av varierande karaktär (www.helsingborg.se). Strax utanför Helsingborg ligger 

shoppingcentret Väla som erbjuder ytterligare 110 butiker (www.helsingborg.se) och som är 

ett av Skandinaviens största köpcentra. Att Helsingborgs shopping är speciell 
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uppmärksammas i en artikel i danska tidningen B.T. då journalisten skriver att de 

shoppingsugna som landstiger i staden direkt märker att de har kommit till utlandet. 

”Helsingborg er ingen storby, men med 500 butikker skulle man tro det” (Källa: www.b.t.dk, 

2010-01-01) 

 

2.2 Information om aktörerna 
Viktiga aktörer på destinationen Helsingborg är bland annat Helsingborgs stad, Helsingborgs 

turistbyrå, Helsingborgs Cityförening samt den externa handelsaktören Väla Centrum.  

 

Helsingborg stad - de aktörer som arbetar för besöksnäringen i Helsingborg stad inkluderar en 

mängd olika aktörer som sitter tillsammans på Näringsliv - och Destinationsutveckling. 

Denna aktörsgrupp benämns i uppsatsen som ”Turistenheten”. Näringsliv - och 

destinationsutveckling befinner sig i nyinvigda lokaler på Drottninggatan 7 där enheter för 

näringslivsservice, evenemang, turismutveckling, näringslivsutveckling samt Helsingborg 

Business Region sitter. Under samma tak sitter även Exportrådet, Marknadsföreningen och 

Cityföreningen. Helsingborgs turistbyrå är placerad på Dunkers kulturhus 

(www.helsingborg.se). 

 

Helsingborgs Cityförening - är en ideell förening med cirka 250 medlemmar och med många 

branscher representerade. Affärsidén är att stärka citykärnan och alla dess verksamheter 

genom målet att höja besöksfrekvensen och öka omsättningen. Medlemmarna utgörs främst 

av butiker, näringsidkare och restauranger som alla är verksamma i Helsingborg City. 

Medlemmarna är del av ett nätverk, vilka tillsammans arbetar för en stark och attraktiv 

stadskärna där de tar del av avtal inom marknadsföring, säkerhet, bemanning etcetera. 

Verksamheten drivs av styrelsemedlemmarna och för dem jobbar Cityledaren som sitter på 

enheten för Näringslivs- och Destinationsutveckling (www.helsingborgcity.se). Helsingborgs 

Cityförening benämns i uppsatsen som Cityföreningen då detta är ett vedertaget uttryck bland 

aktörerna i staden. 

 

Väla Centrum - ligger 6 km nordöst om Helsingborg i närheten av såväl E6 som E4 och 

erbjuder 110 butiker på 47 000 kvm under ett tak (www.helsingborg.se). Väla Centrum ägs av 

Diligentia och styrs av Väla Centrumledning och står i dagsläget inför en omfattande 

utbyggnad (www.diligentia.se). Väla Centrum benämns i uppsatsen som Väla. 
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3. Metod 
 

Metodavsnittet utgörs av uppsatsens metodiska tillvägagångssätt där forskningsområde och 

metodperspektiv presenteras inledningsvis. Vidare presenteras fallstudiebaserad forskning 

och hur datainsamlingen genom intervjusamtal och sekundära källor har gått tillväga samt 

urval och avgränsningar. Avslutningsvis diskuteras tillvägagångssättet kring analys och 

tolkning för uppsatsens avhandlande del. 

  

3.1 Val av forskningsområde 
Valet av forskningsområde grundar sig i våra intressen för både turism och handel. 

Uppsatsens forskningsområde är shoppingturism och inbegriper därmed de två omfattande 

branscherna turism och handel. Sammanslagningen av de båda områdena gör shoppingturism 

till ett komplext fenomen. Vi såg det som en extra stor utmaning när vi tog oss an uppgiften 

att skriva magisteruppsats kring ämnet då komplexiteten betyder att fenomenet är 

svåröverblickbart, tvetydigt och diffust (jfr Gummesson, 2004). Komplexiteten har medfört 

att vi har fått göra en del vägval i tillvägagångssättet för undersökningen.  

 

3.2 Metodperspektiv  
Ett första vägval handlar om att uppsatsen utgår från en kvalitativ ansats, vilket innebär att 

beskriva och förstå företeelser i världen. Eftersom vi som forskare har en förförståelse för 

uppsatsens ämne, påverkar detta undersökningen i uppsatsen. Det är således våra 

grundläggande erfarenheter, kunskaper och värderingar som styr forskningen, trots att vi inte 

alltid kan uttrycka dessa i ord (jfr Gummesson, 2004, Thurén, 1991). Vidare vill vi 

uppmärksamma att målet med uppsatsen är att nå en djupare förståelse och genom uppsatsens 

lösningsfokuserade arbetssätt kan vi bidra till att skapa förbättring och förändring inom ämnet 

(jfr Gummesson, 2004). Vår förförståelse för området får även betydelse för 

kvalitetsbedömningen av forskningen (ibid.), vilket kommer att belysas längre fram i 

metodavsnittet.  

3.2.1 Vår förförståelse 

Eftersom vår förförståelse och personliga erfarenheter kan fungera som nyckelinstrument i 

uppsatsens kvalitativa forskning är det av vikt att redogöra för dessa (ibid.). Först och främst 

består vår förförståelse av att vi sedan en längre tid tillbaka är bosatta i Helsingborg och att vi 
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därför har mycket kunskap om staden samt om dess aktörer inom olika verksamhetsområden. 

Förförståelsen får vi även som verksamma inom handel och turism samt som konsumenter 

och besökare. Förförståelsen innebär också att vi har en rad förutfattade meningar. Ett 

exempel är att vi hade en särskild bild som karaktäriserade den typiska shoppingturisten innan 

vi påbörjade skrivandet av uppsatsen. Ytterligare en förutfattad mening om Helsingborg som 

destination är att staden besöks av många olika typer av shoppingturister, bland annat danskar 

och kryssningsturister. Vi ställer oss då frågan om huruvida aktörerna i staden utnyttjar de 

möjligheter som shoppingturisterna för med sig. Att vi ställer oss frågan har bland annat att 

göra med den förförståelse som vi erhållit genom magisterutbildningen inom Service 

Management med inriktning mot turism respektive detaljhandel. Det faktum att vi har 

utbildning inom olika specifika områden ser vi som gynnsamt för studien eftersom det betyder 

att vår förförståelse skiljer sig åt på en del plan. Därmed kompletterar vi varandra och bidrar 

med olika infallsvinklar i forskningen. Genom utbildningen har vi förkunskaper inom 

respektive inriktning utifrån exempelvis kunskapsområden som destinationsutveckling, 

marknadsföring, affärsutveckling, upplevelseindustri, nätverksperspektiv och så vidare. Ett 

tydligt exempel på detta är genom tillämpad kurslitteratur så som Ola Thufvessons bok Fjärde 

staden – Placemarketing Helsingborg (2006). Vår förförståelse skapar således det perspektiv 

och de glasögon som vi antar när vi studerar ämnet och bidrar därmed till att forskningen styrs 

i en viss riktning. Den riktning som förförståelsen styr oss i handlar således om en nyfikenhet 

och undran kring hur samhällsutveckling kan ske genom en utveckling av servicenäringen.  

 

3.3 Fallstudiebaserad forskning 
Eftersom vår nyfikenhet till stor del handlar om samhällsutveckling har vi gjort ett annat 

övergripande vägval då vi har bedrivit fallstudiebaserad forskning utifrån att ett fall i det 

verkliga livet har studerats för att sedan användas som empiriskt underlag för forskningen (jfr 

Gummesson, 2004). Det fall som vi utgår ifrån är på kollektiv nivå, vilken består av flera 

enheter likt en grupp, en organisation eller, som i vårt fall med Helsingborg, ett lokalsamhälle 

(jfr Jacobsen, 2002). Eftersom vi studerar aktörers samverkan i en komplex kontext ansåg vi 

att fallstudiebaserad forskning var det mest lämpliga (jfr Gummesson, 2004, Jacobsen, 2002). 

Den ger oss möjlighet att skapa ökad förståelse genom att anta ett holistiskt synsätt på 

fenomenet shoppingturism (jfr Gummesson, 2000). Då fenomenet är komplext är fallstudien 

av kvalitativ karaktär och som tidigare nämnts i metodperspektivet är målet att uppnå ett 

större djup (jfr Gummesson 2004). Utifrån studiens mål, att öka förståelsen, kan vi därmed 
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bemöta den kritik som riktas mot fallstudier, det vill säga att det inte går att göra några 

generaliseringar utifrån fallet (jfr Yin, 1989). Dock ifrågasätter vi kritiken och menar att det 

trots allt går att göra vissa generaliseringar utifrån fallstudier, varför skulle människor annars 

bedriva sådana? Vi är medvetna om att ett specifikt fall inte kan liknas vid något annat men 

att det alltid finns vissa lärdomar om gemensamma nämnare som går att applicera på andra 

fall i verkligheten.  

 

Den bedrivna fallstudiebaserade forskningen är dynamisk då den har inneburit en pendling 

mellan olika moment. Tankegångarna kring datainsamlingen har förändrats över tiden då vi 

till exempel har funderat mycket över olika metodval. Även nya empiriska kunskaper har 

bidragit till att vi har fått förkasta vissa av våra tidiga teoretiska resonemang och tankegångar 

som ersatts med nya (jfr Gummesson, 2004). Studiens kvalitativa karaktär har således bidragit 

till att vi har varit öppna för att ny empiri kan ändra förutsättningarna för den ursprungliga 

planen. Den dynamiska processen lyfts även fram i vägvalet för det teoretiska angreppssättet.  

 

3.4 Teoretiskt angreppssätt 
Vid tillämpningen av den fallstudiebaserade forskningen har vi använt oss av en ansats 

kombinerad av deduktiva och induktiva element (jfr Gummesson, 2004), med andra ord har 

uppsatsen en abduktiv ansats (jfr Patel & Davidson, 2003). Det abduktiva arbetssättet innebär 

att vi har utgått från ett induktivt arbetssätt där vi utifrån fenomenet shoppingturism har läst in 

oss på ämnet och formulerat preliminära teoretiska utgångspunkter. Teorin har sedan jämförts 

med fallstudien, det vill säga empirin, och därefter har nya teoretiska utgångspunkter 

utvecklats. De teoretiska utgångspunkterna, i det abduktiva arbetssättet, beskriver således det 

unika avgränsade område som vi studerar (ibid.). För att ställa oss kritiska mot det abduktiva 

arbetssättet så inser vi att alternativa tolkningar kan förbigås eftersom vi omedvetet gör val 

som samtidigt begränsar oss i vårt arbete. För oss har den abduktiva metoden dock varit en 

självklarhet då vi ställer frågan om vilken forskning som inte utgörs av omedvetna val och 

begränsningar samt en pendling mellan empiri och teori. Fördelen med det abduktiva 

arbetssätet är således att det inte låser oss som forskare, utan istället fördjupas analysen 

genom att relationen mellan teori och empiri stärks då undersökningen av forskningsobjektet 

kontinuerligt utvecklas (ibid.). Vi har även strävat efter att uppnå en sammansättning av 

tvärvetenskapliga teoretiska utgångspunkter för att öka möjligheterna till nyskapande kring 

fenomenet shoppingturism (jfr Gummesson, 2004).  
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3.5 Datainsamling  
I praktiskt taget alla fallstudier ingår individuella intervjuer och för det mesta, precis som i 

vårt arbete, utgör de kärnan i datainsamlingen (jfr Gummesson, 2004). I insamlingen har vi 

tillämpat intervjusamtal som är en specifik form av intervjuer. Empirin utifrån intervjuerna är 

således primärdata och utgör den största delen i datainsamlingen. Utöver intervjuerna har vi 

även samlat in empiri genom sekundära källor.  

 

3.5.1 Intervjusamtalet 

Intervjusamtalen som genomförts har följt en struktur och ett syfte, vilket har varit ett sätt för 

oss att omsorgsfullt ställa frågor till intervjupersonerna. Samtalen har även bidragit till att vi 

lyhört har kunnat lyssna på svaren. Vid genomförandet av intervjusamtalen har vi eftersträvat 

att följa stegen för en professionell forskningsintervju. Stegen utgörs av sju 

utvecklingsstadier, tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering samt 

rapportering. De bidrar till att en högre intervjukvalitet kan skapas (jfr Kvale, 1997). Vi 

använde oss av intervjuguider som verktyg för de halvstrukturerade intervjuerna, vilka 

påträffas i Bilaga 1-7 och är uppbyggda efter en rad teman samt förslag på relevanta frågor 

(ibid.). Vid utformandet av frågorna har vi haft i åtanke vad det är för kunskap vi önskar 

erhålla utifrån uppsatsens syfte. De halvstrukturerade intervjuerna bidrog även till öppenhet 

och mångsidighet i svaren, vilket har varit av betydande karaktär. Öppenheten i 

intervjusamtalen resulterade även i att diskussionerna vid ett par tillfällen behandlade 

områden som ligger utanför uppsatsens område. Dock hade varje intervjurespondent avsatt 

gott om tid, cirka en timme per intervjusamtal, vilket betydde att det fanns utrymme för 

utsvävningar. Intervjuguiderna var ett stort stöd i dessa sammanhang då vi med hjälp av dem 

kunde styra in samtalet på rätt spår igen. Kritik som går att rikta mot de sju stegen för en 

professionell forskningsintervju är att de inte alltid följer den ordning som Kvale (1997) 

förespråkar. Bland annat skriver författaren att syftet med undersökningen bör klargöras innan 

metodvalet fastställs. Dock menar vi att det inte alltid fungerar på det sättet då vi till exempel 

inte helt fastställt syftet innan den första intervjun genomfördes. Som tidigare nämnts så är 

processen dynamisk och utvecklas genom en pendling utifrån erhållna svar samt nya 

teoretiska lärdomar varför även syftet kan förändras under skrivprocessen.  
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3.5.2 Urval och avgränsningar  

Uppsatsens urval baseras på ett snöbollsurval där vi inledde med att intervjua Monica 

Bengtsson, kryssningsansvarig samt utvecklingsansvarig på turistenheten för näringslivs- och 

destinationsutveckling. Syftet med intervjun var att få en första inblick i hur aktörer i staden 

samverkar kring turism och handel. Intervjun hade stort fokus på arbetet med 

kryssningsturister och vi fick bland annat tips och idéer på andra personer som skulle kunna 

vara intressanta för vår uppsats (jfr Jacobsen, 2002). Bland annat fick vi tips om Agnetha 

Estberger, butikschef på Anina samt styrelsemedlem i Svensk Handel, som också stod för 

nästa intervju. Den gav oss en första insyn i handelsaktörernas arbete och vi fick även fler 

förslag på personer med användbar information. Dock vill vi påpeka att vi hela tiden har 

utgått från att kontakta intervjupersoner utifrån syftet med uppsatsen, vilket har bidragit till att 

det skett en del avgränsningar i snöbollsurvalet. Vi har således inte kontaktat alla de personer 

som vi har fått tips om då vi gjorde en bedömning att de inte var tillräckligt relevanta för 

uppsatsens område. Vidare har vi intervjuat Jan Magnusson, tillförordnad turistchef, 

Näringslivs- och destinationsutveckling, som gav oss ytterligare infallsvinklar i hur 

turistenhetens arbete fungerar. Därefter genomfördes en intervju med Suzana Axeheim, 

butikschef på Juvel & Design, som bland annat beskrev hur handelsaktörerna i city 

samverkar. Helena Wennerström, annonschef på Helsingborgs Dagblad, var nästa 

intervjurespondent som berättade om sin syn på marknadsföringen av Helsingborg samt hur 

olika aktörer väljer att annonsera. Hon har även jobbat som marknadsansvarig på Väla, vilket 

också till stor del kom att påverka hennes svar om aktörernas samverkan kring 

shoppingturism. Nästa intervju hölls med den nuvarande marknadschefen på Väla, Ulrika 

Nordström, som bidrog med värdefull information om hur ett köpcenter som aktör arbetar 

med shoppingturism. Sista intervjun genomfördes med Anders Fejne, butikschef på Optica 

samt styrelseordförande för Helsingborgs Cityförening. Han delgav bland annat användbar 

information om hur Cityföreningens arbete ser ut samt hur relationen till andra aktörer 

beskrivs. Värt att uppmärksamma i vårt urval är att vi inte fick kontakt med en nyckelperson 

på handelssidan som fungerar som en länk mellan handelssidan och turismsidan. Saknaden av 

personens infallsvinklar från detta gränsöverskridande perspektiv kan därmed ha påverkat 

resultatet. Det slutgiltiga urvalet av intervjupersoner blev sammanfattningsvis; 
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Intervjuperson Verksam som/inom 

Monica Bengtsson Näringslivs –och destinationsutveckling 
Kryssningsansvarig/Utvecklingsansvarig turism 

Agnetha Estberger 
 

Butik Anina samt Svensk Handel 
  

Jan Magnusson Näringslivs – och destinationsutveckling 
T.f. Turistchef 

Suzana Axeheim 
 

Butik Juvel & Design samt Svensk Handel 

Helena Wennerström 
 

Annonschef på Helsingborgs Dagblad 

Ulrika Nordström 
 

Marknadsansvarig på Väla Centrum 

Anders Fejne 
 

Butik Optica samt styrelseordförande i Helsingborgs 
Cityförening 

 

Vi har fått godkänt från intervjupersonerna att benämna dem vid namn och titel i uppsatsen. 

Därför har vi valt att göra detta beroende på att vi anser att det skapar en viss tyngd åt 

uppsatsen eftersom samtliga personer har viktiga positioner inom sina verksamhetsområden. 

För att underlätta för läsaren i analysen benämner vi dem emellanåt även vid titel eller post, 

vilket förtydligar resonemangen.  

 

3.5.3 Information genom sekundära källor 

Datainsamlingen består även av sekundära källor i form av marknadsföringsmaterial så som 

turistbroschyrer samt hemsidor på internet. De sekundära källorna har använts för att 

undersöka den diskurs om shopping i Helsingborg som riktas mot besökare. Syftet med detta 

har varit att på ytterligare ett plan undersöka hur aktörerna samverkar kring destinationens 

shoppingturism. Genom de sekundära källorna har vi kunnat utnyttja en av de fördelar som 

finns med fallstudier, det vill säga att kunna återvända till det studerade fallet för att inhämta 

kompletterande information (jfr Yin, 1989). Det är i den bemärkelsen som de sekundära 

källorna också används, som komplement till den primära datainsamlingen. Vid användandet 

av sekundärdata har vi dock inte haft samma kontroll över informationen som vid insamling 

av primärdata eftersom vi inte vet hur informationen har samlats in (jfr Jacobsen, 2002). 

Genom ett kritiskt reflekterande och en medvetenhet om detta har vi dock bedömt 

informationen i det studerade materialet som relevant och tillförlitlig. 
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3.5.4 Urval och avgränsningar 

Urvalet och avgränsningarna för informationsinsamlingen av sekundära källor har till stor del 

baserats på material som omnämnts under intervjuerna, vilket betyder att informationen ur 

olika aspekter även är betydelsefull för de verksamma aktörerna. Materialet som använts 

består av turistbroschyrer över Helsingborg samt tillgänglig information från hemsidan för 

Helsingborgs stad (www.helsingborg.se) och för Helsingborgs Cityförening 

(www.helsingborgcity.se). På dessa hemsidor har vi funnit mycket relevant information som 

använts för att bättre förstå en del av de diskussionsämnen som tagits upp under intervjuerna. 

Exempelvis har vi kunnat öka förståelsen för hur stadens handelsförening ser ut och fungerar 

genom information från hemsidan. 

 

3.6 Analys och tolkning 
Den fallstudie som genomförts har genererat stora mängder empiri, vilket i sin tur har skapat 

samband mellan de olika empiriska delarna. Då tolkningarna av materialet styrs av vår 

förförståelse och tysta kunskap är det inte möjligt att göra tankestegen i analysen helt synliga. 

Detta har gjort det svårare för oss att uppfylla kravet på reliabilitet och replikation. Tanken är 

dock inte att studien ska upprepas av andra forskare med liknande resultat (jfr Gummesson, 

2004). Däremot är validiteten ett centralt begrepp för fallstudien, det vill säga att vi faktiskt 

undersöker det område som vi säger att vi ämnar undersöka (jfr Patel & Davidson, 2003). Då 

uppsatsen inbegriper en fallstudie innebär det således att en analys och tolkning har 

genomförts och att jämförelse därmed är ett nyckelord. Undersökningen består således av en 

jämförelse av empirin sinsemellan samt med existerande litteratur och teori (jfr Gummesson, 

2004). Då det komplexa fenomenet är svåröverblickat, tvetydigt och diffust har jämförelse 

varit en stor utmaning i uppsatsarbetet.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

Avsnittet för teoretiska utgångspunkter består av två övergripande delar. Den första delen, En 

destinations shoppingturism, ämnar ge grundläggande förståelse kring shoppingturism och 

behandlar därmed destinationen som begrepp, shopping som upplevelsebaserad konsumtion, 

avgörande faktorer för shoppingturism samt shoppingdestinationens marknadsföring. I den 

andra delen, Aktörernas samverkan, framförs teoretiska resonemang kring aktörernas 

samverkan ur nätverksperspektiv, samarbete och konkurrens, offentliga och privata 

verksamheter samt handlarna som privata aktörer. Avslutningsvis presenteras en 

sammanfattning av de valda teoretiska utgångspunkterna. 

      __________ 

 

En destinations shoppingturism 

4.1 Destinationsbegreppet 
Begreppet destination är svårdefinierbart och används på olika sätt av olika aktörer. Då många 

inte är införstådda med betydelsen bakom konceptet kan detta leda till motsägelser vid 

diskussion kring ämnet (Framke, 2002a; Davidson & Maitland, 1997; Ringer, 1998; Hall, 

2005; Leiper, 2000). Enligt flera författare beskrivs det dock oftast att summan av utbud, 

attraktioner, faciliteter, tjänster och infrastruktur skapar identiteten av en plats som i sin tur 

utgör destinationen. Vidare kan även destinationen betraktas som ett marknadsföringsobjekt 

eller som ett geografiskt avgränsat område (Framke, 2002a; Davidson & Maitland, 1997; 

Medlik, 1993). Vid definiering av destinationer har det även formulerats ett antal påtagliga 

kännetecken och karaktärsdrag. I sammanhanget skrivs det bland annat om olika kriterium där 

ett handlar om att destinationens region bör vara mycket lättillgänglig genom vägar, 

flygtransport eller kryssningsfartyg (Medlik, 1993). Den komplexa turistprodukten är, enligt 

Davidson och Maitland, (1997), ytterligare ett exempel på en karaktär som alla destinationer 

har. De belyser att turistprodukten kräver interaktioner mellan myndigheter, 

turistorganisationer samt olika privata aktörer. Framke (2002b) resonerar på liknande sätt och 

beskriver destinationerna som dynamiska då de består av många produkter och tjänster som är 

sammankopplade genom nätverk samt andra samarbeten. Författaren menar därför att de är 

några av de mest centrala begreppen vid beskrivning av en destination.  

 



Turism och handel i relation  Teoretiska utgångspunkter 

     15                                                                          

    

 

Vi tar utgångspunkt i definitionen om att destinationen inbegriper en komplex turistprodukt, 

vilken kräver goda interaktioner mellan flertalet aktörer i dynamiska nätverk. Utifrån 

uppsatsen syfte kommer vi även att tillämpa destinationsbegreppet med en annan innebörd. Vi 

tar därmed ytterligare en utgångspunkt i det som Timothy (2005) skriver om 

shoppingdestinationer. Han menar att det finns många platser som har utvecklats till välkända 

shoppingdestinationer och vad dessa har gemensamt är att de ofta är kända för en eller ett 

fåtal produkter. Destinationen i sig utvecklas således till stor del på grund av dess roll som 

shoppingturistdestination. Då vi ämnar förstå hur aktörer tillsammans utvecklar destinationens 

shoppingturism, kommer därmed begreppet shoppingdestination även att användas, då det 

enligt Timothy (2005) är shoppingturismen i sig som utvecklar shoppingdestinationen. 

 

4.1.1 Turistprodukten 

Utifrån ovanstående resonemang om att destinationen inbegriper en komplex och dynamisk 

turistprodukt behövs en djupare förklaring kring turistproduktens karaktär. Elbe (2002) 

betraktar turistprodukten utifrån två nivåer, den första nivån är den totala, den generiska 

nivån, vilken består av hela destinationsupplevelsen. Den andra nivån är den specifika nivån 

och innefattar de tjänster som varje enskilt företag eller aktör erbjuder. Den totala nivån 

utgörs således av en sammansättning av den specifika nivån. Elbes (2002) syn på 

turistprodukten är relevant för denna uppsats men kan betraktas som något förenklad. von 

Friedrich Grängsjö (2001) däremot likställer destinationsbegreppet med turistprodukten och 

pratar om den utifrån fem karaktärsdrag; för det första så består turistföretagandet av 

tjänsteproducerande verksamheter där det upplevda värdet är det värde som besökaren 

upplever i konsumtionsprocessen. Det är turisten som bestämmer och värderar hur 

turistprodukten ser ut. För det andra är turistprodukten en multielement produkt, det vill säga 

att den utgörs av flera komponenter, vilket gör att samproduktion är nödvändigt och att de 

inblandade aktörerna är beroende av varandra (Palmer och Bejou, 1995). En tredje egenskap 

är att aktörerna arbetar i gränsorganisationer, det vill säga över gränserna mellan offentlig 

sektor och privat företagande. För det fjärde är turismnäringen fragmentarisk av parallella 

branscher, samtidigt som den domineras av småföretagande (von Friedrich Grängsjö, 2001). 

Det femte kännetecknet är att turismnäringen till stor del påverkas av säsongsvariationer, 

vilket får konsekvenser för kontinuiteten i företagandet samt vid anställningar (ibid.). 

Turistproduktens karaktärsdrag påverkar således aktörernas verksamheter på en destination 

där bland annat detaljhandeln utgör ett av dessa verksamhetsområden. Turistprodukten ligger 
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till grund för fortsatta teoretiska utgångspunkter då den på ett övergripande sätt belyser 

komplexiteten i shoppingturism som en del av turistprodukten med alla dess inblandade 

aktörer. Karaktärsdragen kommer således att återkomma i en del andra teoretiska resonemang, 

dock vissa mer frekvent än andra. 

 

4.2 Samband mellan handel och turism  
Detaljhandeln gynnas av en ökad turism i och med att turisterna köper olika varor medan 

turismen i sin tur drar nytta av handeln då många turister besöker exempelvis ett köpcentrum 

som målet med resan (Cronholm & Kolterjahn, 2005; Jansen-Verbeke, 1991). Cronholm och 

Kolterjahn (2005) menar att turistnäringen och handeln har mycket att lära av varandra i 

dagsläget för att skapa attraktiv shoppingturism. Oftast startar samarbeten med olika projekt 

som sedan utvecklas som en naturlig fortsättning på de inledda projekten. Vidare är 

shoppingturism inte endast av betydelse för vissa specifika handlare eftersom alla aktörer i en 

stad utgör en del av destinationen (ibid.).  

 

Cronholm och Bergström (2004) menar att det är det svårt att finna en enhetlig definition av 

shoppingturism eftersom det egentligen handlar om konsumenter som är ute efter upplevelser. 

Trots allt har de delgivit en definition av shoppingturism; ”när konsumenten åker längre för 

att inhandla vissa varor än vad som egentligen behövs”. Shoppingen gör således att resan och 

vistelsen får ett mervärde. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i denna definition samtidigt som 

det dock finns en medvetenhet kring problematiken att finna en enhetlig definition. Även om 

Cronholm och Bergströms (2004) definition av shoppingturism används som utgångspunkt i 

uppsatsen är det värt att uppmärksamma att det förekommer ett annat sätt att definiera 

begreppet. Vid denna definition görs det en åtskillnad mellan shoppingturism och 

turismshopping.  

 

4.2.1 Shoppingturism och turismshopping 

Cronholm och Kolterjahn (2005) beskriver att relationerna mellan shopping och turism går att 

dela upp i två kategorier. Den första utgår från att det primära syftet med resan är att shoppa, 

vilket benämns som shoppingturism (Cronholm & Kolterjahn, 2005; Butler, 1991). Till 

exempel betraktas souvenirinköp eller gränshandel som ren shoppingturism (Cronholm & 

Bergström, 2004; Butler, 1991). Shoppingturism i gränsområden är ett välkänt 

shoppingmönster i hela världen (Cronholm & Kolterjahn, 2005; Timothy, 2005) som 
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genererar betydelsefulla turistflöden till destinationen (Timothy, 2005; Kendall & Kreck, 

1992).  Shopping som en form av turism skiljer sig dock från den shopping som endast är en 

av många turistaktiviteter på en resa, det vill säga turismshoppingen (Coles, 2004). I denna 

kategori kommer shoppingen som en naturlig och sekundär aktivitet under besöket på en 

destination. Uppdelning mellan dessa två kategorier av turisters shopping är tydlig, vilket har 

bidragit till att den tillämpas i många sammanhang vid diskussion kring ämnet (Cronholm & 

Kolterjahn, 2005; Butler, 1991). För förtydligande av kategorierna, se figur 1.
 
Ovanstående 

teoretiska resonemang kring begreppens skillnader får ingen vidare betydelse för uppsatsens 

fokus utan betraktas som en viktig del för att öka förståelsen kring ämnet. Fortsättningsvis 

kommer därmed begreppen shoppingturism och shoppingturist att användas trots att det 

emellanåt även åsyftas till shopping som en sekundär aktivitet.  

 

Figur 1, ” I försäljningen till turister ingår både shoppingturism och turismshopping”. Källa: Cronholm och 

Kolterjahn ( 2005:21) 

 

4.2.2 Shoppingturism som en form av upplevelsebaserad konsumtion 

Utifrån tidigare resonemang om att shoppingen ger vistelsen ett mervärde, går det även i 

sammanhanget att se upplevelser som en avgörande faktor för att skapa mervärde inom 

shoppingturism. Förutom att shoppingen kan betraktas som en form av turism så ska 

shoppingen idag således även innehålla en upplevelse i sig (Cronholm & Kolterjahn, 2005). 

Upplevelse som begrepp är inget nytt och har flitigt använts inom turismen då turister söker 

och vill konsumera upplevelser på destinationen (Mossberg, 2003). Vidare hävdar Pine & 

Gilmore (1999) att varor och tjänster inte i sig är tillräckliga utan att det krävs ett mervärde i 

form av upplevelser. Utifrån upplevelsetrenden efterfrågas således en ökad köpupplevelse och 

enligt Cronholm och Kolterjahn (2005) har trenden utvecklats på grund av att tiden idag är 

mer värdefull samt att informationsflödena blir allt större. De menar att kunderna idag ofta är 

tidspressade samtidigt som de efterfrågar något mer än bara handel. Bergström och Wikström 

(2003) har en annan infallsvinkel då de anser att den upplevelsebaserade konsumtionen har 

uppkommit på grund av den rådande konkurrensen mellan handeln och andra branscher. De 

Försäljning till turister 

Shoppingturism Turismshopping 
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syftar då på att detaljhandelns konkurrens med dagens upplevelsetjänster har bidragit till att 

handelsaktörerna har fått satsa mer på den så kallade upplevelsehandeln. 

 

Även Mossberg (2003) belyser upplevelsebegreppets roll i sammanhanget men istället för att 

diskutera kring en eventuell konkurrens så menar hon att gränserna mellan, turism, handel och 

underhållning flyter samman allt mer. Löfgren (1999) resonerar på liknande sätt och skriver 

att det är en ständig hybridisering mellan de tre områdena samtidigt som det ständigt sker en 

cirkulation av idéer mellan dessa helt skilda branscher. Det finns således olika infallsvinklar 

kring upplevelsetrenden och istället för att peka på vad som är rätt och fel är slutsatsen att de 

ökar förståelsen för dagens upplevelsesamhälle och därmed shoppingturismen. Det som kan 

konstateras utifrån detta är att upplevelser är en avgörande faktor för att öka shoppingturism. 

Vidare följer en diskussion om ytterligare avgörande faktorer som bidrar till att skapa en 

attraktiv shoppingupplevelse. 

 

4.3 Avgörande faktorer för en destinations shoppingturism  
Vad som krävs för att en destination ska kunna utveckla en attraktiv shoppingturism kan även 

det diskuteras ur olika synvinklar (jfr Jansen-Verbeke, 1991). Denna diskussion tar sin 

utgångspunkt i det som kallas för bas- respektive pluskantsutbud. En stad måste först och 

främst ha ett basserviceutbud för att överhuvudtaget kunna attrahera individer. Till exempel 

kan brottslighet, dåliga vägar eller föroreningar hålla besökare och investerare borta från en 

plats och därmed motverka de faktorer som gör en plats attraktiv (Thufvesson, 2006). Utifrån 

detta kan bland annat trygghet och renlighet sägas vara en förutsättning för att locka turister 

(jfr Cronholm & Kolterjahn, 2005). Även om basservicen fungerar tillfredsställande så är det 

dock pluskantsutbudet, det vill säga det som finns utöver basservicen, som tycks vara direkt 

avgörande vid val av besök på platser (Thufvesson, 2006). 

 

4.3.1 Det ”lilla extra” som en avgörande faktor 

Vid utveckling av en shoppingdestination krävs det således ett basserviceutbud men 

framförallt ett pluskantsutbud. I Turistdelegationens undersökning Attraktiv shoppingturism i 

Sverige (2005) har det formulerats ett antal faktorer som kan inbegripas i diskussionen om 

bas- respektive pluskantsutbud (jfr Cronholm & Kolterjahn, 2005; Thufvesson, 2006). 

Faktorerna som belyses är evenemang, öppettider, transporter, standard, utbud, samverkan 

och information samt övriga faktorer så som trygghet, parkeringar och renlighet. I rapporten 
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framkommer att det som är av störst vikt är öppettiderna och övriga faktorer. Öppettiderna 

syftar till att de ska vara samordnade och generösa där till exempel söndagsöppet är en 

betydelsefull aspekt. Vidare beskrivs det att evenemang inkluderar fritidsaktiviteter, konserter 

och sportevenemang. Destinationens standard handlar om att det erbjuds exklusiv shopping 

och exklusivt boende respektive lågprishandel och lågprisboende (Cronholm & Kolterjahn, 

2005). Ännu en viktig faktor som även Jansen-Verbeke (1991) förespråkar är utbudet, vilken 

syftar på kulturaktiviteter och butiksutbud. Dessa faktorer kan liknas vid det pluskantsutbud 

som Thufvesson (2006) förespråkar och kan därmed sägas inbegripa avgörande faktorer för 

profilerande av shoppingdestinationen. Förutom dessa avgörande faktorer så är samverkan 

mellan turismnäringen och handelsaktörerna samt informationsflödena dem emellan en viktig 

faktor för en ökad shoppingturism. Samverkan som avgörande faktor innebär att företrädare 

från de båda näringarna ska informera och vara informerade om varandras verksamheter samt 

fungera som ambassadörer åt varandra (Cronholm & Kolterjahn, 2005). Att samverkan 

diskuteras och jämförs i samband med ovanstående faktorer kan tyckas märkligt och leder till 

ett ifrågasättande av resonemangen. Ett jämförande mellan faktorerna på detta sätt framställer 

samverkan som en faktor bland många andra och att det därmed framstår som en mindre 

betydande del än vad det förmodligen är. Utifrån uppsatsens syfte betraktas samverkan som 

en övergripande del, vilken i sig inbegriper andra avgörande faktorer så som öppettider, 

parkeringar och så vidare. Det är med andra ord genom samverkan som aktörerna gemensamt 

kan arbeta med de andra faktorerna. Att likställa faktorerna på ett sådant sätt som Cronholm 

och Kolterjahn (2005) gör kan därför tänkas ge en missvisande bild.  

 

4.4 Marknadsföring av en shoppingdestination 
Ett område inom shoppingturismen som framförallt belyser samverkan och interaktioner är 

marknadsföring av shoppingdestinationen. Till skillnad från den mer traditionella 

destinationsmarknadsföringen, där exempelvis Jansen-Verbeke (1998) förespråkar 

interaktionernas vikt av turistfaciliteter, så riktas det större fokus mot handeln i detta 

sammanhang. Ashworth och Voogd (1990) menar att samspelet är en avgörande faktor då det, 

förutom att påverka stadens profilering, även influerar kvalitén inom handelsutbudet. Enligt 

Langeard et. al (1981) är sambandet mellan den fysiska omgivningen, personal och kunder av 

störst betydelse. Warnaby & Davies (1997) har utvecklat ovanstående resonemang och menar 

att stadskontexten kan delas in i den fysiska miljön och den sociala miljön där den 

förstnämnda består av handelsplatserna medan frontpersonalen utgör en del av den sociala 
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miljön. Vid marknadsföring av shoppingdestinationer har frontpersonalen en viktig roll i 

interaktionerna då de är involverade i konsumentens process att skapa turistprodukten 

(Warnaby & Davies, 1997; von Friedrichs Grängsjö, 2001). Detta betyder att turister uppfattar 

destinationens värde genom de relationer som uppkommer med alla aktörer och representanter 

på destinationen (von Friedrichs Grängsjö, 2001). Den andra aspekten som inbegrips i den 

sociala miljön handlar om invånarnas gästvänlighet i staden som en viktig faktor för 

destinationens marknadsföring (Warnaby och Davies 1997). Författarna nämner dock 

ingenting i sammanhanget om att exempelvis utbildning kan vara av vikt för att öka 

personalens kunskaper kring bemötande som i sin tur kan öka destinationens värde. Detta kan 

tänkas utgöra en viktig del i marknadsföringsarbetet med en shoppingdestination men det 

framförs inga förslag på hur en sådan skulle kunna genomföras.  

 

Med utgångspunkt från resonemanget om marknadsföring av shoppingdestinationer så 

influerar således interaktionerna både i den fysiska miljön och sociala miljön hur en 

shoppingdestination framställs samtidigt som de bidrar till konsumentens helhetsupplevelse 

av destinationen (Warnaby & Davies, 1997). Genom detta tydliggörs även det som Fyall et. al 

(2006) belyser, det vill säga att destinationen är en av de svåraste produkterna att 

marknadsföra då alla olika komponenter som ska sammanföras gör marknadsföringen 

komplicerad. Ur ett shoppingdestinationsperspektiv blir marknadsföringen än mer komplex 

eftersom det således har med mänskliga interaktioner och relationer att göra. 

 

Aktörernas samverkan 

4.5 Samverkan som en avgörande faktor  
Utifrån de teoretiska utgångspunkterna om avgörande faktorer för utvecklandet av 

shoppingturism kan det konstateras att samverkan utgör en viktig faktor. Här tydliggörs 

således skärningspunkten mellan de övergripande teoretiska delarna och kommande teoretiska 

resonemang utgår därför från aktörernas samverkan. En väl fungerande samverkan mellan 

olika aktörer ökar upplevelsen för turisten (Cooper & Buhalis, 1998) eftersom det är turistens 

helhetsintryck av destinationen, och inte de specifika aktörerna, som de kommer att minnas 

(von Friedrichs Grängsjö, 2001). Turismens samordningsorganisationer på destinationen 

arbetar i regel med två huvuduppgifter. Den ena delen är samhällsutveckling genom 

utvecklingen av destinationen som helhet samt utveckling av det turistrelaterade näringslivet. 
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Den andra delen handlar om marknadsföring av turistprodukten, det vill säga 

destinationsmarknadsföring (Elbe, 2002; von Friedrichs Grängsjö, 2001).  

 

Vidare menar Cronholm och Kolterjahn (2005) att det ofta är turistenheten som fungerar som 

ansvarig informationsspridare. Det kan till exempel gälla evenemang som planeras, vilket 

involverar både handeln och övriga inom turistnäringen. I ett sådant fall är det viktigt att alla 

aktörer som kan tänkas dra nytta av evenemanget tydligt informeras om hur och när det ska 

genomföras. För att nå samverkansformer mellan dem krävs det dock tid, vilja och 

kompromisser, med andra ord det tar oftast lång tid att uppnå samverkansformer som alla 

anser är lämpliga (ibid.). Det krävs således en god kommunikation mellan representanter från 

turismen och handeln, vilket kan möjliggöras genom nätverk som är en betydelsefull aspekt 

då de skapar utrymme för djupare dialoger mellan de olika aktörerna (Moilanan & Rainisto, 

2009). 

 

4.6 Samverkan genom nätverk 
Elbe (2002) skriver om vikten av att betrakta destinationen ur ett nätverksperspektiv och 

menar att nätverk kan beskrivas som affärsrelationer mellan olika aktörer. Grängsjö (2006) 

resonerar på samma sätt då han säger att det finns relationer och beroendeförhållanden mellan 

aktörerna i nätverk. Detta kan dock innebära att de måste interagera med aktörer som de 

egentligen inte är så intresserade av att ha kontakt med (von Friedrich Grängsjö, 2003). Då 

nätverk är dynamiska förändras emellertid relationerna eftersom nya aktörer gör entré och 

omformar nätverken (von Friedrich Grängsjö, 2001). På liknande sätt menar Lynch (2000) att 

det förekommer både informella och formella nätverk. Nätverken kan i sin tur uppmuntras av 

stödorganisationer så som myndigheter och turistorganisationer, vilka bidrar med till exempel 

omvärldsanalyser och utbildningar. Grängsjö (1998) väljer att diskutera kring några av de 

främsta fördelarna med nätverk och belyser att de kan bidra till att utveckla nya kunskaper 

och kvalitéer hos aktörerna. Även Gibson et. al (1998) skriver om kunskapsinlärning som ett 

viktigt resultat av nätverk samtidigt som de belyser ökad affärsaktivitet och 

samhällsutveckling som ytterligare fördelar. von Friedrichs Grängsjö (2003) menar dock att 

aktörerna ofta måste förändra sina värderingar för att kunna jobba i en nätverksstruktur. Även 

om det således finns många betydelsefulla fördelar med nätverksformen kan detta leda till 

krav på omvärderingar hos aktörerna. Resonemanget kan ifrågasättas genom att fundera på 

hur enkelt det egentligen är att genomföra sådana förändringar av värderingar i praktiken. 
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Som ett svar på frågan menar dock von Friedrich Grängsjö (2003) att nätverken kräver ett 

stort ansvar från aktörernas sida och förespråkar samtidigt att en viktig fördel med nätverk är 

att de uppmuntrar till både samarbete och konkurrens. 

 

4.7 Samarbete och konkurrens 
Med utgångspunkt från ovanstående teoretiska resonemang finns det således naturliga 

incitament för olika aktörer att utveckla samarbeten som en del av nätverk (Elbe, 2002). 

Samarbetet beskrivs som ett gemensamt arbete som i sig har ett mål eller ett syfte, vilket 

kräver två eller flera aktörers medverkan där deltagandet innebär att varje aktör aktivt bidrar 

med en insats i någon form. Vidare betecknas samarbete som en utveckling av destinationen 

om det kan bidra till att det nätverk av aktörer som destinationen består av fungerar bättre. 

Med andra ord om samarbetet leder till en ökad integrering av aktörerna samt att deras 

verksamheter bedrivs så att resurserna utnyttjas mer effektivt (ibid.). Samarbetet kan på så vis 

öka konkurrenskraften för de involverade aktörerna (Lynch, 1990). 

 

4.7.1 Samarbete för en sammanhållen turistprodukt 

Företag som delvis säljer till turister kan ha svårt att identifiera sig som turistföretag, vilket 

leder till att verksamheter inom varierande branscher har svårt att samarbeta för en 

sammanhållen turistprodukt (von Friedrichs Grängsjö, 2001). Detta påvisar därmed en 

problematik då bland annat Gärtner (2001) skriver att turistprodukten måste utvecklas genom 

ett samarbete mellan enskilda företag, turistorganisationer och kommuner. Palmer och Bejou 

(1995) resonerar på samma sätt då de menar att ett samarbete i turismsammanhang kan leda 

till många fördelar och skapa en attraktiv turistprodukt. Förutom svårigheten med att jobba för 

en sammanhållen produkt så kan saknaden av samarbeten mellan aktörerna ge upphov till en 

rad andra tänkbara problem. Ett problem kan vara att aktörerna inte kan göra lika stort intryck 

på besökarna vid enskilda marknadsföringsaktiviteter. I en hårt konkurrerande bransch är det 

därför viktigt med gemensamma marknadsföringsaktiviteter som ökar besökarnas 

medvetenhet om destinationen (Palmer & Bejou, 1995). Jansen-Verbeke (1991) skriver i detta 

sammanhang om hur turistenheten kan försöka erbjuda en mer attraktiv turistprodukt genom 

annonser som utvecklas tillsammans med handlarna. Ett annat problem är att exkludera icke 

bidragande aktörer i samarbetet vid marknadsföringskampanjer eftersom dessa drar nytta av 

kampanjen då besökare även lockas till deras butiker. Anledningar till att vissa lokala aktörer 

väljer att inte vara bidragande i ett samarbete kan bland annat bero på att de ser att 
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samarbetsorganisationen endast innebär långsamma beslut och ett bevarande av 

maktkonstellationer (von Friedrichs Grängsjö, 2003). Ett tredje problem är att om aktörerna 

har svårt för att identifiera sina beroendeförhållanden så påverkar detta även deras förmåga att 

nå sina mål i utvecklingsprocessen. Baum (2000) diskuterar kring mål ur en annan synvinkel 

då författaren belyser att samarbeten behövs för att utveckla en gemensam vision på lokal nivå 

så att destinationens befolkning känner sig delaktiga i besluten. För att de ska känna sig 

delaktiga behöver de även se att de får ut något av destinationens utveckling, till exempel att 

de ekonomiska fördelarna stannar lokalt genom lokalt ägande. 

 

4.7.2 Coopetition 

Samtidigt som det krävs samarbeten så är dock konkurrens mellan aktörerna en av 

drivkrafterna bakom utvecklingen av destinationen (Baum, 2000). Aktörerna tvingas därmed 

samarbeta och konkurrera vid olika tillfällen där graden av samarbete ofta ställs i relation till 

graden av konkurrens (von Friedrich Grängsjö, 2001; Baum, 2000).  Bengtsson och Kock 

(2000) menar att den komplexa relationen coopetition är den mest fördelaktiga relationen 

mellan aktörer i ett nätverk medan von Friedrichs Grängsjö (2003) betraktar relationen som 

ett gynnsamt förhållande vid utveckling av destinationen. Lado et. al (1997) har ett liknande 

synsätt då de skriver att framgång i dagens samhälle kräver att företag tillämpar både 

samarbetsstrategier och konkurrensstrategier samtidigt eftersom den bästa partnern är en stark 

konkurrent. Coopetitionrelationen kan således beskrivas, likt det Nevin (2003) menar, som ett 

samarbete mellan konkurrenter som arbetar mot samma mål. Det är även den mest komplexa 

relationen som konkurrenter kan ha och för att få ett positivt utfall är det viktigt att skilja på 

konkurrensen och samarbetet för att kunna hantera dem på olika sätt. Relationen består därför 

av paradoxala interaktionssätt där den ena relationen är baserad på skilda intressen och 

fientlighet medan den andra relationen går ut på gemensamma intressen och vänskap (Wang 

& Krakover, 2007). Det är därför av största vikt att ledare i dessa förhållanden förstår de 

sammansatta relationerna för att kunna utveckla lämpliga strategier (Bengtsson och Kock, 

2000). Då coopetition är ett relativt nytt begrepp är dock litteraturen och medvetenheten kring 

det begränsad.  

 

4.8 Samverkan mellan offentliga och privata aktörer 
Grängsjö (2006) skriver att samarbeten inom destinationsutveckling i praktiken handlar om att 

koordinera samarbeten mellan privata aktörer och turistorganisationer som tillhör de 
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offentliga aktörerna. Privata aktörer kan välja att engagera sig i turistorganisationer för 

ekonomisk lönsamhet (Elbe, 2002), vilket dock kan strida mot de offentliga aktörernas 

uppdrag och ansvar (Kotler et. al 1993) Grängsjö (2006) menar att det finns motsättningar 

mellan de inblandade aktörerna, vilket har att göra med om de väljer att utnyttja turismen som 

medel för samhällsutveckling eller för privat företagande, det vill säga affärsutveckling. Att 

aktörernas delvis gemensamma intressen ligger till grund för samverkan kan uppfattas som 

oproblematiskt men när den ska operationaliseras i praktiken så uppstår en rad problem. 

Samtidigt som det finns likheter mellan aktörerna så finns det också stora skillnader i deras 

utgångspunkter för samverkan. Detta får konsekvenser för hur de olika aktörerna uppfattar 

syftet med samverkan och vilka dominerande idéer som ska styra arbetet (Grängsjö, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Figur 2,”Två dominerande idéer vid organisering av turism”. Källa: Grängsjö (2006:32) 

 

 

Den vänstra cirkeln i figur 2, samhällsutveckling, illustrerar de dominerande idéerna i 

offentliga organisationer. Dessa utgår från syftet att skapa samhällsutveckling genom 

generella samarbeten, det vill säga samarbeten med bred förankring i det turistrelaterade 

näringslivet. Avgränsningarna för samarbeten utgörs av administrativa och geografiska 

gränser och egentligen kan ingen aktör uteslutas från samarbetet (Grängsjö, 2006). Det är av 

stor vikt att samordningsorganisationen skapar och upprätthåller legitimitet, vilket är en 
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förutsättning för att kunna påverka och ha en central roll vid utvecklingen av turismen (Elbe, 

2002). Den högra cirkeln i figuren, affärsutveckling, illustrerar de dominerande idéerna i 

näringslivet som har för avsikt att skapa turistprodukter. Aktörerna som arbetar för en 

affärsutveckling ser destinationen som en turistprodukt som marknadsförs till utvalda 

segment. Deras affärskonstellationer sker därför i syfte att skapa konkurrenskraft för en 

strategiskt utvald produkt, vilket gör att organiseringen blir selektiv. Effektiviteten i dessa 

projekt är även avgörande och de organisationer som ger ett påtagligt bidrag till produkten 

platsar som medlemmar i affärskonstellationen medan övriga aktörer ses som konkurrenter 

(Grängsjö, 2006).  

 

Då dessa skillnader finns i grunderna för organiseringen av samarbeten framgår det att det 

finns krafter som både förenar och splittrar offentliga och privata aktörer för samordningen av 

turismen (Grängsjö, 2006). Det finns dock en rad aktörer inom turistnäringen som arbetar 

över gränsen mellan offentlig sektor och privat företagande (von Friedrichs Grängsjö, 2001, 

Thufvesson, 2006). De privata aktörerna kan i det gränsöverskridande arbetet bidra med 

specifika förmågor, kunskap och information medan de offentliga aktörerna har möjlighet att 

tillföra nödvändiga resurser. Vidare bidrar utvecklingen av samarbeten mellan privata och 

offentliga aktörer till en mer dynamisk och interaktiv destinationsutveckling (jfr Kotler et. al 

1993). 

 

4.9 Handlarna som privata aktörer 
Handelsbranschen som inbegriper privata aktörer utgörs därmed av företag i den 

affärsutvecklande delen, vilket gör att en rad aspekter bör belysas utifrån ett 

samverkansperspektiv. Utifrån turism- respektive handelsaktörerna menar Timothy (2005) att 

engagemang och kontroll över beslutsfattande är viktigt för alla aktörer. Det är även av vikt 

att uppmärksamma att aktörernas samverkan och engagemang i destinationsutvecklingen 

bidrar till finansiella fördelar som förvaltas lokalt. Att lokalbefolkningen uppmuntras till att 

öppna butiker eller till att vara verksamma inom turismnäringen är betydelsefullt för en 

shoppingdestinations framgång (Timothy, 2005). Vidare menar Timothy (2005) att de privata 

aktörerna på en destination borde få möjligheten att utveckla kunskaper om turism, 

exempelvis om dess förmåner och konsekvenser, för att vara bättre förberedda att fatta beslut i 

enlighet med en lokal turismstrategi. Åberg (2000) nämner att det behövs skapas en 

serviceinriktad och motiverad frontpersonal samt en lokalbefolkning som känner delaktighet i 
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en turistsatsning. En faktor handlar om att försäkra sig om att det går att få tag i kvalificerade 

människor som kan och vill arbeta mot turister. Därmed belyses faktorn om frontpersonalens 

roll återigen, som även diskuteras i samband med marknadsföring av shoppingdestinationer 

(jfr Warnaby & Davies, 1997). När det exempelvis handlar om säsongsberoende turism kan 

många branscher vänta med att söka arbetskraft tills tre veckor före säsongsstart. I denna 

situation behövs det jobbas långsiktigt för att finna människor med de rätta kvalifikationerna. 

Baum (2000) menar att det inte handlar om att hela lokalbefolkningen behöver ha 

yrkesmässiga färdigheter för att arbeta inom turism men att det behövs ett allmänt 

turismmedvetande. En problematik kring handelsaktörerna är dock, likt det Cronholm och 

Kolterjahn (2005) menar,  att det generellt är svårt att få enskilda handlare att inse turismens 

betydelse för destinationen.  

 

4.9.1 En komplex mix handelsaktörer 

Handelsbranschen karaktäriseras av en komplex mix aktörer, vilket också får konsekvenser 

för samverkan. Branschen är fragmentarisk och handelsaktörerna på en destination kan ägas 

eller drivas av stora kedjeföretag eller av små familjeföretag varav intressena bakom driften 

kan variera kraftigt (jfr Elbe, 2002). Handelsaktörer som ingår i en större kedja kan tycka att 

det är viktigare att vara lojal mot kedjans mål än att agera utifrån vad som gagnar 

destinationen. Småföretagare inom en destination kan tvärtom känna ett ansvar inför sin 

hemort (jfr von Friedrich Grängsjö, 2001). Cronholm och Kolterjahn (2005) exemplifierar 

detta då de skriver att större handelsaktörer inte har förstått hur viktigt det är att erbjuda 

helhetslösningar utöver den rena shoppingen. Vidare menar Timothy (2005) att det finns en 

tendens inom handeln att stora utomstående och utländska kedjeföretag tar över det lokala 

handelsetablissemanget. Det är dock viktigt att säkerställa lokal kontroll inom handeln så att 

det finansiella läckaget från den lokala ekonomin minskas (Getz, 1993). Lokal kontroll 

innebär också att de tillsammans kan jobba för unikhet (Jansen-Verbeke, 1998). Exempelvis 

kan, som tidigare nämnts, ett varierat handelsutbud betraktas som en stark tillgång i 

utvecklandet av en destination. Utbudet kan ge besökaren en hög kvalitativ 

shoppingupplevelse som skapas genom synergieffekter mellan handeln och turism. En 

destinations unikhet skapar således konkurrensfördelar (Jansen-Verbeke, 1998). Genom att 

utbudet belyses som en viktig faktor återigen sker det därmed en återkoppling till det 

teoretiska resonemanget om avgörande faktorer för shoppingturism.  
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4.10 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
För att sammanfatta de teoretiska utgångspunkterna följer ett kort sammandrag. Utifrån 

uppsatsens syfte betraktas destinationen inbegripa en komplex turistprodukt, vilken kräver 

goda interaktioner mellan flertalet aktörer i dynamiska nätverk. Turistprodukten involverar 

flera aktörer där sambandet mellan turism och handel utgörs av att shopping ger vistelsen ett 

mervärde. Ett mervärde som i dagens samhälle till stor del utgörs av upplevelser. Vidare 

belyses avgörande faktorer för shoppingturism så som utbud och öppettider som en del av 

destinationens pluskantsutbud. Shoppingdestinations marknadsföring sker i både den fysiska 

och sociala miljön där frontpersonalen utgör en viktig del i marknadsföringen. Utifrån 

uppsatsens syfte är den viktigaste faktorn den samverkan som sker mellan aktörerna. 

Aktörernas samverkan påverkas i sig av en rad faktorer, vilka är; nätverksbyggande, 

samarbete och konkurrens samt relationen mellan offentliga och privata verksamheter. 

Avslutningsvis beskrivs handelsaktörernas arbete för affärsutveckling samt komplexitet som 

avgörande faktorer för samverkan. 
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5. Analys 
I analysdelen tolkas empirin utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Delen inleds med en 

analys av Helsingborg som ”shoppingdestination” och de olika aktörernas syn på 

shoppingturism. Därefter följer en analys av aktörernas samverkan utifrån olika perspektiv, 

vilka är följande; nätverk, problematiken kring offentligt och privat, upplevelser samt 

marknadsföring. 

 

5.1 Helsingborg som ”shoppingdestination”  

För att undersöka huruvida Helsingborg som destination kan betraktas som attraktiv för 

shoppingturisten belyses inledningsvis de avgörande faktorerna för shoppingturism som kan 

förknippas med Helsingborg. Först och främst förtjänar tillgängligheten uppmärksamhet då 

Helsingborg är en stad som kan nås via många olika vägar och transporter. Med andra ord är 

staden relativt lättillgänglig och cirka 3 miljoner människor kan nå staden inom en timmes 

avstånd (www.helsingborg.se). Stadens lättillgänglighet är vidare en viktig del i utvecklandet 

av shoppingdestinationen då transporter och närhet betraktas som en förutsättning för 

shoppingturism (jfr Cronholm & Kolterjahn, 2005).  

 

Förutom att Helsingborg är lätt att nå så beskrivs det av flera av intervjupersonerna att staden 

även har ett brett butiksutbud (Axeheim, Wennerström, Nordström & Estberger), vilket är 

ytterligare en viktig faktor i samband med shoppingturism. Turisten erbjuds många unika 

affärer där Electa och Zgander tillsammans med Stenströms är några av dem som främst 

förknippas med detta segment (Axeheim). Marknadschefen Nordström och annonschefen 

Wennerström pratar om Väla som ett köpcentrum med ett stort produktsortiment medan 

handelsaktören Estberger menar att Helsingborg har ett stort utbud i jämförelse med andra 

närliggande städer i samma storlek. Helsingborgs stads hemsida är ytterligare en källa som 

beskriver stadens rika butiksutbud tillsammans med en mängd andra turistprodukter så som 

kultur och evenemang. Enligt Bengtsson, turismsamordnare, finns det även exklusiv shopping 

i staden då hon benämner Helsingborg som en ”boutique destination”. Begreppet används 

framförallt när staden marknadsför sig mot rederierna, det vill säga kryssningsturisterna. Till 

skillnad från exklusivitet kan ett lägre pris beskrivas som en annan viktig faktor. De danska 

shoppingturisterna reser exempelvis till Helsingborg för att bland annat handla 

bröllopsattiraljer då det råder en tydlig prisskillnad mellan Danmark och Sverige (Axeheim & 
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Estberger). Med andra ord sker det en gränshandel, vilket i litteraturen beskrivs som en form 

av shoppingturism (jfr Cronholm & Bergström, 2004). Helsingborg har således ett 

pluskantsutbud att erbjuda till shoppingturisten (jfr Thufvesson, 2006; Cronholm & 

Kolterjahn, 2005). Stadens kulturaktiviteter, exempelvis ett besök på Sofiero eller Dunkers 

kulturhus, samt evenemang såsom Eskilscupen eller Helsingborgsfestivalen (Magnusson) är 

ytterligare faktorer som är avgörande och som stärker stadens pluskantsutbud. Även om 

Helsingborg har ett brett utbud så har det dock gått att identifiera brister i deras 

basserviceutbud. Den otrygga miljön på Knutpunkten (Estberger) kan sägas bidra till att 

staden som shoppingdestination blir mindre attraktiv eftersom säkerhet är en viktig del i 

turistens ögon (jfr Thufvesson, 2006; Cronholm & Kolterjahn, 2005).  

 

Genom att belysa stadens breda pluskantsutbud går det att urskilja att det är en komplex 

blandning aktörer som är involverade i Helsingborg som destination. För att uppnå ett 

kvalitativt handelsutbud ur ett shoppingturismperspektiv krävs det att goda interaktioner 

upprättas mellan dessa aktörer (jfr Davidson & Maitland, 1997; Ashworth och Voogd, 1990). 

Men hur ser egentligen aktörerna på denna shoppingturism?  

 

5.1.1 Aktörernas uppfattning om shoppingturism och turismshopping 

Helsingborg har således förutsättningar för utvecklandet av shoppingturism, frågan är dock 

om detta kan betraktas som tillräckligt attraktivt för att locka turisten som i första hand är ute 

efter shopping (jfr Cronholm & Kolterjahn, 2005; Butler, 1991). Med utgångspunkt från det 

empiriska materialet kan det konstateras att intervjurespondenternas erfarenhet och 

uppfattning om shoppingturism varierar. Bengtsson, som turismsamordnare, belyser 

shoppingens betydelse mer generellt i turismsammanhang och menar att turisten så gott som 

alltid shoppar under en resa.  Vidare berättar handelsaktörerna Estberger och Axeheim att de 

tydligt märker vilka som är turister i butikerna medan handelsaktören Fejne menar att det är 

svårt att skilja på vem som är konsument och vem som är turist, det vill säga besökande 

konsumenter. Han säger även att han inte ser några tydliga definitioner på vare sig en turist 

eller shoppingturist. Likt det som Axeheim och Estberger berättar, tror Magnusson som 

turistchef, att shoppingen är en viktig del i stadens turism då den växer sig allt starkare 

beroende på en ökad medvetenhet hos handelsaktörerna. Marknadschefen Nordström påpekar 

dock att hon inte är helt säker på hur Helsingborg som destination marknadsförs och tror att 

mycket fokus ligger kring Helsingborgs läge, och närheten till havet. Hon beskriver att 
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”Helsingborg är en härlig plats att vara på” och att sundet är en betydelsefull aspekt vid 

marknadsföringen av staden. Nordström ifrågasätter dock detta då hon uttrycker ”att stå och 

titta på havet ger ju inga intäkter” och menar att staden möjligtvis behöver hitta ett annat 

fokus för marknadsföringen av destinationen. I sammanhanget ses shoppingen således som en 

sekundär aktivitet (jfr Coles, 2004) och vidare antyder Nordström att shoppingen bör få ta 

större plats i marknadsföringen eftersom den kan generera mycket pengar till staden. 

Annonschefen Wennerström som till viss del resonerar på liknande sätt tycker att Helsingborg 

har ett brett butiksutbud att erbjuda men ifrågasätter dock dess unikhet. Vid diskussion kring 

shoppingturismen nämns även att danskarna utgör en viktig målgrupp (Wennerström, 

Bengtsson och Estberger). Utifrån ovanstående resonemang är en tolkning att aktörerna inte 

reflekterar över skillnaden mellan shoppingturism respektive turismshopping. De ger inga 

intryck av att skilja på om shoppingen kommer som en primär eller sekundär aktivitet, vilket 

är en antydan om att gränsen mellan shoppingturism och turismshopping inte behöver vara så 

tydlig som Cronholm och Kolterjahn (2005) förespråkar. Frågan är dock huruvida aktörernas 

olika synsätt får konsekvenser för samverkan kring utvecklandet av shoppingturism. 

 

5.2 Helsingborgs aktörers samverkan kring shoppingturism 

En anledning till att aktörernas resonemang skiljer sig åt när det handlar om shoppingturism 

kan bero på att de tillhör olika verksamhetsområden och därmed även har olika roller i 

utvecklingen av Helsingborg som destination. De ser således shoppingturism ur olika 

synvinklar. För att stärka en destinations shoppingturism krävs det dock att aktörerna inom 

dessa olika områden samverkar (jfr Cronholm & Kolterjahn, 2005). Genom att analysera hur 

Helsingborgs aktörer samverkar kan det skapas en djupare förståelse för den problematik som 

komplexiteten i fenomenet för med sig. 

 

5.2.1 Samverkan via formella nätverk 

Den samverkan som idag finns mellan turistenheten och handelsaktörerna tar sin 

utgångspunkt under det gemensamma tak där flera aktörsgrupper är representerade 

(Magnusson). Bengtsson, turismsamordnare i staden, berättar att detta är en plattform som går 

under titeln Helsingborgs näringslivs- och destinationsutveckling. Här sitter även 

Helsingborgs Cityförening företrädandes av Cityledaren, som i detta fall kan betraktas som en 

aktör som rör sig i gränslandet mellan det privata och offentliga. Cityledaren är således en 
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nyckelperson i samverkan kring shoppingturismen (jfr von Friedrichs Grängsjö, 2001). Enligt 

Cityföreningens styrelseordförande Fejne leder den nya plattformen till att det kan ske ett mer 

frekvent nätverkande och att Cityledaren på detta sätt kan ta in mer synpunkter från 

turistenheten angående exempelvis kryssningsanlöpen. Kommunikationen mellan dem sker 

främst genom oregelbundna möten och daglig kontakt, vilket har möjliggjort för turistenheten 

att framföra information via Cityföreningen för att nå handlarna (Bengtsson). Nyligen 

genomfördes exempelvis en nätverksträff som handlade om kryssningsturismen, där även 

Cityledaren deltog. Bengtsson ser detta som positivt men tycker dock att det kan göras mer i 

samarbetet mellan turistenheten och handeln. Turistchefen Magnusson ger ett liknande intryck 

av detta då han berättar att det endast var en handlare av alla inbjudna handelsaktörer i city 

som anslöt till denna träff. Då Fejne även diskuterar vikten av välutbildade chefer belyses 

betydelsen av detta nätverk då det kan utveckla en ny kunskapsinlärning och nya kvalitéer (jfr 

Grängsjö, 1998; Gibson et al, 1998). Det finns således ett formellt nätverk där aktörerna har 

goda förutsättningar för att samverka. Dock är Näringslivs- och 

destinationsutvecklingsplattformen ett relativt nytt nätverksprojekt, vilket kan betyda att 

samverkan möjligtvis inte uppnått ett optimalt tillstånd än.   

 

5.2.2 Informationsspridning 

Likt det som turismaktörerna Bengtsson och Magnusson säger, så menar handlaren Estberger 

att turismnäringen är något som borde finnas med på cityhandlarnas agenda hela tiden. Hon 

berättar exempelvis att det inte ligger något större fokus kring stadens turism i de nyhetsbrev 

som hon erhåller från Cityföreningen. Eftersom det krävs beroendeförhållanden för att 

utveckla destinationens turistprodukt kan detta bristande informationsutbyte betraktas som ett 

hinder i Helsingborgs utveckling av destinationen (jfr Von Friedrichs Grängsjö, 2003). 

Informationen i de nyhetsbrev som skickas ut via e-mail till handelsaktörerna är övergripande 

och handlar till stor del om vad som händer i staden, exempelvis om olika evenemang 

(Axeheim, Estberger & Fejne). Handelsaktören Axeheim beskriver dessa nyhetsbrev som 

mycket viktiga eftersom de delger information som ofta är av stor vikt för schemaläggning 

och planering. Hon berättar dock att informationen ibland kommer för sent, vilket leder till att 

hon som handelsaktör inte hinner planera ordentligt inför exempelvis ett kommande 

evenemang. Därför är det också en annan form av informationsspridning som förespråkas, 

vilket handlar om personliga kontakter. Till skillnad från Cityföreningen som är ett formellt 

nätverk så pratar flera av intervjurespondenterna om betydelsen av personliga kontakter och 
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relationer (Axeheim, Nordström & Estberger) där det således sker en kommunikation genom 

informella nätverk (jfr Lynch, 2000). Personliga kontakter är därmed  en betydelsefull faktor i 

samverkan kring utvecklandet av shoppingturism. Marknadschefen Nordström menar att 

aktörerna ”känner till” varandra och varandras verksamheter och att det helt enkelt handlar 

om att ”ta telefonen och ringa till personer om det är så att man vill framföra en idé eller vill 

skaffa sig information om något”. Axeheim uttrycker sig på liknande sätt om hur hon som 

handlare erhåller information; ”ja men jag ringer ju de personer som jag vill prata med”. De 

informella nätverken utgör på så vis en viktig del i utvecklingen av destinationen och 

upprättas genom individernas egna initiativ och ansvar. Nätverk är även dynamiska och 

förändras över tiden då nya aktörer gör entré (jfr von Friedrichs Grängsjö, 2001). Då 

informationsutbytet främst sker genom personliga nätverk kan det tänkas påverka samverkan 

eftersom det ofta krävs tid för aktörerna att lära känna varandra och varandras verksamheter. 

Det kan även få konsekvenser för utveckling av shoppingturism om aktörerna väljer att inte 

nätverka med de aktörer som de inte är intresserade av att ha kontakt med (ibid.). På så sätt 

går det att ifrågasätta de informella nätverkens roll i utvecklingen av destinationens 

shoppingturism då dessa möjligtvis utesluter en rad aktörer. Därav vikten att upprätthålla 

samverkan genom både formella och informella nätverk. Att representanter för aktörerna idag 

sitter tillsammans i den gemensamma plattformen, det vill säga under samma tak, kan ses som 

ett möjliggörande för dessa nätverk då de kan träffas genom spontana möten eller informellt 

prat i korridorerna. 

 

5.3 Samverkan mellan turistenheten och handelsaktörerna 
Magnusson är, sedan drygt ett år tillbaka, tillförordnad turistchef i Helsingborg och är en 

viktig person i arbetet med att uppnå samverkan mellan Helsingborgs aktörer. Han menar att 

arbetet som turistchef har varit mer komplext än han vad han till en början trodde. I sitt arbete 

får han således uppleva komplexiteten i destinationen, vilken involverar arbete med flera olika 

aktörer (jfr von Friedrichs Grängsjö, 2001). Magnussons erfarenhet som turistchef kan 

därmed jämföras med det som Grängsjö (2006) skriver, det vill säga att aktörernas delvis 

gemensamma intressen ligger till grund för en samverkan men att det uppstår problem när den 

ska operationaliseras i verkligheten.  

 

En övergripande problematik kring utvecklingen av shoppingturism handlar om samverkan 

mellan offentliga och privata aktörer, det vill säga mellan turistenheten och handelsaktörerna. 
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I denna studie kan det konstateras att det finns krafter i destinationssamarbetet som både 

förenar och splittrar de offentliga och privata aktörerna (jfr Grängsjö, 2006). Förenande 

krafter är till exempel den nyligen genomförda omorganiseringen till den plattform som 

nämnts tidigare. Enligt Magnusson är syftet med organiseringen att aktörerna ska börja arbeta 

mot samma mål för att kunna utveckla destinationen. Detta skulle därmed kunna betraktas 

som en av deras strategier i deras nätverk. Att ha en gemensam målsättning är en viktig faktor 

för att ett gemensamt arbete mellan de olika aktörerna ska kunna stärkas (jfr Elbe, 2002). 

Även om enheterna för turism och handel idag sitter tillsammans och har många likheter i 

verksamheterna så finns det också stora skillnader i utgångspunkterna för samverkan. 

Magnusson menar att turistenheten har en övergripande roll där utgångsläget är destinationen 

som en helhet. Bengtsson, som turismsamordnare, berättar på liknande sätt hur de arbetar 

utifrån ett destinationsperspektiv eller med andra ord ”ett destinationstänk som utgår ifrån att 

turism- och besöksnäringen är förenad med näringslivet”. Turism är således inte någon ”egen 

box” eftersom all form av kommersiell verksamhet ingår i turismnäringen. Enligt handlarna 

Axeheim och Fejne är dock de flesta handelsaktörer individualister, vilket därmed kan leda 

till att de har svårt för att utgå från ett helhetsperspektiv. Ett utvecklande av handlarna som 

individualister kommer längre fram i analysen.  

 

Ovanstående resonemang tydliggör att de olika aktörerna arbetar för så väl 

samhällsutveckling som affärsutveckling (jfr Grängsjö, 2006). Oavsett om näringarnas 

representanter idag har en mer frekvent kommunikation så finns det således en problematik 

som utgörs av utvecklingen och strävan åt olika håll. För att på ett djupare plan redogöra för 

de båda näringarnas arbete i destinationens utveckling med shoppingturism följer först och 

främst en analys av turistenhetens roll som sedan leder in på handlarna.  

 

5.4 Turistenheten som samordningsorganisation  
Enligt turistchefen Magnusson handlar turistenhetens övergripande arbete om att fungera som 

informationsspridare och bidra med kunskap till destinationens aktörer, vilket beskrivs på 

liknande sätt av Cronholm och Kolterjahn (2005). Vidare uttrycker Magnusson det som att, 

”det handlar om att ha ett helikopterperspektiv och att få med aktörerna genom 

kommunikation.” Han beskriver följaktligen vikten av att missionera, det vill säga att gå ut till 

aktörerna och ”prata, prata, prata”. Bengtsson, turismsamordnare i staden, menar dock att det 

finns en svårighet i att få alla aktörer att samverka och tycker att alla måste lära sig att satsa 
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tillsammans och att tänka långsiktigt. Hon menar vidare att om en aktör engagerar sig i ett 

samarbete så kanske det kostar pengar för stunden men att de belönar sig i slutändan. 

Bengtsson påpekar att det handlar om att satsa långsiktigt, både vad gäller resurser och 

samarbete. Likt Elbe (2002) skriver så handlar detta om att utveckla hela det turistrelaterade 

näringslivet genom att skapa samsyn. Vad som inte lyfts fram i sammanhanget är hur 

turistenheten erhåller sin kunskap och information. Det finns således ingen antydan på att det 

också handlar om att lyssna på andra och att faktiskt byta kunskap. Om en part ska bidra med 

kunskap så är det möjligen snarare genom att föra dialoger som det kan utföras optimalt.  

 

Då det handlar om samarbete med evenemangsavdelningen så har turistenheten ett relativt tätt 

sådant med denna enhet, vilket förenklas av att även dem numera sitter under samma tak. Den 

dagliga kontakten blir ett naturligt faktum menar Magnusson. Vidare berättar han att detta är 

av betydelse även för shoppingturism då evenemang såsom Eskilscupen
2
 kan stärka 

Helsingborg som shoppingdestination genom synergieffekter med handlarna (jfr Cronholm & 

Kolterjahn, 2005). Magnusson menar att staden genom Eskilscupen har tillgång till 

deltagarnas adresser runt om i Sverige. För att på bästa sätt utnyttja informationen så kan 

förslagsvis handelsaktörerna skicka ut fördelaktiga erbjudande redan före turneringens start 

för att locka besökarna till stadens handelsområden. Exemplet ger en antydan om att det 

genom en hybridisering mellan turism, evenemang och handeln (jfr Mossberg, 2003) går att 

arbeta för en utveckling av destinationens shoppingturism. Som turismsamordnare i staden ser 

även Bengtsson samarbetet med evenemangsenheten som en självklarhet och säger att ”ett 

evenemang kan verkligen vara en spjutspets för att marknadsföra en destination”. Följaktligen 

är destinationsmarknadsföringen ytterligare en av turistenhetens uppgifter (jfr Elbe, 2002), 

vilket också kommer att problematiseras längre fram i analysen. Magnusson belyser även 

vikten av att skapa ”evenemang för alla” och ”att ha med sig invånarna”, vilket kan ses som 

att de även måste arbeta för att upprätta en slags gästvänlighet inom destinationens sociala 

miljö (jfr Warnaby & Davies, 1997). 

 

Turistenhetens samarbete med handlarna beskrivs inte vara av lika tät och självklar karaktär 

som det med evenemangsenheten trots att de, enligt turistchefen Magnusson, har samma 

förutsättningar för kommunikationen. Anledningen till detta är inte helt tydlig och Bengtsson 

menar att det idag kan göras mycket mer för en bättre samverkan mellan enheterna. Hon har 

                                                 
2
 För förtydligande: Sveriges näst största fotbollsturnering för barn och ungdomar (www.eskilscupen.nu) 
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svårt att förstå varför inte handel betraktas som en absolut del av besöksnäringen. Personligen 

betraktar hon det inte som någon separat del; ”allting som har med besökare att göra handlar i 

grund och botten om förflyttad konsumtion”.  

 

Kommer man till en destination så shoppar man alltid oavsett om man är privatresenär, om 

man är kryssningsbesökare eller om man är konferens- och affärsresenär /---/ Så jag tycker 

att det är helt naturligt att shoppingdelen och handlarna är en mycket viktig del och mycket 

viktiga partners i ett destinationssamarbete. (Citat Monica Bengtsson)  

 

För att få fler aktörer att tänka ur ett destinationsperspektiv omnämner en del av 

intervjupersonerna att det enklaste är att utgå från hur det själv är att vara turist. Alla har de 

någon gång varit besökare på en annan destination än hemorten och frågan som varje individ 

kan ställa sig då är hur han eller hon själv beter sig som turist. De egna erfarenheterna kan 

sedan användas som utgångspunkt för varje enskild aktör vid samverkan och kring frågor som 

berör besöksnäringen (Estberger, Bengtsson & Nordström). Med andra ord kan detta 

reflekterande bidra till att det blir lättare att se hur de olika delarna kompletterar varandra på 

den generiska nivån i turistprodukten (jfr Elbe, 2002) och till hur stor del av besöken som 

handlar om shopping. 

 

Ovanstående resonemang och förtydligande citat tyder på att aktörerna är medvetna om att 

handeln är en stor del i turismnäringen. Dock medges det samtidigt att aktörerna skulle kunna 

samverka betydligt bättre på en rad olika plan. Handelsaktörerna ser möjligtvis inte fördelarna 

ur ett större perspektiv, vilket belyser att de som delvis säljer till turister kan ha svårt att 

identifiera sig som turistföretag. Därmed skapas en problematik kring att samarbeta för en 

sammanhållen turistprodukt (jfr von Fiedrichs Grängsjö, 2001). Med utgångspunkt från 

ovanstående resonemang följer en analys kring samverkan ur ett handelsperspektiv. 

 

5.5 Handelsaktörerna för affärsutveckling 

Intervjurespondenterna inser, som nämnts ovan, att de som handelsaktörer är en viktig del i 

turistnäringen (Axeheim, Estberger & Fejne). Turistchefen Magnusson anser dock att det 

finns många handelsaktörer som inte är medvetna om att de är en del av turismen även om 

han tror att fler börjar inse att shopping är en stor del av besökarens upplevelse. Anledningen 

till att vissa handelsaktörer i praktiken inte agerar som om de vore en del av turistnäringen 

kan bero på det som handelsaktören Axeheim påpekar, att ”alla handlare är individualister, det 

är ju därför de är handlare”. De har sina egna idéer som de vill förverkliga (Fejne), vilket kan 
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vara en orsak till att de saknar det helikopterperspektiv som behövs vid en väl fungerande 

samverkan (jfr von Friedrichs Grängsjö, 2001). Vidare menar Axeheim att ”det är lättare att 

titta rakt fram och tänka på sig själv” och sin egen verksamhet. Fokus ligger således på det 

privata företagandet, vilket belyser det individualistiska synsättet och affärsutvecklingen som 

splittrande faktorer för samverkan mellan turistenheten och handelsaktörerna (jfr Grängsjö, 

2006). Förutom att handlarens individualistiska synsätt bidrar till svårigheten att se helheten 

(Axeheim & Fejne) så är även den komplexa mixen av handelsaktörer problematiskt ur ett 

helhetsperspektiv (Bengtsson). Aktörernas olika intressen och engagemang leder till att de har 

svårt att se att de tillhör besöksnäringen samt att se vikten av att söka konkreta samarbeten på 

en destination (Bengtsson). 

 

5.5.1 Den komplexa mixen av handelsaktörer 

Att ett varierat och unikt handelsutbud är en stark tillgång i utvecklandet av en 

shoppingdestination har tidigare konstaterats (jfr Jansen-Verbeke, 1998; Cronholm & 

Kolterjahn, 2005) och enligt Elbe (2002) så bidrar således även dessa aktörer till 

destinationens turistprodukt. Handelns komplexa blandning av aktörer får dock konsekvenser 

vid samverkan. Bengtsson, turismsamordnare i staden, ser till exempel att aktörerna ofta har 

olika perspektiv beroende på om de är små handlare eller om de är stora kedjeföretag och i 

enlighet med Elbe (2002) så ser hon att intressena bakom driften varierar. Flera forskare 

menar att detta beror på att aktörer inom större affärskedjor inte känner samma ansvar för sin 

hemort jämfört med mindre handelsaktörer (jfr Von Friedrichs Grängsjö, 2001; Cronholm & 

Kolterjahn, 2005; Elbe, 2002). Vidare menar Bengtsson att små handlare ofta måste få direkt 

avkastning vid en marknadsföringsinsats då de vid annonsering i en tidning behöver få 

tillbaka investeringen på kort sikt. De stora kedjorna arbetar på ett annat sätt, vilket därmed 

får konsekvenser för samverkan mellan de olika aktörerna. Axeheim som handelsaktör är 

delvis av samma åsikt då hon säger att det oftast inte finns ett lika stort engagemang från de 

större handelskedjornas aktörer men belyser framförallt vikten av det personliga 

engagemanget som en stark avgörande faktor för samverkan. Vidare menar hon att en privat 

ägare kan vara fullständigt ointresserad medan en butikschef inom en större kedja kan vara 

mycket mer intresserad av att samverka. Den litteratur som behandlar den komplexa 

blandningen av aktörer likställer ett litet samverkansengagemang med de större kedjorna. 

Resonemanget kring personligt engagemang diskuteras således inte. 
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5.5.2 Personligt engagemang som en förenande faktor 

Ett agerande som behövs och som kan stärka samverkan mellan turistenheten och 

handelsaktörerna är således aktörernas privata engagemang. Axeheim uttrycker att hon vill 

vara med och påverka eftersom hon själv har affärsverksamhet i staden; ”det är ju väldigt 

viktigt att saker och ting fungerar”. Då hon satt i styrelsen för Cityföreningen var det 

ingenting som hon fick betalt för utan som hon uttrycker det, ”hon jobbade för staden och för 

sig själv”.  Det handlar således om ett personligt engagemang, vilket även Timothy (2005) 

förespråkar då han skriver att engagemanget behövs tillsammans med en kontroll över 

beslutsfattande samt över att de finansiella fördelarna stannar lokalt. (jfr Timothy, 2005). 

Även om det ska finnas en lokal kontroll så antyder Axeheim att det krävs en blandning av 

inhemska och utomstående aktörer som kommer med nya influenser från andra platser. Hon 

vill med detta belysa vikten av att samma personer inte bör sitta för länge på en och samma 

post utan att det behövs nytt blod och nya aktiva människor. Individer med ett personligt 

engagemang som bidrar med nya influenser kan utifrån resonemangen därmed sägas vara en 

förenande kraft för samverkan på en destination.    

 

5.5.3 Samarbete och konkurrens mellan handelsaktörerna 

Till skillnad från turistenheten som samordningsorganisation för samhällsutvecklingen är 

Helsingborgs Cityförening en ideell verksamhet (Axeheim & Fejne) som kan liknas vid en 

selektiv samarbetsorganisation för affärsutveckling (jfr Grängsjö, 2006). Handelsaktörernas 

samarbete genom Cityföreningen ger ett bidrag till handlarnas gemensamma produkt (jfr 

Grängsjö, 2006). Cityföreningens styrelseordförande Fejne berättar dock att det inte finns 

några krav på att alla ska vara med i verksamheten och det är upp till cityhandlaren själv att 

bestämma om han eller hon vill vara medlem. Cityföreningen har i dagsläget cirka 150 

medlemmar (Fejne), vilket kan ses som en låg siffra i förhållande till citys 500 butiker. 

Problem som kan uppstå i arbetet med verksamheten är att även de aktörer som inte är 

engagerade i arbetet drar nytta av samverkan. Det är således svårt att helt och hållet exkludera 

de icke bidragande aktörerna (jfr Palmer & Bejou, 1995). Till exempel kan det handla om att 

Cityföreningens medlemmar gör en gemensam marknadsföringskampanj som lockar besökare 

till staden och som således gynnar alla handelsaktörer i city (Fejne).  
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5.5.4 Coopetitionrelationen? 

När det handlar om konkurrensen så antyder intervjurespondenterna att den inte ses som något 

hinder för samverkan i city, respektive mellan city och Väla. De är alla eniga om att de ser 

handelsaktörerna som komplement till varandra och att det inte finns någon direkt konkurrens. 

Dock så uttrycks detta på olika sätt, annonschefen Wennerström menar att ”så länge de inte 

motarbetar varandra så samarbetar de ju indirekt” medan marknadschefen Nordström säger att 

”kan vi samarbeta så gör vi det hemskt gärna, men det är ju inte så att vi lägger pengar på 

varandras verksamheter”. Coopetition är den mest fördelaktiga relationen mellan aktörer där 

de parallellt har en konkurrensrelation och en samarbetsrelation till varandra (Bengtsson & 

Kock, 2000; Nevin, 2003; von Friedrichs Grängsjö, 2003). Ett resonemang kring en sådan 

relation lyser med sin frånvaro då intervjurespondenterna är starkt beslutsamma om att 

handelsaktörerna kompletterar varandra. Frågan är om intervjupersonerna möjligtvis är 

försiktiga med att uttala sig om och benämna någon aktör för konkurrent. Genom att istället 

använda uttryck så som ”vi kompletterar varandra” kan det tydas som att aktörerna endast 

behöver ansvara för sin egen verksamhet och så länge de andra aktörerna också gör det så 

fungerar de som bra komplement till varandra. Att aktörerna endast säger sig vara 

komplement kan i detta fall ifrågasättas då de trots allt tävlar om ”samma säck med pengar” 

(jfr Wennerström) och således befinner sig i tydliga konkurrensrelationer. I 

coopetitionrelationen är den bäste partnern en stark konkurrent, vilket kräver att aktörerna 

tillämpar både samarbetsstrategier och konkurrensstrategier samtidigt (Lado et. Al, 1997). 

Genom att inte definiera en sådan relation som aktör kan detta således leda till att de går miste 

om väsentliga aspekter i deras samverkan för utvecklandet av destinationens shoppingturism.  

 

Cityföreningen kan dock sägas vara ett nätverk där aktörerna faktiskt antar en 

coopetitionrelation men som nämns ovan är det många handlare som har valt att inte vara 

med. Enligt von Friedrichs Grängsjö (2001) är detta inte ovanligt då hon skriver att det inte är 

alla aktörer som är intresserade av en samarbetsrelation. Många kanske väljer att inte vara 

med eftersom de anser att samarbeten innebär långsamma beslutsprocesser och 

maktkonstellationer (von Friedrichs Grängsjö, 2003). Då medlemmarna i Cityföreningen har 

en samarbetsrelation och en konkurrenssituation samtidigt (jfr Lado et. al, 1997) skulle dock 

ett ökat antal medlemmar förmodligen gynna destinationens utveckling med shoppingturism.  
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5.5.5 Samverkan kring öppettider 

Även handlaren Estberger ser vikten av samarbeten och menar att det som enskild handlare är 

lätt att känna sig ganska ensam. Hon ser att samverkan alltid är av godo och säger att ett 

gemensamt forum underlättar. Att aktörer kan samverka kring en neutral grej för att sedan 

utöka samarbetet. Vidare menar hon att ”det är ju vissa bitar som man stöter på som en 

gemensam nämnare”. Öppettider är en sådan gemensam nämnare och en central fråga vid 

samverkan mellan handelsaktörerna. Detta gäller inte specifikt för Helsingborg utan är en 

fråga som alla städer ställs inför (Wennerström). Här är den komplexa blandningen av aktörer 

både ett hinder och en möjlighet för gemensamma öppettider. Först och främst finns det olika 

viljor och i citykärnan är det upp till den enskilde handlaren att själv bestämma vilka tider 

butiken ska ha öppet. Cityföreningens uppgift är att endast komma med rekommendationer 

kring öppettider för stadens handelsaktörer (www.helsingborgcity.se). Wennerström menar att 

de större aktörerna oftast följer de rekommenderade öppettiderna men för att en besökare ska 

tycka att det är attraktivt måste även de mindre butikerna ha öppet. Även om staden gynnas av 

en lokal butiksförankring (jfr Timothy, 2005) så kan blandningen av handelsaktörerna likväl 

betraktas som gynnsam. Öppettiderna kan bli bättre samordnade då de större aktörerna även 

pushar de mindre handlarna till att ha öppet längre. Ur ett shoppingturismperspektiv är detta 

attraktivt då bättre samordnade och längre öppettider är en avgörande faktor (jfr Cronholm & 

Kolterjahn, 2005). 

 

5.6 Samverkan för upplevelser  
Produktutveckling är ett sätt för aktörer inom handel och turism att samverka för en 

utveckling av shoppingturism. Axeheim exemplifierar detta då hon som handelsaktör 

tillsammans med en hotellkedja, har skapat en upplevelseprodukt (jfr Bergström & Wikström, 

2003). Den består av ett erbjudande för hotellets besökare som genom Axeheims verksamhet 

kan få föreläsningar om guld, diamanter och mode, smyckevärderingar samt möjlighet till en 

”personal jewellery shopper” om så önskas. Handeln blir i detta fall en del i en gemensam 

produkt och partnerskapet mellan dem sker selektivt (jfr Grängsjö, 2006). Vidare kan detta 

betraktas som en upplevelseprodukt där gränsen mellan handel och turism flyter samman (jfr 

Löfgren, 1999). Idéutbytet i det här fallet skedde på hotelldirektörens initiativ och genom att 

aktörerna personligen känner varandra samt har kunskap om varandras branscher har de 

kunnat utveckla samarbetet (Axeheim). Återigen belyses därmed vikten av personliga 

kontakter genom informella nätverk. 
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För att göra shoppingen på destinationen till något unikt kan således varorna och tjänsterna 

erbjuda ett mervärde i form av upplevelser (jfr Pine & Gilmore, 1999). Likt Axeheim, tycker 

även Wennerström att detta är av stor vikt då hon menar att shopping inte är något unikt i sig 

utan att det är något som finns överallt. Vidare säger turismsamordnaren Bengtsson att det är 

turistenhetens uppgift att skapa destinationens konkreta produkter, exempelvis 

upplevelsepaket som besökaren själv kan boka via internet. Även Magnusson, turistchef i 

staden, påpekar att turistenhetens arbete går ut på att ge aktörerna förutsättningarna för 

produktutveckling och att ”produktifiera staden”. Ur ett handelsperspektiv ger Magnusson 

exemplet att han tillsammans med Cityföreningen och Väla Centrumledning skulle kunna 

samverka för paketering av en ”weekendshoppingprodukt” som inkluderar hotell, transport, 

citynyckeln (förklaras i nästa avsnitt), och ett besök på Wallmans salonger. Magnusson menar 

även att handlarna tillsammans skulle kunna erbjuda shopping i city på lördagen och en 

bussresa till Väla för söndagsshopping. Detta är dock endast en tanke och inget samarbete 

som i dagsläget har realiserats. Turistenhetens roll i ett sådant arbete skulle gå ut på att 

samordna en aktivitet samt använda den i marknadsföring genom exempelvis hemsidan. 

 

5.6.1 Produkterbjudande idag 

En upplevelseprodukt som idag finns i Helsingborg är ett ”Shoppingpaket på Hotell Kärnan” 

och är en produkt bland en mängd andra upplevelsepaket (www.helsingborg.se). Här kan 

besökaren själv gå in och boka paket efter behov och önskemål. I shoppingpaketet ingår 

övernattning på hotell, middag och en tur- och returresa till Helsingör men det inkluderas 

dock ingen specifik shoppingaktivitet eller tips på vart turisten kan shoppa. I denna situation 

skulle en mer djupgående samverkan bättre kunna utnyttja det som de parallella branscherna 

har att erbjuda (jfr von Friedrichs Grängsjö, 2001) för en utökad shoppingupplevelse. 

Ytterligare konkreta produkter som går att finna i Helsingborg är one-day-stay kartan. Den 

har tagits fram i syfte att vägleda de besökare som är här en kortare tidsperiod och som vill ha 

hjälp att snabbt hitta ”guldkornen” i Helsingborg (Bengtsson & Nordström). I denna kan även 

handelsaktörerna välja att annonsera. En annan produkt är Citynyckeln där butikerna via en 

konkret plastnyckel har möjlighet att annonsera elektroniskt för att öka försäljningen 

(Magnusson). Samarbete av denna form kan jämföras med det som Jansen-Verbeke (1991) 

skriver, det vill säga att de båda branscherna drar nytta av varandra genom att locka turisten 

med annonsering från handeln. Citynyckeln är i första hand framtagen som en produkt med 
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erbjudanden riktade till lokalbefolkningen i Helsingborg. Den kostar 150 kronor och 

innehåller elektroniskt olika erbjudanden från handlarna i city. På samma sätt har det 

utformats en Citynyckel för turister, dock i främsta hand till kryssningsturisterna (Fejne). 

Enligt Magnusson är kartan och nyckeln framtagna genom samverkan mellan turistenheten 

och Cityföreningen som främsta samordnare, det vill säga på en övergripande nivå. Vidare 

menar Nordström, marknadschef på Väla, att det är viktigt att de från turistenhetens sida är 

vidsynta vid framtagandet av olika produkter av denna form så att inte vissa viktiga aktörer 

exkluderas.  

 

En upplevelse som Helsingborg har lyckats att samverka kring och skapa en tydlig och 

konkret produkt av är golfen. I princip alla av de intervjuade nämner att golf har blivit en 

stark destinationsprodukt för Helsingborg och för regionen. ”Hotellen är ju fulla av golfare” 

säger Wennerström och menar att turister åker till staden för att golfa och sen kanske 

shoppingen kommer som en del av resan. Även Nordström menar att Helsingborg har lyckats 

med att skräddarsy golfen på ett bra sätt och att det har hittats ett ”eget uttryck för golfen” och 

säger att det ”gör det skönt att läsa om den”. Vem det är som har utfört arbetet bakom 

konceptet framkommer inte men Magnusson menar att det oftast är vissa personer som är 

drivkrafterna bakom sådana projekt och att de utan drivkrafter inte skulle förverkligas. Det är 

de som får igång allt och sen är det fler som hänger på. Vidare menar turistchefen att dessa 

personer har förmågan att se möjligheterna och att se saker ur ett helhetsperspektiv. En 

drivande aktör behöver nödvändigtvis inte ha sin affärsverksamhet i första hand inom det 

produktprojekt som han eller hon driver igenom. Exempelvis kan en aktör inom flygresandet 

jobba för att golfen ska lyftas fram då detta bidrar med intäkter till aktörens affärsverksamhet. 

Resonemanget belyser således återigen det personliga engagemanget som en viktig faktor 

men antyder samtidigt att det är genom samordning som det går att skapa en sammanhållen 

turistprodukt (jfr von Friedrichs Grängsjö, 2001) med ett gemensamt uttryck. 

 

5.7 Samverkan kring marknadsföring 

En fördel med utvecklandet av konkreta produkter är att det är lätta att marknadsföra 

(Magnusson & Begtsson). Produktutveckling är nödvändigt eftersom det är svårare att 

marknadsföra en hel destination som produkt än att marknadsföra en enskild produkt på 

destinationen (jfr Elbe, 2002). Bengtsson menar att det är kommunens uppgift att 

marknadsföra Helsingborg på alla sätt de kan. Dock berättar Magnusson att turistenhetens 
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marknadsföring nästan är obefintlig. Deras marknadsföringsbudget är liten och den räcker 

endast till någon form av vägledande annonsering, till exempel genom Eniro. Annonseringen 

går ut på att turister ska kunna hitta till Helsingborg och stadens turistbyrå. Han menar vidare 

att det är upp till de enskilda aktörerna eller enheterna att marknadsföra sig, vilket till viss del 

kan sägas gå emot det som Warnaby och Davies (1997) skriver om vid marknadsföringen av 

en shoppingdestination. De belyser interaktionernas vikt och att alla aktörer tillsammans är en 

del av destinationens marknadsföring. Enligt Magnusson är det inte turistenhetens roll att 

marknadsföra utan att istället hjälpa handlarna rent kompetensmässigt i den dagliga 

verksamheten samt att ge förutsättningarna för till exempel en gemensam 

destinationsmarknadsföring. Helsingborg stads hemsida är en kanal för gemensam 

marknadsföring av staden. Vid granskning av hemsidans marknadsföring kring shopping 

riktad mot besökare så märks det att den behandlar två övergripande handelsområden. Dessa 

kan därmed jämföras med den fysiska miljön i en shoppingdestinations marknadsföring som 

Warnaby & Davies (1997) förespråkar. På Helsingborgs stads hemsida går det att läsa 

”Helsingborg City och Väla erbjuder varierad shopping i trevliga miljöer”. Även 

marknadsföringen av destinationens handel i turistbroschyrerna ”Your holiday guide 2009” 

och ”Välkommen till nordvästra Skåne” riktas fokus mot de båda handelsområdena. 

Nordström, marknadsansvarig på Väla, menar att de samarbetar med Cityhandeln när det 

gäller just marknadsföringen i turistbroschyrer där de två ofta syns tillsammans. 

Intervjupersonerna är överrens om att det gynnar Helsingborg att ha två produkter att erbjuda 

och att det ökar attraktionsvärdet som shoppingdestination (Axeheim, Nordström & 

Bengtsson). I hårt konkurrerande branscher, som med handeln, är det viktigt med 

gemensamma marknadsföringsaktiviteter eftersom det ökar besökarnas medvetenhet om 

destinationen och dess shoppingutbud (jfr Palmer & Bejou, 1995). Nordström menar vidare 

att hon skulle vilja få bättre inblick i hur den konkreta marknadsföringen går till gentemot 

exempelvis rederierna och kryssningsturisterna. Det vill säga hur turistenheten presenterar 

Helsingborgs utbud och säljer in de olika produkterna. På så sätt kan hon anpassa och 

paketera sitt marknadsföringsmaterial efter hur det presenteras. Hon berättar även att en 

marknadsförare måste vara ödmjuk och göra det enkelt för aktörerna att vara med i olika 

marknadsföringskampanjer (Resonemang utifrån hur hon får med sig handlarna på Väla). På 

liknande sätt kan det betraktas som att det är turistenhetens uppgift att göra det tydligt och 

enkelt för stadens handelsaktörer att vara med vid exempelvis en marknadsföringskampanj 

mot rederierna. 
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5.7.1 Utnyttjande av de parallella branscherna 

Ytterligare en marknadsföringsaspekt är att Helsingborgs aktörer fungerar som 

informationsspridare mellan de parallella branscherna på destinationen (jfr von Friedrichs 

Grängsjö, 2001). Nordström, marknadschef på Väla, nämner att de samarbetar med 

evenemangsenheten angående en tillställning på Sofiero. Här drar Väla nytta av evenemanget 

genom att de kan anordna tävlingar med utlovade vinster till evenemanget. Samtidigt som hon 

menar att de hjälper till att exponera evenemanget, i det här fallet i en av entréerna på Väla 

som handlar om en picknick som ska gå av stapeln på Sofiero. 

 

Jag tycker det är hemskt kul att kunna koppla ihop staden, att man ser oss också som 

ett ställe där man kan visa upp sig, som ett informationsställe för vad som händer i 

staden. (citat Ulrika Nordström) 

 

Genom exemplet används Väla som en plats för turistinformation och marknadsföring. Vidare 

ser Nordström att det vid evenemang i staden krävs att alla från näringslivet är med och står 

bakom på olika sätt. Där tror hon att aktörerna i Helsingborg skulle kunna bli bättre på att 

stötta det som sker i staden, på liknande sätt som i exemplet ovan. Hon menar att många 

aktörer ofta är direkt avvaktande vid liknande händelser då de anser att det inte är värt att 

lägga pengar på detta eftersom det inte ingår i deras budget. Detta kan jämföras med det som 

Cronholm och Kolterjahn (2005) skriver, nämligen att det är svårt att få enskilda handlare att 

inse turismens betydelse för destinationen. Ett samarbete kring ett projekt föder ofta nya 

tankar till något annat och aktörer måste därför börja våga någonstans (Nordström). 

Nordström är således av liknande åsikt som handelsaktören Axeheim då hon med sitt 

resonemang belyser vikten av engagemang och drivande individer för ett bättre utnyttjande av 

turistproduktens karaktär av parallella branscher.  

 

Wennerström, annonschef på Helsingborgs Dagblad, ser att handlarnas annonsering sker efter 

säsongsvariationer och påverkar således aktörernas företagande (jfr von Friedrichs Grängsjö, 

2001). Vidare menar Wennerström att handlarna överhuvudtaget inte vill annonsera på 

sommaren eftersom de då ofta har rea. Handelsaktören är således ingen frekvent annonsör på 

sommaren och under perioden så lever de på hoppet att övriga inom turistnäringen ska locka 

hit turister som går och shoppar. Wennerström påpekar att det därför under sommarperioden 

handlar mer om att synas på hotellen genom någon form av informationssprdning. Genom att 

bättre utnyttja turistproduktens karaktär av parallella branscher (ibid.) kan det således genom 

samverkan utvecklas en starkare shoppingturism på destinationen.  
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5.7.2 Marknadsföring genom direktkontakt med turisterna 

Marknadsföringen handlar inte endast om den konkreta marknadsföringen i form av 

annonsering och annat marknadsföringsmaterial av den fysiska miljön. Det är även viktigt att 

förstå att marknadsföringsarbetet i serviceföretag handlar om frontpersonalens roll. 

Interaktionerna i den sociala miljön (jfr Warnaby & Davies, 1997) är av stor vikt vid 

marknadsföring av en shoppingdestination då samspelet bland annat påverkar kvalitén i 

handelsutbudet. Bengtsson, turismsamordnare i staden, menar att det är turistenhetens ansvar 

att se till att information kommer till dem som samordnar arbetet med handlarna, det vill säga 

Cityföreningen. Därefter är det i sin tur Cityföreningens ansvar att informera handlarna om 

vad som händer och att ge dem de bästa förutsättningarna att tjäna pengar på besökarna. I 

butiken är det sedan den butiksansvariga som har skyldigheten att se till att de personer som 

jobbar i butiken också får ta del av informationen. ”Det är vårt jobb att se till att de kommer 

hit men när de har lagt till så måste det vara stadens aktörer som tar emot dem” (Bengtsson 

om kryssningsturisterna). Bengtsson tror att det generellt sett på handelssidan krävs en 

uppryckning i utbildning, språk, värdskap, kommersiellt seende, säljkunskap och så vidare. 

Hon är samtidigt försiktig att lägga sig i de bitarna eftersom det inte är inom hennes 

ansvarsområde men antyder att det handlar om ett långsiktigt arbete. Ett arbete som riktar 

fokus mot att personalen har de rätta kvalifikationerna och ett allmänt turismmedvetande (jfr 

Åberg, 2000; Baum, 2000 ). Även handelsaktören Fejne diskuterar kring vikten av att ha en 

utbildad personal och då främst när det handlar om butikschefer och menar att det idag kanske 

kan betraktas som lite för enkelt att nå en högre position. Vidare menar Bengtsson att det är 

viktigt; ”att vi också kan visa upp det vi lovar, att vi levererar och att man har människor i 

butikerna som tycker det är trevligt att få hit besökare.”  

 

Utifrån resonemangen om att det krävs en större medvetenhet samt ökad utbildning hos 

handelsaktörerna så går det att ifrågasätta vems ansvar det är att bidra med detta. På frågan 

om det genomförs några utbildningar på övergripande nivå, inriktat mot turism, så får vi 

svaret att det inte förekommer i någon hög grad. Wennerström menar att de större aktörerna 

har sina egna utbildningar inom företaget och att det därför är svårt att attrahera folk till 

gemensamma utbildningar som anordnas i staden. Frågan är då hur alla de mindre aktörerna i 

staden ska kunna uppnå det som både turistaktörerna och handelsaktörerna pratar om, det vill 

säga en ökad medvetenhet och kunskap hos butikspersonalen.  
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5.8 Sammanfattning av analys 
För att sammanfatta de resonemang som, utifrån empiri och teori diskuterats i analysen, har vi 

tagit hjälp av Grängsjös (2006:32) modell om två dominerande idéer vid organisering av 

turism. Utifrån modellen bibehålls grundtankarna om samhällsutveckling respektive 

affärsutveckling. Med utgångspunkt från grundtankarna appliceras resonemangen kring hur 

turistenheten (för samhällsutveckling) och handelsaktörerna (för affärsutveckling) samverkar 

för utveckling av destinationens shoppingturism. Genom modellen åskådliggörs att 

samverkan inbegriper en rad faktorer, vilka utgörs av likheter och skillnader i utvecklingen av 

shoppingturism. 

 
 

Turistenheten                  Komplex mix handelsaktörer 
             Övergripande samordnare    Individualister 
 
 

 

 

 
 

 

Figur 3. Författarnas omgjorda modell; samverkan för utveckling av shoppingturism. Baserad på Grängsjö 

(2006:32) ”Två dominerande idéer vid organisering av turism”. 

 

 

Den vänstra cirkeln utgörs av dominerande idéer för turistenheten som övergripande 

samordnare. I den gemensamma utvecklingen är turistenhetens uppgift att bidra med kunskap 

och information som gynnar handlarna. Genom detta arbete kan det även skapas 

gemensamma mål och visioner. Vidare sker samordning genom att turistenheten möjliggör 
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och upprättar formella nätverk i generella samarbeten, det vill säga där alla aktörer är 

välkomna. Inga aktörer kan exkluderas ur dessa nätverk. Genom att upprätta lokala formella 

nätverk kan turistenheten även legitimera för en lokal kontroll. Den högra cirkeln utgörs av att 

handlarna samverkar för att skaffa sig en bättre helhetssyn där de ser handeln ur ett 

turismperspektiv. Genom att ta ansvar för sin del i turistprodukten ökar även det personliga 

engagemanget som möjliggör att frontpersonalen på ett mer effektivt sätt agerar 

marknadsförare. Genom selektiva samarbeten skapar de större konkurrenskraft varav 

långsiktighet blir en nödvändighet. Genom att ha guidat läsaren genom modellen kommer vi i 

nästa avsnitt, Slutsatser, tillämpa modellen på så sätt att resonemangen knyts ihop. 
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6. Slutsatser 
Utifrån syftet med uppsatsen, att studera hur samverkan mellan turistnäringen och handeln 

ser ut samt hur aktörerna tillsammans utvecklar shoppingturism på en destination, 

presenteras avslutningsvis uppsatsens slutsatser. Det är således resultatet av den genomförda 

analysen som redogörs, vilket tar utgångspunkt i den sammanfattande modell som avslutar 

analysdelen.  

 

För att utveckla shoppingturismen på en destination är det av stor vikt att aktörerna har en 

medvetenhet om och utgår ifrån att samverkan är en avgörande faktor för ökad 

shoppingturism. Slutsatserna utgår ifrån författarnas omgjorda modell (se figur 3), vilken 

baseras på modellen om de två dominerande idéerna vid organisering av turism. Den 

omgjorda modellen utgörs av både teoretiska och empiriska faktorer, vilka beskrivs som 

nyckelelement i samverkan kring shoppingturism.  

 

Utifrån uppsatsens första frågeställning om hur destinationens komplexa blandning av aktörer 

ser ut belyses samverkansproblematiken kring det faktum att destinationens aktörer är 

inriktade på samhällsutveckling respektive affärsutveckling. Turistenheten är övergripande 

samordnare medan handelsaktörerna som individualister i första hand tänker på sin egen 

affärsverksamhet, vilket får konsekvenser för samverkan. Destinationens komplexa blandning 

av aktörer som utgörs av offentliga och privata aktörer leder således till att det finns krafter 

som både förenar och splittrar dessa. Samverkansproblematiken handlar även om att 

handelsaktörerna i sig består av en mängd olika aktörer från små butiksägare till 

representanter för de stora handelskedjorna. Den omgjorda modellen belyser hur en 

samverkan mellan dessa näringar utvecklar shoppingturismen.  

 

Med utgångspunkt från frågeställningen om varför samverkan behövs för att en destinations 

aktörer ska utveckla shoppingturism följer ett resonemang om att en utveckling av 

shoppingturism kräver att handelsaktörerna antar ett helhetsperspektiv. Genom en helhetssyn 

inser de att det finns mycket pengar att tjäna på shoppingturisterna, vilket bidrar till att de tar 

ansvar för sin del i utvecklingen av destinationens turistprodukt. För att denna insikt ska 

utvecklas behövs dock en samverkan där turistenhetens uppgift är att bidra med kunskap om 

besöksnäringen. För att mer effektivt arbeta för en affärsverksamhet som även riktar sig mot 

turister krävs det att handelsaktörerna känner att det finns en lokal kontroll och att de 
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ekonomiska fördelarna stannar lokalt. Det är således turistenhetens uppgift att göra den lokala 

kontrollen berättigad. Genom detta motiveras även handelsaktörerna till att investera 

långsiktigt. Utöver helhetsperspektivet är det således även nödvändigt med långsiktighet i 

affärsutvecklingen där aktörerna förstår att deras investering idag kommer att ge utdelning på 

sikt. Utifrån resonemanget belyses således att en samverkan behövs då den bidrar till viktig 

kunskapsspridning för en helhetssyn, samt en lokal kontroll för långsiktighet i 

affärsverksamheterna.  

 

Hur destinationens aktörer arbetar med shoppingturism är den sista av uppsatsens 

frågeställningar och utifrån ovanstående resonemang belyses att samordning är en viktig del i 

detta arbete. Turistenheten har den centrala rollen med uppgiften att aktörerna ska skapa 

gemensamma mål och visioner, vilket bidrar till att aktörerna får ett gemensamt uttryck samt 

att de känner ett starkare ambassadörskap för staden. Detta resulterar i att 

shoppingdestinationens marknadsföring, som i första hand sker genom frontpersonalen, 

förstärks då de åtar sig rollen som ambassadörer åt destinationen. De gemensamma målen och 

visionerna stärker även lokalbefolkningens värdskap och således gästvänligheten i staden. En 

gemenskap i deras arbete skapas även genom nätverk. Om turistenheten arbetar för att 

upprätta formella nätverk som inkluderar alla aktörer i staden, det vill säga generella 

samarbeten, så finner de enskilda aktörerna partners som är lämpliga för specifika 

samarbeten. De etablerar således selektiva partnersamarbeten vilka ofta upprättas genom 

informella nätverk. 

 

För att nå en ökad samverkan i utvecklandet av shoppingturism handlar det således om att 

destinationens handelsaktörer bidrar till den gemensamma turistprodukten. För en ökad 

konkurrenskraft kan handelsaktörerna dra nytta av turistproduktens karaktär, parallella 

branscher. Ett sådant utnyttjande sker i arbetet med både produktutveckling och 

marknadsföring. Då turistenhetens syfte är att skapa samarbete, kan det vara av stor vikt att 

uppmuntra till coopetitionrelationer eftersom det är den mest gynnsamma relationen för 

samarbete. Inte att förglömma är dock att samarbete ofta grundar sig i ett personligt 

engagemang, vilket är en viktig del i arbetet med shoppingturism eftersom det är personliga 

drivkrafter och ”eldsjälar” som ofta startar projekt. Detta beror på att de många gånger har 

förmågan att se möjligheter ur ett helhetsperspektiv, vilket därmed återkopplar samverkan 

som en avgörande faktor och avsnittet för Diskussion och egna reflektioner tar vid. 
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7. Diskussion och egna reflektioner 
För vem är uppsatsen intressant? Att uppsatsen baseras på en fallstudie behöver inte betyda att 

resultatet inte kan vara användbart i andra sammanhang. Oavsett om destinationer ser olika ut 

så inbegriper de en turistnäring som arbetar för samhällsutveckling och en komplex mix av 

handelsaktörer vilka arbetar för affärsutveckling. Den omgjorda modellen, ”Samverkan för 

utvecklande av shoppingturism”, är således till viss del generaliserbar eftersom aktörerna 

arbetar mot liknande utveckling på destinationer. Däremot kan det möjligen vara så att inte 

alla destinationer är intresserade av att samverka kring ett utvecklande av shoppingturism och 

då är inte heller modellen intressant. 

 

Då det är vi, författarna till denna uppsats, som utifrån egna tolkningar av empiri och teori har 

skapat modellen inser vi också problematiken i att en sådan framtagen modell är en förenklad 

bild av verkligheten. Dock är det faktiskt så modeller fungerar, de är simplifierande. Vi vill 

således uppmärksamma att samverkan för utvecklande av shoppingturism inte är fullt så 

enkelt som modellen vill visa. Därför behövs också ett mer djupgående reflekterande över de 

slutsatser som åskådliggörs genom modellen.  

 

Vad bidrar uppsatsen med? Studien har bidragit till att skapa en djupare förståelse för att 

samverkan är en naturlig del i utvecklandet av shoppingturism. Det handlar om att se helheten 

på en destination för att i sin tur förstå vad en samverkan kan bidra med. Dock är det inte alla 

handlare, det vill säga privata aktörer, som ser denna möjlighet. Frågan är hur de på ett mer 

konkret sätt ska få denna insikt och framförallt vem som ska bidra till en ökad förståelse. 

Kanske behövs det någon från den egna sidan, det vill säga handelssidan, som med ett 

personligt engagemang driver viktiga frågor i utvecklandet för samverkan mellan 

branscherna. Det är förmodligen inte så att alla handlare är individualister utan att det faktiskt 

finns de handelsaktörer som på ett lika starkt plan förespråkar samhällsutveckling. 

 

För att uppmuntra ett personligt engagemang hos aktörerna kan således graden av kunskap 

vara en viktig aspekt. En ökad förståelse kan tänkas påverka intresset för en förbättrad 

samverkan. Det mest naturliga vore att ett kunskapsutbyte sker på ömsesidiga premisser, det 

vill säga att handlarna ökar sin kunskap om turistnäringen medan turistenheten arbetar för att 

utveckla en större förståelse för handelsaktörerna. För att detta ska kunna ske är därmed en 

tvåvägskommunikation i form av dialog att föredra. Kommunikationen är därmed en viktig 
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aspekt i utvecklingen för shoppingturism. Frågan är vem som ska ta det första steget för en 

sådan tvåvägskommunikation. Är det turismnäringen? eller är det handlarna? eller behövs det 

en drivande ”eldsjäl” som befinner sig i gränslandet mellan branscherna? 

 

För att ett personligt engagemang och kunskap om varandras branscher ska utvecklas är 

nätverk en avgörande faktor. Genom att ingå i nätverken förstärks kommunikationen både 

formellt och informellt. Det går dock att konstatera att det är långt ifrån alla som väljer att 

ingå i formella nätverk då det är vissa som förknippar samarbeten med långa beslutsprocesser 

och maktkonstellationer. Vad får då detta för betydelse för utvecklandet av shoppingturism? I 

uppsatsen belyses vikten av informella nätverk men dessa går även att betrakta som 

uteslutande och således som ett hinder för destinationens utveckling. De informella nätverken 

utesluter aktörer som kan vara av vikt för destinationens utveckling men som inte ges chansen 

att medverka. Följden blir även att nyetablerade handelsaktörer med nya influenser inte får en 

chans att ta del av nätverken utan stängs ute. Frågan är därmed om de informella nätverken är 

tillförlitliga som en del av utvecklingen av shoppingturismen eller om det också behövs ett 

större fokus på att upprätthålla formella nätverk. Hur får man då de aktörer som inte vill vara 

med i formella nätverk och är uteslutna från informella nätverk att ta del av kommunikationen 

och kunskapen för en utveckling av destinationen? Det finns inget enkelt svar på frågan utan 

vad som kan påpekas är att en sådan situation bidrar till ett upprätthållande av befintliga 

maktkonstellationer.  

 

Resultatets framtida relevans? Uppsatsen förstärker fenomenets komplexitet samtidigt som 

antydan är att det finns en ökad medvetenhet kring en sammanslagning av de båda 

branscherna. Troligtvis kommer det att forskas betydligt mer kring ämnet, vilket därmed 

betyder att uppsatsens slutsatser helt kan komma att förändras i framtiden. Fortfarande är det 

dock så att terminologin förespråkar att det handlar om två skilda näringar, turism och 

turister, samt handel och konsumenter, vilka associeras med olika attribut. En turist kan på 

samma gång vara en konsument och tvärtom. Kanske skulle det i framtiden behövas en 

tydligare begreppsapparat som involverar båda näringarna, exempelvis kan det istället pratas 

om turism och handel utifrån besöksnäring, upplevelsenäring eller något helt nytt begrepp 

som inkluderar aktörerna i en och samma näring. Det är svårt att sia om framtiden men en 

tanke är att det kommer att ske en utveckling mot en gemensam terminologi.  
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7.2 Förslag till vidare forskning 
Utifrån ovanstående resonemang skulle det vara intressant att studera hur terminologin 

fungerar som förenande respektive splittrande för samverkan. Hur använder sig de olika 

aktörerna av olika begrepp? Och vilka begrepp används gemensamt? Samt hur kan detta 

tänkas påverka samverkan mellan branscherna? Utifrån uppsatsens resultat skulle det även 

vara intressant att undersöka hur interaktionerna mellan destinationens aktörer bidrar till att 

skapa destinationens image och hur denna upplevs både av de verksamma aktörerna samt av 

shoppingturisterna. Vidare forskning skulle därmed kunna anta ett imageperspektiv vid 

undersökning av destinationen. Det hade även varit av intresse att studera mer konkret hur 

handelsaktörerna kan tillämpa särskilda försäljningsstrategier som attraherar shoppingturister. 

Hur vill exempelvis dansken bemötas? Olika nationaliteter har olika handelsvanor och 

servicetraditioner. Ur ett tvärvetenskapligt perspektiv hade det vidare varit intressant att 

studera flera aktörers inverkan på shoppingturism, det vill säga hur hotellbranschen och 

restaurangnäringen ingår i nätverk och bidrar till utvecklandet av shoppingturism. Som 

uppmärksammats i uppsatsen så är även dem viktiga aktörer i samverkan för shoppingturism. 

Det finns således många aspekter och perspektiv som kan antas kring vidare forskning om 

fenomenet shoppingturism. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide Monica Bengtsson 

 

 

Inledning 

 Berätta lite om hur du jobbar?  

 Vad har du för typ av uppdrag?  

 Vilka aktörer i staden har du kontakt med/samarbetar du med? 

 

Hur fungerade ”arbetet” med kryssningsfartygen förra året? 

 Fungerade arbetet optimalt? Vilka brister kan du se som du vill förändra till i 

år? 

 Gjordes tillräckligt för att det skulle bli lyckade projekt? 

 

Samverkan kring shoppingturism 

 Hur såg/ser marknadsföringen ut till kryssningsturisterna?  

 Till shoppingturister överlag? 

 Genomförs särskilda marknadsföringsaktiviteter? 

 

Finns det något problemområde/brister som du har identifierat när det handlar om turisternas 

shopping?   

 Vad är komplexiteten kring sammankopplandet av de två branscherna? 

 Vilka aktörer är involverade i shoppingturisterna anser du? 

 Finns det några aktörer som är viktigare än andra? 

 Kan man se konkurrensen mellan aktörerna som ett hinder för samverkan? 

 

Hur fungerar samarbetet mellan dessa aktörer? Det vill säga mellan aktörer inom 

turistnäringen och handeln? (kommunikation, informationsplattform etc.?) 

 Anser du att staden respektive enskilda aktörer jobbar tillsammans för att ta 

vara på de möjligheter som kryssningsturisterna/shoppingturister för med sig?  

 Vad görs i staden? 

 Vad gör aktörerna? 

 Vad kan man göra annorlunda? 

 

Vidareutveckling av shoppingturism 

 Vad tycker du bör göras för att optimalt utnyttja (alla typer av) 

shoppingturister och möjligheter som de för med sig?          

 Vilka är förutsättningarna för att Helsingborg ska utvecklas ännu starkare som 

en turist och shoppingdestination? 

 

Övriga frågor 

 Finns det några genomförda undersökningar om ämnet? I Helsingborg eller  

                      i regionen? 

 Vilka kontakter har du som du tror kan vara användbara för oss?  

 På kommunen, inom branscherna? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide Agnetha Estberger 

 

 

Inledning 

 Berätta lite om din verksamhet som handelsaktör? 

 Vilka aktörer i staden har du kontakt med/samarbetar du med? 

 

Berätta lite om vad du har för koppling till Svensk Handel? 

 Vad är det för typ av uppdrag åt Svensk Handel du jobbar med? 

 Har Svensk Handel utfört några undersökningar inom området 

Shoppingturism? 

 Hur ser du på att Handelns utredningsinstitut (HUI) och Turismens 

utredningsinstitut (TUI) har gått samman till ett bolag? Vad tror du att det får 

för effekt för branscherna? Problem? 

 

Samverkan kring shoppingturism 

 Hur märker du av shoppingturism i Helsingborg?  

 Marknadsför ni er till turister på något sätt? Hur ser er marknadsföring ut? 

 Hur fungerar samarbetet mellan handelsaktörerna i Helsingborg och 

staden/turistnäringen? 

 Hur får ni som enskild butik information från till exempel cityföreningen?  

 Information om vad som händer i staden? Är det helt och hållet på eget 

initiativ? 

 Har ni några samarbetspartners i Helsingborg eller någon annanstans? Vilka är 

dessa?  

 Hur ser du på konkurrensen mellan handelsaktörerna i Helsingborg? 

 Finns det något problemområde/brister som du har identifierat när det handlar 

om turisternas shopping?   

 

 

Vidareutveckling av shoppingturism 

 Hur ser du att aktörerna i Helsingborg skulle kunna jobba ännu mer med 

shoppingturism? 

 Hur ska man optimalt göra för att locka shoppingturisterna? 

 

Övrigt 

 Vilka kontakter har du som du tror kan vara användbara för oss?  

 På kommunen, inom branscherna? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide Jan Magnusson 

 

 

Inledning 

 Berätta lite om hur du jobbar?  

 Om ser din roll som turistchef ut?  

 Vad har du för typ av uppdrag?  

 Vilka aktörer i staden har du kontakt med/samarbetar du med? 

 

Samverkan kring shoppingturism 

 Hur ser Helsingborgs destinationsarbete ut idag? Vad är målet?  

 Vilka aktörer är involverade i destinationsarbetet? 

 Hur fungerar samarbetet mellan dessa aktörer? 

 

 Var och hur marknadsförs Helsingborg?  

 Förekommer det några särskilda marknadsföringsaktiviteter? 

 

 Finns det några siffror på hur många turister som kommer till Helsingborg?  

 Hur varierar turismen mellan säsongerna? 

 

 Hur ser du på fenomenet shoppingturism?  

 Hur anser du att shoppingturismen ser ut i Helsingborg? 

 Hur ser du att turistnäringen och handeln samarbetar?  

 Hur ser du på komplexiteten kring de båda branschernas samverkan? Medför 

det några problem? 

 Tror du att handlarna ser sig ha en lika viktig del i destinationens utveckling så 

som turistnäringen ser det?  

 

Vidareutveckling av shoppingturism 

 Hur ser du att man genom samverkan kan öka antalet besökare som kommer 

hit för shoppingens skull?  

 Vad tycker du bör göras för att optimalt dra nytta av shoppingturisternas 

spenderande? 

 Finns det några framtidsplaner för att ytterligare integrera shopping i arbetet 

med utvecklingen av destinationen? 

 

Övriga frågor 

 Finns det undersökningar från turisternas perspektiv om hur de upplever 

Helsingborg?  
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Bilaga 4 - Intervjuguide Suzana Axeheim  

 

 

Inledning 

 Berätta lite om din verksamhet som handelsaktör?  

 Vilka aktörer i staden har du kontakt med/samarbetar du med? 

 

 Berätta lite om vad du har för koppling till Helsingborgs Cityförening samt 

Svensk Handel? 

 Vad är det för typ av uppdrag åt Helsingborgs Cityförening du jobbar med? 

 

Samverkan kring shoppingturism 

 Hur ser samarbetet ut mellan Helsingborgs handelsaktörer och stadens 

turismnäring?  

 Hur stor del är detta i cityföreningens arbete med aktörerna? 

 Hur får ni som enskild butik information från till exempel cityföreningen?  

 Information om vad som händer i staden? Är det helt och hållet på eget 

initiativ? 

 Har ni några samarbetspartners i Helsingborg eller någon annanstans?  

 Hur ser du på konkurrensen mellan handelsaktörerna i Helsingborg? 

 

 Vad ligger bakom utvecklandet av citysamverkan?  

 Vilka är de största skillnaderna mellan denna och det arbete som 

cityföreningen utför idag? 

 

 Hur ser du på att Handelns utredningsinstitut (HUI) och Turismens 

utredningsinstitut (TUI) har gått samman till ett bolag?  

 Vad tror du att det får för effekt för branscherna?  

 Hur märker du av shoppingturism i Helsingborg? 

 Marknadsför ni er till turister på något sätt? Hur ser er marknadsföring ut? 

 

Vidareutveckling av shoppingturism 

 Hur ser du att aktörerna i Helsingborg skulle kunna jobba ännu mer med 

shoppingturism? 

 

Övriga frågor 

 Har Helsingborgs Cityförening utfört några undersökningar inom området 

Shoppingturism? 
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Bilaga 5 – Intervjuguide Helena Wennerström 

 

Inledning 

 Berätta lite om din bakgrund? 

 Vilka aktörer i staden har du kontakt med/samarbetar du med? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter som annonschef på HD? 

 Vilken typ av uppdrag jobbar du med? 

 

Samverkan kring shoppingturism 

 Hur stort är handlarnas intresse för att annonsera på den danska sidan? 

 Hur ser arbetet ut kring den danska bilagan från Helsingborg? 

 Är det en viss typ av handlare som främst väljer att annonsera i Helsingborgs 

Dagblad? 

 Hur ser du på handlarnas intresse för att annonser utanför 

Helsingborgsområdet för att locka turister? Stort, litet? Vad beror det på? 

 Hur samarbetar ni med handlarna för att sälja annonser? 

 Har Helsingborgs Dagblad något samarbete med cityföreningen samt 

turistnäringen?  

 Hur ser i så fall ett sådant samarbete ut? 

 Anser du att Helsingborgs Dagblad är en viktig aktör för handeln samt för 

turismen? På vilket sätt i sådant fall? 

 Anser du att Helsingborgs stad är en shoppingdestination?  

 Hur marknadsför man i så fall detta?  

 Är shoppingen ett viktigt attribut i marknadsföringen av Helsingborg som 

destination? 

 Vi har förstått att du tidigare var marknadsansvarig på Väla. Hur jobbade ni 

med shoppingturism på Väla? 

 Fanns det något samarbete med handlarna (Väla) samt turistnäringen? 

 Ser du någon skillnad i hur cityhandlarna arbetar med shoppingturism jämfört 

med hur Väla arbetar? 

 Hur ser du på konkurrensen mellan city och Väla? 

 

Vidareutveckling av shoppingturism 

 Hur ser du att aktörerna i Helsingborg skulle kunna jobba ännu mer med 

shoppingturism? 
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Bilaga 6 – Intervjuguide Ulrika Nordström 

 

Inledning 

 Berätta lite om ditt arbete som marknadsansvarig på Väla?  

 Vad arbetar du med för typ av uppdrag? 

 Vilka aktörer i staden har du kontakt med/samarbetar du med? 

 

Samverkan kring shoppingturism 

 Hur ser du på fenomenet shoppingturism?  

 Är shoppingturister en stor del av besökarna på Väla?  

 Har ni undersökningar på hur stor denna del är? 

 Vart kommer turisterna främst ifrån? 

 Vilka aktörer i Helsingborg samarbetar ni med? Hur ser samarbeten ut? 

 Hur ser du att ni samarbetar med turistenheten i Helsingborg?  

 På vilket sätt ser ni er som delaktiga i besöksnäringen och hur jobbar ni för att 

locka turister?  

 Vilken typ av evenemang brukar ni ha? Är de både för invånare samt turister? 

 Tror du att cityhandlarnas intresse är svagare för shoppingturisterna i 

jämförelse med Välas?  

 Ser du cityhandlarna mer som konkurrenter än som samarbetspartners? 

 Hur ser de enskilda handlarnas på Väla kunskap ut kring turister?  

 Hur stor är medvetenheten bland handlarna, och vilken attityd har dem? 

 Hur ser du på komplexiteten kring de båda branschernas samverkan?  

 Medför det några problem? 

 

 Var och hur marknadsförs Väla? Hur jobbar ni med ert varumärke? 

 Marknadsföring i andra städer respektive länder? 

 Ser ni er främst som ett eget varumärke eller som en del i Helsingborgs 

varumärke?  

 

Vidareutveckling av shoppingturism 

 Hur kan man genom ytterligare samarbeten och bättre samverkan öka antalet 

shoppingturister till Helsingborg? 

 Vad tycker du bör göras för att optimalt dra nytta av shoppingturisternas 

spenderande? 
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Bilaga 7 – Intervjuguide Anders Fejne 

 

Inledning 

 Berätta lite om din handelsverksamhet? 

 Berätta lite om vad du har för koppling till Helsingborgs Cityförening? 

 Vad är det för typ av uppdrag åt Helsingborgs Cityförening du jobbar med? 

 Vad är skillnaden mellan citysamverkan och cityföreningen? 

 

Samverkan kring shoppingturism 

 Hur ser samarbetet ut mellan Helsingborgs handelsaktörer och stadens 

turismnäring? Hur stor del är detta i cityföreningens arbete med aktörerna? 

 Har Helsingborgs Cityförening utfört några undersökningar inom området 

Shoppingturism? 

 Är det något som du känner till och finns den att få tag på? 

 Hur märker du av shoppingturism i Helsingborg? 

 Marknadsför ni er till turister på något sätt?  

 Hur ser er marknadsföring ut? 

 Citynyckeln, är den framtagen för invånare, eller för invånare och turister? 

 Hur fungerar det mer konkret? 

 

 Hur fungerar cityklausuler? Förekommer det i staden? 

 Har ni några samarbetspartners i Helsingborg eller någon annanstans? Vilka är 

dessa?  

 Hur ser du på konkurrensen mellan handelsaktörerna i Helsingborg?  

 Hur ser du på konkurrensen till Väla? 

 

Vidareutveckling av shoppingturism 

 Hur ser du att aktörerna i Helsingborg skulle kunna jobba ännu mer med 

shoppingturism? 

 Vad bör man göra för att optimalt utnyttja de möjligheter som shoppingturisterna 

för med sig? 
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