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Sammanfattning 
Detaljhandel och turism är två delar av den svenska ekonomin som under lång tid har 
vuxit i betydelse. Detaljhandeln omsatte drygt 630 miljarder kronor och genererade 
nära 250 000 arbetstillfällen (helårsverken) i Sverige 2012. Den svenska turismen i 
sin tur omsatte över 270 miljarder kronor och bidrog med över 167 000 arbetstill-
fällen (helårsverken).  

Shoppingturismen är en viktig del av den svenska detaljhandeln och därmed också 
den svenska ekonomin. Shopping ingår som en allt viktigare del av resandet och i takt 
med att turistandet i och till Sverige ökar växer också shoppingturismen. Det gör den 
också som en följd av att shoppingdestinationerna blir allt fler och lockar ett växande 
antal besökare.  Konsumenterna har visat sig vara villiga att resa långt för att göra 
fynd eller hitta ett särskilt sortiment. Gekås i Ullared, Lager 157 i Gällstad och Glasri-
ket i Småland är exempel på shoppingdestinationer som attraherar långväga besö-
kare, men även större köpcentrum lockar långväga besökare. Shoppingturismens an-
del av detaljhandelns omsättning är hela 12 procent och utländska besökare lägger 
nära 50 procent av sin konsumtion i detaljhandeln under besök i Sverige. 

En typ av handel som driver shoppingturismens utveckling är gränshandel, som har 
vuxit kraftigt under 2000-talet. Gränshandeln sker främst i regioner utefter landets 
gränser i kommuner som Eda och Årjäng i Värmland, Haparanda i Norrbotten och 
Strömstad i Västra Götaland.  

Det mesta talar för att shoppingturismen kommer att fortsätta att öka i betydelse un-
der de kommande åren, inte minst som en följd av den nationella strategin för be-
söksnäringen som syftar till att fördubbla turismens omsättning fram till år 2020. 
Detta innebär att shoppingturismen fortsatt kommer att vara en nationell angelägen-
het för alla parter inom både handel och turism. 
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1. Inledning 
Turism och detaljhandel är två branscher som under lång tid har präglats av tillväxt 
och innovation. De senaste åren, sedan finanskrisens start år 2008, har präglats av en 
större oro men tillväxten är fortfarande god. Detaljhandelns utveckling under 2012 
var relativt god och besöksnäringen hade en kraftig tillväxt under året. I takt med att 
dessa branscher har vuxit har också den svenska shoppingturismen haft en fantastisk 
tillväxt. HUI Research genomförde redan 2005 en studie av den svenska shopping-
turismen där det framgick att 10 procent av detaljhandelns omsättning kunde härrö-
ras till inkommande och inhemska turister, vilket i sin tur innebar att 25 procent av 
turisternas totala konsumtion hamnade i detaljhandeln. Under åren sedan dess har 
dessa andelar vuxit ytterligare och under fjolåret var de 12 respektive 30 procent.  

Denna rapport syftar till att uppdatera fjolårets rapport om shoppingturism och kart-
lägga hur utvecklingen har sett ut under det senaste året.  

Inledningsvis beskrivs shopping och turism och därefter den svenska detaljhandeln 
och dess struktur, omfattning och utveckling. Därefter genomförs samma övergri-
pande beskrivning av den svenska besöksnäringen och slutligen beskrivs och förkla-
ras den svenska shoppingturismen. Rapporten avslutas med en beskrivning av hur 
utvecklingen av handelsplatser i allt högre grad präglas av destinationsutveckling och 
därmed knyter besöksnäring och detaljhandel närmare varandra. 

Rapporten är författad av Fredrik Kolterjahn, Stefan Johansson och Åsa Widmark, 
konsulter vid HUI Research, på uppdrag av Svensk Handel. 
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2. Shopping och turism 
Handel och turism styrs och påverkas av en mängd olika faktorer. Detaljhandeln på-
verkas främst av köpkraften i upptagningsområdet, alltså befolkningen och dess in-
komster. För turismen är attraktionen, serviceutbudet, kommunikationerna och 
marknadsföringen viktiga faktorer. Resor till och från attraktionen samt olika försälj-
ningskanaler är också viktiga, men viktigast är attraktionen i sig. Shoppingturismen 
binder samman de båda branscherna och har mycket gemensamt med dem båda, lä-
get är viktigt, attraktionen och konceptet är viktigt, kommunikationen är viktig, 
transporten är viktig och så vidare. Att skapa lönsam och attraktiv shoppingturism 
kräver alltså en mängd olika insatser och förutsättningar.  

Figur 1 Kopplingarna mellan handel och turism kan ge attraktiv shoppingturism 
 

 
 

2.1 Vad är avgörande för bra handel? 
Det finns flera faktorer som är viktiga för att bra shopping ska kunna uppstå. Bland 
de viktigare återfinns köpkraften i upptagningsområdet, det vill säga de pengar som 
finns till förfogande eller marknadens storlek. Köpkraften styrs av mängden konsu-
menter i upptagningsområdet samt dessas inkomster. Köpkraften är hög då det finns 
många konsumenter med höga inkomster i upptagningsområdet. En enskild butiks 
marknadsandel beror på hur väl den lyckas hävda sig i konkurrensen inom upptag-
ningsområdet.  

Att identifiera bra marknadslägen är ofta relativt enkelt. En butik eller ett köpcent-
rum bör finnas i en region med en stor och växande befolkning, där det finns många 
arbetsplatser och där inkomsterna är goda. Att vara konkurrenskraftig är däremot 
svårare. Hur ska man som handlare sticka ut så att just den egna butiken blir mer 
intressant än alternativen? Hur förändras efterfrågan över säsongerna och hur påver-
kar det utbudet och butiken? Detta är exempel på frågor som handlare ständigt måste 
ställa sig själva för att upprätthålla och öka sin försäljning. 

Befolkningsmängden är sannolikt den enskilt viktigaste förklaringen till en hög för-
säljning. Detta gäller inte minst inom dagligvaruhandeln där närheten till butiken är 
viktig. Detaljhandeln i Sverige har under de senaste årtiondena genomgått en struk-
turomvandling som har inneburit en inflyttning till städerna. Detta påverkar detalj-
handeln i hela landet och främst den på mindre orter. Här bör dock poängteras att 
just turism kan vara ett alternativ för glesbygdskommuner vars handel stagnerar.  

Handel 
Konceptet 

Läget 
Detaljerna 
Personalen 

Marknadsföring 

 

Turism 
Attraktionen 

Service 
Kommunikationer 
Marknadsföring 

Shoppingturism 



6 
 

Andra faktorer som kan påverka försäljningen, även om de är betydligt svårare att 
mäta, är sparkvoten, räntan och värdet på den svenska kronan. Dessutom påverkar 
också hushållens förväntningar på den egna och landets ekonomi samt arbetslöshet-
en konsumtionen, något som har varit högaktuellt under de senaste två åren. Värdet 
på den svenska kronan är i detta sammanhang kanske extra intressant. En svag 
svensk krona kan i förlängningen leda till att importerade varor blir dyrare i Sverige 
och detta kan i sin tur leda till att de köps i mindre utsträckning. Det omvända kan 
dock också vara sant, det vill säga att detaljhandeln istället gynnas av en svag krona 
som leder till ökad turism.  

2.2 Vad är avgörande för ett attraktivt turistmål? 
Ett liknande resonemang kan också föras kring vad som ger ett attraktivt och lönsamt 
turistmål. En turist attraheras av en mängd faktorer. Det mest betydelsefulla för att 
en region ska utvecklas till ett attraktivt turistmål är att det finns en attraktion, det 
vill säga att det finns något att se och göra på den aktuella platsen. Nationalencyklo-
pedin beskriver en attraktion som en konkret lockande företeelse.  

Värdet av en attraktion kan delas upp i tre olika klasser. Den primära attraktionen är 
den attraktion som gör att turisten väljer just den regionen. Exempel på detta är Li-
seberg i Göteborg eller fjällanläggningen i Åre. Den sekundära attraktionen kan också 
ha betydelse för valet av turistmål men är inte det primära, det kan exempelvis vara 
Stadshuset i Stockholm. Tertiärattraktionen upptäcks på turistmålet och är ofta inte 
känd på förhand utan turisten väljer vissa restauranger eller naturupplevelser runt 
resans primära attraktion. Även Guide Michelin använder ett mått som rankar at-
traktioner enligt liknande mönster. I guiden kallas den primära attraktionen ”värd en 
resa”, exempelvis IceHotel i Jukkasjärvi. Den sekundära attraktionen kallas ”värd en 
omväg”. Exempel på detta är Öresundsbron eller färjorna mellan Helsingborg och 
Helsingör. Den tertiära attraktionen är ”värd ett besök” och kan egentligen vara alla 
turistattraktioner beroende på intresse. 

 
Tabell 1 Olika typer av attraktioner enligt Guide Michelin 

Typ av attraktion Beskrivning Exempel 

Primär Värd en resa IceHotel i Jukkasjärvi 

Sekundär Värd en omväg Öresundsbron 

Tertiär Värd ett besök  

 

När det gäller turisternas val av resmål är rekommendationer mycket viktiga, vilket i 
sin tur innebär att service och kvalitet spelar stor roll. De är dessutom faktorer som är 
påverkbara. De flesta turister vill både bo bra och äta gott, oavsett om det är en bud-
getresa eller något mer påkostat. Det måste finnas tillräckligt många bäddar av den 
standard och med den service turisten önskar. Utbudet måste alltså vara tillräckligt 
stort. På vissa turistmål krävs hög standard för att locka den sortens turister som 
lockas av attraktionen, på andra kan det räcka med en campingplats eller en stugby. 
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Vid val av besöksmål tar turisten också hänsyn till kommunikationerna, det vill säga 
till hur enkelt det är att ta sig till besöksmålet, men det är viktigt att komma ihåg att 
turisten inte alltid efterfrågar enkla lösningar. Att ett turistmål är svårtillgängligt kan 
vara en del av upplevelsen, inte minst inom den så kallade äventyrsturismen. Det 
sistnämnda gäller dock främst inom Sverige. För utländska turister måste det fortfa-
rande vara smidigt och enkelt att ta sig till Sverige för att kunna turista här. Av den 
anledningen är direktkommunikationer med flyg, båt och tåg viktiga. 

Ur ett marknadsföringsperspektiv måste produkten också vara säljbar. Turisten vill 
ha en smidig lösning och de olika delarna i en turistprodukt kan paketeras för att un-
derlätta försäljning, marknadsföring och övrig information. Detta kan bland annat 
ske på mässor eller i olika turistkataloger. Produkten måste marknadsföras och detta 
är en del av att skapa en image eller ett varumärke som turisten ska tilltalas av. Inter-
net spelar en stor roll när det gäller att samordna bokning av resor, boende och akti-
viteter. Det måste upplevas som enkelt att boka sin resa och vistelse i Sverige. Turis-
terna är mycket trendkänsliga, vilket gör det betydelsefullt för attraktionen att följa 
med i utvecklingen.  

Avslutningsvis finns det olika sorters lokaliseringsstrategier inom turistnäringen. Den 
marknadsorienterade lokaliseringen innebär att man använder sig av befolkningstäta 
områden för att locka turister och den nätverksorienterade av att det byggs flera at-
traktioner i anslutning till varandra, vilket i sin tur lockar ännu fler att etablera en 
attraktion i området. En tredje strategi är den resursorienterade lokaliseringen, vil-
ken innebär att det är en tillgänglig resurs (till exempel ett naturområde) som är den 
nödvändiga förutsättningen för att turism ska utvecklas i ett område. 

Det finns även icke-påverkbara faktorer som är betydelsefulla för ett turistmål. Det 
kan vara väder, olika ekonomiska händelser eller krig och katastrofer.  

Enskilda events och händelser är också viktiga för turismen. Ett bra exempel är Fot-
bolls-EM i Ukraina och Polen, OS i London sommaren 2012 och prinsessbröllopet i 
Stockholm 2013. Mediaeffekten av ett dylikt evenemang ska inte underskattas.  
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3. Den svenska detaljhandeln 
Detaljhandeln har under den senaste tjugoårsperioden genomgått en kraftig tillväxt 
och strukturomvandling. Ökad konkurrens mellan marknadsplatser, företag och bu-
tiker, samt teknisk omvandling har gynnat konsumenterna genom sänkta priser och 
en veritabel utbudsexplosion av varor och tjänster. Parallellt med detta har detalj-
handelns betydelse för Sveriges ekonomi och tillväxt ökat. Idag spenderar konsumen-
terna omkring 30 procent av sin disponibla inkomst i detaljhandeln (jämfört med 
nära 50 procent år 1970) samtidigt som branschen omsätter drygt 634 miljarder kro-
nor och sysselsätter 247 000 medarbetare.  

Ett av de främsta kännetecknen för detaljhandelns strukturomvandling är att tillväx-
ten är starkt geografiskt koncentrerad. Under perioden 1997-2007 skedde knappt 85 
procent av tillväxten i 70 kommuner. Av landets 290 kommuner uppvisar således 220 
en svag eller obefintlig tillväxt. Kännetecknande för tillväxtkommunerna är att de 
uteslutande utgörs av storstäder, residensstäder, förortskommuner och mindre 
kommuner med speciella förutsättningar såsom gränshandel och/eller shoppingtur-
ism. Följden av denna utveckling är att detaljhandeln idag är starkt koncentrerad till 
kommuner och regioner med en stor och/eller starkt växande befolkning. År 2012 
återfanns 75 procent av sällanköpsvaruhandeln i 46 kommuner samtidigt som 75 
procent av dagligvaruhandeln återfanns i 87 kommuner.  

 
Tabell 2 Snabbfakta om detaljhandeln 
 
Omsättning 2012 Mkr 634 395 

Utveckling 11/12 Procent 2,1 

Utveckling 00/12 Procent 61,2 

Butiker Antal 48 872 

Anställda Antal  247 411 

Källa: SCB/HUI Research 
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Figur 2 Omsättningsutveckling i detaljhandeln, 1990-2012 

 

Källa: HUI Research  

Som konsumenter tillbringar vi åtskilliga timmar i veckan med att handla. Utbud, 
priser och tillgänglighet spelar roll för människors livskvalitet. Handeln är en bidra-
gande faktor för den totala attraktiviteten i en stad, en stadskärna, en kommundel 
eller ett bostadsområde. Handeln är också en välståndsfaktor genom att den skapar 
arbetstillfällen och bidrar till tillväxten. 

Detaljhandeln delas in i två huvudgrupper – sällanköpsvaruhandel och dagligvaru-
handel. Sällanköpsvaruhandeln inrymmer de flesta detaljhandelsbranscher som finns 
representerade på en välsorterad shoppinggata. Dagligvaruhandeln inrymmer främst 
livsmedelsbutiker, men även till exempel Systembolaget, tobak, tidningar och par-
fym. De två huvudbranscherna beskrivs närmare i nästkommande avsnitt. 

Handeln har under alla tider ständigt genomgått en omvandling. Mycket av det som 
syns i handeln i dag i form av marknadsplatser, butikskoncept, produkter med mera 
fanns inte alls, eller såg annorlunda ut, för 10-20 år sedan. Som exempel kan nämnas 
att antalet dagligvarubutiker har minskat med 14 procent sedan år 2000. Å andra 
sidan har antalet stormarknader, som exempelvis Maxi ICA och Coop Forum, trefald-
igats under samma period och vi har fått helt nya butikskoncept som Lidl och Netto. 
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Inom sällanköpsvaruhandeln har flera utländska butikskedjor, som exempelvis Me-
dia Markt, Bauhaus, Hornbach, Plantagen och Elgiganten, öppnat stora butiker med 
stort sortiment och ofta låga priser och därmed förändrat villkoren inom branscher 
som hemelektronik, trädgård och järn- och bygghandeln. 

År 1990 var internet fortfarande nytt och många svenskar hade ingen internetupp-
koppling. År 1996 utsåg HUI Research Internetpaketet till Årets Julklapp och idag 
har cirka 90 procent av befolkningen över 12 år tillgång till internet och lika många 
har tillgång till bredband. Internet har skapat helt nya möjligheter för distanshandel 
(e-handel) med detaljhandelsvaror. Även om e-handeln ännu bara står för cirka 6 
procent av omsättningen i handeln i genomsnitt har den tagit betydande marknads-
andelar i vissa branscher. E-handeln står exempelvis för nära hälften av omsättning-
en i bokhandeln, 20 procent av omsättningen i elektronikhandeln och 10 procent av 
omsättningen i klädhandeln. En bransch där e-handeln, trots allvarliga försök från de 
stora aktörerna, inte har slagit igenom är dagligvaruhandeln. Hur detaljhandeln 
kommer att se ut i framtiden beror till stor del på konsumenterna, deras inkomster, 
val och attityder.  

Handeln konkurrerar om lyx och service med andra tjänstenäringar. Upplevelsenä-
ringar, som turism, media med mera, står redan för en stor del av BNP. Handeln 
måste tänka i nya banor och kombinera försäljning av varor med försäljning av upp-
levelser och andra tjänster för att behålla sin andel av konsumtionen. Ökande in-
komster innebär också att trenden med en snabbare tillväxt i sällanköpsvaruhandeln 
jämfört med dagligvaruhandeln förväntas fortsätta. Under kommande år förväntas 
konsumtionen av sällanköpsvaror växa nästan dubbelt så mycket som konsumtionen 
av dagligvaror.  

Ett sätt att mäta handelns relativa styrka regionalt är genom HUI:s försäljningsindex. 
Försäljningsindex kan sägas vara en indikator på köpströmmar över kommungrän-
ser. Ett försäljningsindex på 100 innebär att försäljningen per capita i kommunen är 
densamma som försäljningen per capita i riket. Vid ett försäljningsindex över 100 är 
försäljningen per capita högre än i riket. Detta tyder på ett inflöde av konsumtion till 
handeln i kommunen, men kan också bero på att kommuninvånarna konsumerar 
mer därför att de har högre inkomster än den genomsnittlige medborgaren. Ett för-
säljningsindex klart lägre än 100 kan innebära att detaljhandeln inte förmår behålla 
den potentiella konsumtion som finns i kommunen, men det kan också bero på att 
kommunens invånare har en lägre genomsnittlig inkomst. I resonemanget ovan för-
utsätts att konsumtionsmönstret inte markant varierar inom riket. Det bör poängte-
ras att index som klart under- eller överstiger 100 är säkrare än index som ligger nära 
100. I kartan nedan åskådliggörs alla kommuner i riket med ett totalt försäljningsin-
dex över 100.  
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Figur 3 Kommuner i riket med ett totalt  
försäljningsindex över 100 

 

Källa: HUI Research  

 

Några exempel: 

I Sundsvall är handeln fördelad mellan stads-
kärnan och handelsområdet Birsta. Sammanta-
get har Sundsvall en mycket stark handel. Med 
ett totalt index på 133 har Sundsvall ett tydligt 
inflöde av köpkraft från den omkringliggande 
regionen.  

 

Kalmar har ett totalt försäljningsindex på 151, 
vilket innebär att de ligger markant över riksge-
nomsnittet. I Kalmar är handeln fördelad främst 
mellan stadskärnan (Kvarnholmen) och de två 
externa handelsplatserna Giraffen och Hansa 
City. Både daglig- och sällanköpsvaruhandeln 
är starka och har index klart över 100. 

3.1 Dagligvaruhandeln 
Dagligvaruhandeln består, som nämndes tidigare, främst av livsmedelsbutiker, men 
även Systembolaget och handel med tidningar, tobak och parfym ingår. Dagligvaru-
handeln har, precis som hela detaljhandeln, genomgått stora förändringar under de 
senaste årtiondena, främst genom en ökad effektivisering. Totalt omsatte dagligvaru-
handeln cirka 289 miljarder kronor under 2012. Sedan år 2000 har omsättningen i 
branschen ökat med 55 procent. 
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Tabell 3 Snabbfakta om dagligvaruhandeln 
 
Omsättning 2012 Mkr 288 986 

Utveckling 11/12 Procent 3,2 

Utveckling 00/12 Procent 55,0 

Butiker Antal 12 866 

Anställda Antal  90 090 

Källa: SCB/HUI Research. Kommentar: Exklusive Systembolaget 

Dagligvaruhandelns omsättningsutveckling har varit mycket god under de senaste 15 
åren, som framgår av diagrammet nedan. Denna bransch är inte fullt lika volatil som 
resterande delar av detaljhandeln, vilket beror på att alla människor behöver mat och 
att denna försäljning inte förändras lika mycket beroende på konjunkturens sväng-
ningar. 

Figur 4 Omsättningsutveckling i dagligvaruhandeln 1990-2012 

 

Källa: HUI Research  

Dagligvaruhandeln består, som namnet antyder, främst av varor som konsumeras 
mer eller mindre dagligen, vilket innebär att denna bransch har en betydande geogra-
fisk spridning. Strukturomvandlingen i dagligvaruhandeln har dock varit omfattande 
under en lång tid. Sedan år 2000 har cirka 2 200 dagligvarubutiker stängt. Det är 
främst den småskaliga butikshandeln som har gett plats åt större och effektivare bu-
tiksenheter.  
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Figur 5 Antal butiker i dagligvaruhandeln, 2000-2012 

 

Källa: HUI Research  

 
När försäljningsindex för dagligvaruhandeln studeras framgår att variationerna runt 
om i riket är mindre än för detaljhandeln totalt sett. Det finns givetvis kommuner 
som har en mycket omfattande dagligvaruhandel, inte minst de stora turistorterna 
som under delar av året har en betydligt större befolkning är vanligt, men överlag är 
konsumenterna inte beredda att åka lika långt för att handla dagligvaror.  
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Kartan nedan åskådliggör alla kommuner i landet med ett försäljningsindex inom 
dagligvaruhandeln över 100. 

Figur 6 Kommuner i riket med ett dagligvaru-
index över 100 

 

 
 
Källa: HUI Research  

 

Några exempel: 

Norrtälje är en kommun med en, sett till be-
folkningsunderlaget, mycket stark dagligvaru-
handel. Kommunens index på 127 förklaras till 
stor del av de många sommargästerna i kom-
munen. Norrtälje är den kommun i landet som 
har flest fritidshus.  

Strömstad är den kommun i riket som har 
överlägset högst försäljningsindex för dagligva-
ror. Med ett index på 1419 har kommunen ett 
enormt inflöde av köpkraft, dels från den om-
kringliggande regionen men främst från Norge i 
form av gränshandel. 
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3.2 Sällanköpsvaruhandeln 
Sällanköpsvaruhandeln är ett samlingsbegrepp för i stort sett alla delar av detaljhan-
deln som inte är livsmedel. Några av underbranscherna i sällanköpsvaruhandeln är 
klädhandel, skohandel, järn- och byggvaruhandel, guldsmedshandel och hemelektro-
nikhandel. Detta är den del av detaljhandeln som har vuxit allra kraftigast under den 
senaste tjugoårsperioden.  

Totalt omsatte branschen under 2011 drygt 345 miljarder kronor och upplevde en 
relativt låg tillväxt som en följd av en ihållande ekonomisk oro i Europa. De senaste 
tio åren har dock omsättningen vuxit med nära 67 procent.  

 
Tabell 4 Snabbfakta om sällanköpsvaruhandeln 
 
Omsättning 2012 Mkr 345 408 

Utveckling 11/12 Procent 1,1 

Utveckling 00/12 Procent 66,7 

Butiker Antal 27 883 

Anställda Antal  157 321 

Källa: SCB/HUI Research. Kommentar: Exklusive Apotekshandeln 

 
Även sällanköpsvaruhandeln har haft en mycket god utveckling under de senaste 15 
åren. Denna bransch påverkas, till skillnad från dagligvaruhandeln, betydligt mer av 
det övergripande konjunkturläget av flera olika anledningar. Dels säljer branschen 
varor som inte i lika hög grad är livsnödvändiga och dels finansieras en stor del av 
inköpen i sällanköpsvaruhandeln av lån av olika slag. I sämre tider är det naturligt att 
denna typ av konsumtion blir mer återhållsam. Så var fallet under 2012.  
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Figur 7 Omsättningsutveckling i sällanköpsvaruhandeln 1990-2012 

 

 
Källa: HUI Research 

 
Till skillnad från i dagligvaruhandeln har antalet butiker i sällanköpsvaruhandeln 
ökat relativt kraftigt under de senaste åren. Sedan år 2000 har det tillkommit drygt 
2 500 nya butiksenheter. Liksom i dagligvaruhandeln har trenden gått mot allt större 
butiker. Till skillnad från dagligvaruhandeln är dock sällanköpsvaruhandeln betydligt 
mer koncentrerad till sin natur. Under det senaste året har antalet konkurser inom 
sällanköpsvaruhandeln ökat, vilket har fått till följd att antalet butiker minskade nå-
got under 2012.  
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Figur 8 Antal butiker i sällanköpsvaruhandeln, 2000-2012 

 

Källa: HUI Research 

 
Denna koncentration åskådliggörs delvis genom att försäljningsindex för branschen 
studeras. Det framgår tydligt av kartan nedan att sällanköpsvaruhandeln är koncen-
trerad rent geografiskt. Gemensamt för de orter i landet som har ett försäljningsindex 
över 100 inom sällanköpsvaruhandeln är att samtliga har etablerade handelsplatser 
(exempelvis ett IKEA-varuhus eller ett köpcentrum) och i många fall också en bety-
dande turism. Konsumenter är överlag beredda att åka långa sträckor för att handla 
sällanköpsvaror, något som inte minst blir tydligt i de norra delarna av landet. En 
resa på 20-30 mil för att besöka IKEA eller någon annan stor dragare inom handeln 
är inte ovanligt, helt enkelt därför att alternativ inte finns på den egna orten.  
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Figur 9 Kommuner i riket med ett sällanköps-
varuindex över 100 

 

 

 

Källa: HUI Research 

 

Några exempel: 

Huddinge, som huserar Sveriges och ett av 
Nordens största handelsområden, Kungens 
Kurva, har ett index på 241 inom sällanköpsva-
ruhandeln. Indexet indikerar ett mycket stort 
inflöde från den omkringliggande regionen. En 
stor bidragande faktor är naturligtvis IKEA-
varuhuset (för övrigt världens största) som 
finns i området.  

 

Falkenberg har ett index motsvarande 382, 
vilket nästan uteslutande beror på lågprisvaru-
huset Gekås i Ullared. Varuhuset lockar besö-
kare från hela Norden och tv-succén Ullared på 
Kanal 5 gör varuhuset populärare än någonsin.  

 
 
 
 
 



19 
 

 

4. Den svenska besöksnäringen 
Vad är turism? Besöksnäringen är komplex och består av ett antal olika verksamhets-
områden och delar av branscher. Definitionen av turism är fastställd av UNWTO 
(World Tourism Organization), som slår fast att:   

”Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utan-
för sin vanliga omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra  
syften”.  

Synonymt med turism används ibland begreppet besöksnäring för att beskriva turist-
isk aktivitet. Den innebörd som läggs i begreppet besöksnäring ansluter oftast till 
ovanstående definition av turism och man menar i stort sett samma sak. Begreppet 
besöksnäring är dock något vidare och omfattar exempelvis även konferensbesökare 
och liknande. 

Besöksnäringen är således inte en bransch i traditionell mening och den är därför 
vare sig lätt att beskriva eller att exakt ringa in. Ett sätt att försöka tydliggöra vad tur-
ism innefattar är att utgå ifrån besökares utgifter, det vill säga vad de lägger sina 
pengar på då de reser. Utgifterna kan lite grovt räknas in i sju olika slag, där de olika 
aktiviteterna alla har ett naturligt samband men samtidigt består av ganska olika 
verksamheter och/eller företeelser:   

• Paketresor 
• Logi 
• Mat och dryck 
• Transporter 
• Rekreation/sport/kulturaktiviteter 
• Shopping 
• Övrigt 
 
I besöksnäringen ingår således företag och organisationer som erbjuder bokning 
samt försäljning av resor och hotell. Försäljningen sköts exempelvis av researrangö-
rer och resebyråer men också av transportbolag som flyg- eller bussbolag. På senare 
år har en del av denna försäljning ändrat skepnad och många biljetter och hotell bo-
kas idag via internet av resenärerna själva. Logi inkluderar alla verksamheter, företag 
och privatpersoner som erbjuder boendemöjligheter av diverse slag, allt från lyxhotell 
till de mest spartanska, från det riktigt dyra till det billigaste.  

I kategorin ”mat och dryck” finns alla de verksamheter, företag och privatpersoner 
som erbjuder möjligheter för besökande att konsumera just mat och dryck. Observera 
att konsumtionen inte bara sker på traditionella restauranger utan även i form av 
egna inköp i mataffärer, förtäring i kiosker, eller i form av servering på ett museum 
och liknande. Olika typer av transporter är absolut nödvändiga för turismen och i 
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denna grupp ingår företag och verksamheter som erbjuder olika transportmöjlighet-
er, det vill säga förflyttning med exempelvis bil, buss, båt, tåg och flyg.  

Kategorin ”rekreation” är inte den största för turismen rent ekonomiskt, men den är 
ändå synnerligen viktig. Attraktioner och nöjen erbjuder människor möjligheter att 
uppleva olika saker och detta lockar dem från en plats till en annan. För fritidsresenä-
ren är det många gånger här man finner anledningen till resan. Rekreation innefattar 
ofta besök hos familj och vänner men också nöjesparker, festivaler, museer, utställ-
ningar, bad, skidåkning och så vidare. Shopping är en aktivitet som förekommer fre-
kvent inom turismen och varuhandel av olika slag står för hela 29 procent av turism-
konsumtionen. Här innefattas livsmedel och övrig handel. Under ”övrigt” finns di-
verse andra verksamheter, exempelvis företag som erbjuder service på plats utan att 
för den delen vara en del av själva nöjet med resan. 

4.1 Vilka typer av resenärer finns det? 
När man talar om turism brukar man skilja på tre kategorier resenärer: inhemska, 
inkommande och utgående. Inhemsk turism innefattar dem som har sin hemvist i ett 
givet land och reser i det landet. Inkommande turism innefattar dem som reser i ett 
givet land men har sin hemvist i ett annat land. Utgående turism innefattar dem som 
har sin hemvist i ett givet land men reser i något annat land.  

En annan uppdelning som är vanlig är att skilja på fritidsresenärer och affärsresenä-
rer. Affärsresenärer spenderar betydligt mer per person än fritidsresenärer. Enligt 
beräkningar gjorda med data från Turistdatabasen (TDB) spenderade affärsresenären 
2012 i genomsnitt cirka 1 975 kronor per person och dygn när de reste i Sverige. Det 
är mer än fyra gånger så mycket som fritidsresenären, som i genomsnitt spenderade 
431 kronor per person och dygn. 

 
Figur 10 Utgifter 2012, resor med övernattning i Sverige (kronor per person och dygn) 

 

Källa: Resurs AB/TDB 
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4.2 Drivkrafter bakom turism 
Det traditionella sättet att beskriva turism är att dela in den i fyra eller fem delar; 
resa, bo, äta, göra och handla. I den så kallade göra-delen finns olika former av aktivi-
teter och attraktioner som lockar till sig både lokala invånare och turister. Det är oft-
ast aktiviteterna eller attraktionerna, till exempel evenemang, muséer, djurparker, 
nationalparker etc., som utgör katalysatorn till att fenomenet turism uppkommer. Att 
handla kan också fungera som katalysator och ger då upphov till shoppingturism.  

Figur 11 Turismens drivkrafter  

        

Kostnaden för att uppleva djurparken eller muséet utgör ofta en mindre del av en tu-
rists konsumtion. Vissa aktiviteter/attraktioner, som naturupplevelser, är dessutom 
gratis. Exempelvis kostar det inget att besöka Abisko nationalpark, men resan dit 
kostar liksom mat och logi på plats.  

Om de aktiviteter och attraktioner som erbjuds är av tillräckligt hög kvalitet kommer 
de att locka till sig besökare utifrån, det vill säga turister. Även om det oftast är göra-
delen som fungerar som drivkraft bakom resandet är det viktigt att delarna resa, bo, 
äta och handla finns representerade på destinationen. För att bli en attraktiv och väl-
besökt destination krävs att samtliga delar samverkar. En turistiskt framgångsrik 
destination kännetecknas ofta av ett gott samarbete mellan aktörerna på destination-
en, såväl de offentliga som de privata. Det finns ett antal argument för turism. Nedan 
finns dessa sammanfattade i nio punkter: 

1. Turism skapar värde. Turism skapar värde genom besökare som reser till en 
region och konsumerar turistiska varor och tjänster på destinationen. 

2. Turism skapar sysselsättning. Besöksnäringen är relativt andra branscher 
sysselsättningsintensiv. 

3. Turism kan inte utlokaliseras. Turism är av den karaktären att den produce-
ras och konsumeras på samma plats. Industriföretag kan utlokalisera delar av sin 
verksamhet, men Stockholms nattliv måste konsumeras i Stockholm och Kon-
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strundan i Skåne måste konsumeras i Skåne. Där attraktionerna finns produce-
ras/konsumeras de turistiska produkterna och tjänsterna.  

4. Turism skapar ”goodwill” för en region. Turister som besöker en destinat-
ion och får en positiv bild förmedlar denna bild till vänner och bekanta när de 
kommit hem. Turism är således ett bra sätt att marknadsföra ett område – inte 
bara för att locka turister utan även för att attrahera studenter, företagsetable-
ringar och nya invånare till en region. 

5. Turism skapar stolta invånare – ökar självförtroendet. Att bo på en plats 
som andra vill besöka skapar stolthet över den egna regionen och dess kultur och 
historia. Människor väljer att bo kvar och invånarna får en positiv framtidsbild.  

6. Turism leder till att kultur/natur bevaras och tas om hand. Turism 
medför i bästa fall att invånarna i en region värnar om det unika såsom historiska 
minnesmärken, natur, traditioner och andra kulturella uttryck. 

7. Turism höjer serviceutbudet samt är kvalitetshöjande. Turismen ställer 
krav på serviceutbudet i form av restauranger, livsmedelsbutiker etc. Det ökade 
utbudet kommer inte bara turisterna till godo utan även de egna invånarna. Ett 
exempel på detta är Åre med sina välsorterade matbutiker och bra restauranger. 

8. Turism öppnar dörrar. Turismen är en betydande ingång till arbetsmark-
naden för ungdomar, lågutbildade och utlandsfödda. Grupper som annars kan ha 
svårt att komma in på arbetsmarknaden.  

9. Turism är ett skyltfönster. Turismen fungerar ofta som ett skyltfönster för 
många aktörer och är ofta omvärldens första kontakt med ett land och kan däri-
genom fungera som ingång för inflyttning och etableringar. 

 
4.3 Att mäta turism 
Turistnäringen är alltså inte en bransch i traditionell mening. Därför är det svårt att 
få fram statistik för turistnäringens inverkan på ekonomi och sysselsättning på 
samma sätt som för andra näringar. Turistnäringen kan enbart definieras utifrån an-
vändarsidan, det vill säga genom den konsumtion av varor och tjänster som görs av 
turister.  

Detta sätt att mäta utgör en kontrast till traditionella sätt att beräkna storleken på 
olika sektorer, näringar eller branscher. Den traditionella definitionen av en bransch 
utgår från vad aktörerna inom branschen producerar. Så mäts exempelvis den totala 
utvecklingen i både flygbranschen och restaurangbranschen, men dessa branschers 
omsättning är inte direkt översättningsbara till turismomsättning eftersom bara delar 
av branschens omsättning räknas in.  

Som exempel uppkommer en övervägande del av luftfartens aktiviteter (cirka 81 pro-
cent) som ett resultat av turism. Resterande 19 procent är ett resultat av frakthante-
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ring, teknisk service med mera. Därför kan inte hela flygbranschen räknas till turism-
en. Om vi istället tar restaurangverksamhet som exempel visar det sig att det bara är 
drygt hälften av hotell- och restaurangbranschens aktiviteter som utgörs av turism. 
Resterande konsumtion, framför allt på restauranger, görs av lokalbefolkningen och 
är därmed per definition inte turism. 

För att få fram turistnäringens storlek och förädlingsvärde måste man summera alla 
de andelar som utgör den turistiska konsumtionen i olika branscher till ett separat 
konto utanför de normala beräkningarna i de svenska Nationalräkenskaperna. Ett 
sådant konto kallas för TSA (Tourism Satellite Account) eller satellitkonto. TSA-
beräkningarna görs sedan 2006 av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Till-
växtverket.  

Satellitkontoberäkningar är alltså en metod som används för att mäta turismens ef-
fekter på regional ekonomi och sysselsättning. Metoden är framtagen av FN-organet 
World Tourism Organization (UNWTO) i nära samarbete med OECD och turistnä-
ringens organisationer. Metoden är godkänd av FN och är en etablerad standard i 
hela världen för att mäta turismens effekter. Sverige är ett av de länder i Europa (och 
i världen) som ligger långt fram i utvecklingen och användningen av TSA.  

Uppgifterna i kommande avsnitt om turistnäringens ekonomiska utveckling är alla 
hämtade från Tillväxtverket/SCB, Fakta om svensk turism 2012, om inte annat anges. 
Dessa siffror utgör delar av den officiella offentliga statistiken för turismen i Sverige 

4.4 Turismen, en sektor i stark tillväxt 
Under 2012 ökade turismens totala omsättning i Sverige med nära fem procent till 
275 miljarder kronor. Av denna summa stod de svenska fritidsresenärerna för 44 
procent, svenska affärsresenärer för drygt 17 procent och utländska besökare för cirka 
39 procent.  

Exportvärdet, som inom turism är detsamma som utländska besökares konsumtion i 
Sverige, ökade med 7,5 procent till 106,5 miljarder kronor under 2012. Det betyder 
att exportvärdet för turismen är högre än det sammanlagda exportvärdet för järn och 
stål och svenska personbilar. Allt som utländska turister köper i Sverige medför dess-
utom momsintäkter för staten. Turismen ger alltså statskassan rejäla tillskott varje 
år. År 2012 innebar det ett tillskott på hela 14,5 miljarder kronor i momsintäkter från 
utländsk konsumtion i Sverige, vilket var en ökning med 3,6 procent jämfört med året 
innan.  

Även om turismens exportvärde utgör ett viktigt bidrag till Sveriges ekonomi har 
även turismens förmåga att bidra till ökad sysselsättning fått en avgörande betydelse 
under senare år. Samtidigt som sysselsättningen inom många traditionella basnä-
ringar i Sverige minskar har turismen bidragit med cirka 37 100 nya heltidsarbeten 
sedan år 2000. Under 2012 bidrog turismen med drygt 167 900 helårverken, vilket är 
mer än inom till exempel jordbruk, skogsbruk och yrkesfiske. 



24 
 

4.5 Turismens effekter på ekonomin 
Den totala turistkonsumtionen i Sverige ökade med nära fem procent under 2012. 
Studeras istället utvecklingen över tid visar det sig att den totala turistkonsumtionen i 
Sverige ökat med drygt 60 procent i löpande priser under de senaste tio åren.  

Figur 12 Utveckling av turismens totala omsättning i Sverige (miljarder kronor) 

 

Källa: Tillväxtverket/SCB 

 
Samtidigt har den inhemska turistkonsumtionen i Sverige ökat med 40 procent i lö-
pande priser. Under samma period har turismens exportvärde, det vill säga utländska 
besökares konsumtion i Sverige, ökat med 115 procent i löpande priser. 
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Figur 13 Turismkonsumtion i Sverige (löpande priser, miljarder kronor) 

 

Källa: Tillväxtverket/SCB 

 
Exportvärdets andel av den totala konsumtionen har sedan år 2000 ökat från cirka 
27 till nära 39 procent. Även förädlingsvärdet (företagens bidrag till BNP: värdet av 
ett företags produktion minus värdet av insatsvarorna som har använts) och antalet 
sysselsatta inom turism har ökat kraftigt under de senaste tio åren. Turismens relat-
ion till/andel av Sveriges totala BNP har sedan år 2000 pendlat mellan 2,7 och 3,0 
procent, vilket visar att turismens andel ligger på en ganska konstant nivå i förhål-
lande till den totala ekonomin. Förändringar inom den övriga ekonomin påverkar 
dock turismens andel av BNP mer än upp- eller nedgångar inom själva turismen. 

Turismen skapar stora intäkter 
Under 2012 spenderade utländska besökare 106,5 miljarder kronor och svenska fri-
tids- och affärsresenärer 169 miljarder kronor i Sverige. Av den totala konsumtionen 
svarade svenska resenärer för drygt 61 procent, varav fritidsresenärerna spenderade 
merparten. Exportvärdet, de utländska besökarnas konsumtion, utgjorde därmed 
nära 39 procent av den totala konsumtionen. 
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Figur 14 Fördelning av turismkonsumtion i Sverige 2012  

 

 
Källa: Tillväxtverket/SCB 

I tidigare års redovisning av turisternas konsumtion ingick drivmedelsförsäljningen i 
posten ”varuhandel” och bidrog därmed till att denna post var den största. Under 
2011 har Tillväxtverket flyttat denna försäljning till posten ”transporter” som därmed 
blir den största posten, följt av ”boende och restauranger”. Varuhandeln är dock fort-
farande en mycket stor utgiftspost för turister och summerar till 77 miljarder kronor. 
Det är i sammanhanget intressant att lyfta fram att utländska besökare köper varor i 
större utsträckning än svenska. Varuinköp står faktiskt för hälften av de utländska 
besökarnas konsumtion. Det bör dock noteras att gränshandelns andel är betydande, 
vilket beskrivs senare.  
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Boende och restaurang kunde tillgodoräkna sig intäkter på 84,5 miljarder kronor och 
transportsektorn, med intäkter från exempelvis tågbiljetter, flygstolar och hyrbilar, 
står för 89,4 miljarder kronor.  

Konsumtionen av kultur och rekreation är, med en omsättning på drygt 22,4 miljar-
der kronor, en av de minsta sektorerna. Samtidigt är det en av de sektorer som växer 
snabbast. Som vi tidigare nämnt är det också denna sektor som i huvudsak bidrar 
med den attraktionskraft som driver resandet. Således driver kultur, rekreation, nö-
jen, attraktioner med mera andra sektorer inom turismen framåt.  

4.6 Turismens sysselsättning  
Turismen bidrar också, som nämnts, till ökad sysselsättning. Mätt i medeltal syssel-
satta har sysselsättningen inom turismen ökat med drygt 28 procent under de senaste 
tolv åren. Jämförelsevis har Sveriges totala sysselsättning under motsvarande period 
bara ökat med drygt åtta procent. Totalt sysselsatte turismen cirka 167 900 personer 
under 2012. 

 
Figur 15 Antal sysselsatta inom turism i olika branscher år 2012, årsverken 

 

Källa: Tillväxtverket/SCB 

Svensk turism har klarat sig bra under den finansiella krisen 
Som ett resultat av finanskris och lågkonjunktur minskade det globala resandet un-
der 2009 med drygt fyra procent. Under 2010 återhämtade sig det globala resandet 
och ökade med 6,6 procent och under 2011 med cirka 4,3 procent. Efter en kraftig 
nedgång med fem procent under 2009 ökade resandet inom Europa med 3,5 procent 
under 2010 och 6,2 procent under 2011. I Nordeuropa låg dock de totala volymerna 
kvar på samma nivåer som under 2009. Enligt UNWTO har det internationella re-
sandet i världen ökat med cirka 110 procent under de senaste 20 åren, framförallt i 
Asien under de senaste åren. I Europa har ökningen under motsvarande period varit 
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cirka 85 procent och i Sverige har den utländska turismen, mätt i antal utländska 
övernattningar, ökat med över 115 procent. Sverige har alltså haft en bättre utveckling 
än världen i stort och betydligt bättre än övriga Europa.  

4.7 Var i Sverige sker turismen? 
Ett sätt att åskådliggöra var i landet en stor del av turismen sker är genom att studera 
inkvarteringsstatistiken, det vill säga var turisterna bor. I kartan nedan har detta 
åskådliggjorts på länsnivå. Ju mörkare färg, desto fler gästnätter har länet. Flest 
gästnätter har givetvis storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö, men även Da-
larna, med orter som Älvdalen, Mora och Malung, sticker ut med ett stort antal gäst-
nätter.  
 

Figur 16 Fördelning av antal gästnätter på hotell, vandrarhem och i stugbyar 2012 

 

Källa: Tillväxtverket/SCB 
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Även handeln har stora dragare, inte minst i form av de köpcentrum som finns runt 
om i landet. Nedan listas besökstalen för några av landets största köpcentrum. Listan 
gör inga anspråk på att vara komplett och även här bygger siffrorna på frivillighet och 
det finns sannolikt flera olika sätt att mäta antalet besökare. Det framgår dock med 
all tydlighet att handeln i Sverige lockar ett mycket stort antal besökare, även om sät-
ten att räkna besökare till turistattraktioner och handelsplatser med största sannolik-
het skiljer sig åt. Även enskilda butiker lockar. Sveriges största IKEA-varuhus, i 
Kungens Kurva utanför Stockholm, lockar årligen över 4,5 miljoner besökare och 
Gekås i Ullared besöks årligen av över fyra miljoner besökare. 

 
Tabell 5 Besökare i några av landets största köpcentrum 
 
 Köpcentrum Ort Antal besökare 

2012 
1 Kista Galleria Stockholm 18 400 000  
2 Gallerian Stockholm 17 900 000  
3 Frölunda Torg Göteborg 11 900 000  
4 Liljeholmstorget Stockholm 9 400 000  
5 Västermalmsgallerian Stockholm 8 200 000  
6 Spiralen Norrköping 6 700 000  
7 Heron City Huddinge 6 600 000  
8 Sturegallerian Stockholm 6 500 000  
9 Mörby Centrum Stockholm 6 400 000  

10 Sollentuna Centrum Sollentuna 6 300 000  

Källa: HUI Research 

 
4.8 Den nationella strategin för besöksnäringen – målbild 2020 
Under Almedalsveckan i Visby sommaren 2010 presenterades Nationell strategi för 
svensk besöksnäring – hållbar tillväxt för företag och destinationer, ett styrdoku-
ment för ett intensifierat samordnings- och utvecklingsarbete för svensk besöksnä-
ring. Strategin framhåller besöksnäringen som en betydelsefull svensk basnäring och 
har som målsättning att fördubbla dess omsättning på tio år, från 250 miljarder kro-
nor år 2010 till 500 miljarder år 2020. Sysselsättningen inom näringen ska motsvara 
300 000 årsverken och den ska ha ett exportvärde1 på 250 miljarder kronor. Mål-
sättningarna är formulerade under samlingsnamnet Vision 2020 och förutsätter of-
fensiva insatser i god samverkan från näringens aktörer – privata såväl som offentliga 
– inom tre fokusområden, fyra strategiska mål och sex huvudstrategier: 

  

                                                 
 
1 Exportvärde inom besöksnäringen motsvarar konsumtion genererad av utländska besökare i Sverige 
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Tre fokusområden 

1. Destinationsutveckling och teman 
2. Offensiv marknadsföring och försäljning 

3. En samordnad besöksnäring  
 

Fyra strategiska mål 

1. Attrahera så många utländska besökare som möjligt inom de prioriterade mål-
grupperna 

2. Utveckla fler exportmogna destinationer 
3. Stödja redan exportmogna destinationer så att de kan öka sina volymer 

4. Få fler svenskar att resa och utnyttja besöksnäringens tjänster i Sverige  
 

Sex huvudstrategier 

1. Strategi för destinationsutveckling – att utveckla destinationer i världsklass 
2. Strategi för finansiering – att attrahera kapital som accelererar utvecklingen av 

näringen 
3. Strategi för samverkan mellan privat och offentlig sektor 
4. Strategi för marknadsföring – att attrahera utvalda målgrupper 
5. Strategi för entreprenörskap, företagande och kompetens 

6. Strategi för en hållbar utveckling 
 

Svensk Destinationsutveckling AB – Svedest 
Den nationella strategin lyfter fram destinationsutveckling som ett prioriterat fokus-
område. För att driva och stödja utvecklingen av de sex nämnda huvudstrategierna 
och därmed säkerställa tillväxt och utveckling av exportmogna destinationer startade 
Svensk Turism, VisitSweden och Swedavia under vintern 2011 ett särskilt destinat-
ionsutvecklingsbolag, Svensk Destinationsutveckling AB. Målet är 20 nya export-
mogna destinationer år 2020. Detta ska uppnås genom processledning, rådgivning, 
kompetens-, idé- och erfarenhetsspridning till såväl privata som offentliga aktörer på 
nationell, regional och lokal nivå. Till grund för utvecklingsarbetet ligger den målbild 
som återfinns i den nationella strategin för besöksnäringen samt önskemål, krav och 
riktlinjer som VisitSweden formulerat och som man ser som nödvändiga för att ut-
veckla koncept till färdiga produkter och erbjudanden. Bolaget är självfinansierat. 
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Regeringsbeslut om insatser för destinationsutveckling 
I januari 2012 fattade regeringen beslut om att uppdra åt Tillväxtverket att under en 
treårsperiod ”göra extra insatser för att stärka och utveckla hållbara turistdestinat-
ioner samt för att stärka innovationsförmåga, kvalitet och konkurrenskraft i små och 
medelstora turist- och upplevelseföretag”2. Tillväxtverket tilldelades 60 miljoner kro-
nor för programmet Hållbar destinationsutveckling, från vilket destinationer inbjöds 
att söka medel. För att komma ifråga skulle destinationerna ha kommit en bit på väg i 
sin internationalisering och ambitionen att utvecklas internationellt skulle vara do-
kumenterad i en strategisk plan. Man skulle kunna visa att riktade insatser från pro-
grammet på ett avgörande sätt skulle kunna medverka till att stärka aktörers och 
därmed destinationers innovationsförmåga, kvalitet och internationella konkurrens-
kraft på befintliga eller nya utlandsmarknader.  

Av sammanlagt 40 sökande destinationer valdes fem med potential att utvecklas till 
hållbara destinationer ut. De fem som ingår i satsningen och som får dela på miljo-
nerna under åren 2012-2014 är Bohuslän, Kiruna, Stockholms skärgård, Vimmerby 
och Åre. Gemensamt för dessa är att de är attraktiva, har internationella besökare 
idag och goda förutsättningar att växa ytterligare internationellt samt att det finns 
etablerade samverkansformer mellan aktörer inom destinationerna. Deras attrakt-
ionskraft bygger enligt Tillväxtverket på unicitet inom natur, kultur och/eller byggda 
attraktioner.   

Initiativtagare till Nationell strategi för svensk besöksnäring är Svensk Turism, 
som utarbetat den i samarbete med Visita, VisitSweden, Tillväxtverket, Swedavia, 
Nätverket Sveriges Regionala Turistorganisationer/Västsvenska Turistrådet, 
Stockholm Visitors Board och med finansiellt stöd från Jordbruksverket, samt i 
dialog med en mängd ytterligare aktörer inom näringen. Svensk Turism och dess 
styrelse representerar cirka 10 000 företag och äger hälften av marknadsförings-
bolaget VisitSweden medan staten, genom Näringsdepartementet, äger andra 
hälften. 

Svensk Turisms styrelse består av personer i ledande befattningar från Sveriges 
Camping- och Stugföretagares Riksorganisation (SCR), Svenska Liftanläggningars 
organisation (SLAO), Visita, Svensk Handel, TransportGruppen, Djurparksför-
eningen, Passagerarrederiernas Förening, Västsvenska Turistrådet, Stock-
holmsmässan och Svenska Turistföreningen (STF).   

                                                 
 
2 Regeringsbeslut N2012/508/ENT, 2012-01-26 



32 
 

5. Den svenska shoppingturismen 
Den svenska shoppingturismen växer stadigt och i takt med att fler shopping- och 
turistdestinationer utvecklas kommer också shoppingturismen att utvecklas vidare. 
Vad är då shoppingturism? I vissa avseenden är det enkelt att definiera shoppingtur-
ism, till exempel försäljningen av souvenirer eller gränshandeln mot Norge, Finland 
och Danmark. Det är dock svårare när exemplen inte är så tydliga. Ett sätt att defini-
era shoppingturism kan vara att konsumenten åker längre för att handla vissa varor 
än vad som egentligen behövs. Detta resonemang innebär att shoppingen i sig ger 
resan ett mervärde. Innan vi går vidare är det lämpligt att förklara ett par närliggande 
begrepp, nämligen shoppingturism och turismshopping.  

5.1 Skillnad mellan shoppingturism och turismshopping 
Shopping som görs av turister kan delas upp i två huvudsakliga kategorier – shop-
pingturism och turismshopping. Dessa två olika typer av shopping skiljer sig åt rent 
definitionsmässigt. Det första, shoppingturism, är när resans primära mål är just 
shopping. Det andra, turismshopping, är när turisten under en resa med något annat 
primärt syfte ändå väljer att shoppa.  

Figur 17 Shoppingturism/turismshopping  

 

 
Turismshopping 
I många fall är det inte shopping som är det primära syftet med en resa, men väl på 
plats passar man ändå på att shoppa. I de flesta fall handlar det om livsmedel som 
man behöver för sitt dagliga leverne, men det kan också vara souvenirer och liknande 
saker. Det finns många exempel på turistorter i Sverige som har en utbredd turism-
shopping. Idag har i stort sett alla större turistorter en väl eller relativt väl utbyggd 
detaljhandel, då man vet att shopping är ett viktigt inslag i mångas resor. Ett exempel 
på en sådan kommun är Gotland. Det primära syftet med en resa till Gotland är san-
nolikt att besöka Visby, att gå i Lummelundagrottan, att titta på Hoburgsgubben och 
att fotografera raukarna. Ett besök på Fårö eller en tur till Gotska Sandön för att upp-
leva den fantastiska naturen kanske också står på dagordningen. Gotland har dock, 
som de flesta svenska regioner, en väl utvecklad detaljhandel och många turister 
lämnar ön med lokalproducerad mat, t-shirts med Gotlandsmotiv, lammskinn och 
hantverk i bagaget. Andra kommuner med liknande inslag av turismshopping är ex-
empelvis Borgholm och fjällkommunerna Åre, Malung och Älvdalen. I viss mån gäller 
detta även för storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.  

Försäljning till turister 

Shoppingturism Turismshopping 



33 
 

Shoppingturism 
Att shopping är det primära syftet med en resa har över de senaste åren sannolikt 
blivit vanligare och shopping är en av de mest populära aktiviteterna bland turister. 
När det gäller shoppingturism finns det en mängd olika anledningar till varför turis-
ter shoppar. Det kan handla om det unika utbudet, om att destinationen man besöker 
har ett speciellt utbud av butiker eller köpcentrum eller att prisnivåerna skiljer sig 
mycket från hemortens.  

Figur 18 Bakomliggande orsaker till shoppingturism 

 

Källa: Timothy (2004)  

Internationellt, men även i Sverige, har det blivit vanligare med renodlade shopping-
resor. I Sverige är sannolikt det mest kända exemplet de bussar och tåg som går mot 
Falkenbergs kommun och lågprisvaruhuset Gekås i Ullared. Ullared har i många år 
varit shoppingturismens Mecka, men populariteten har sannolikt slagit rekord under 
de senaste åren när dokusåpan Ullared har visats i Kanal 5. Programmet har varit 
omåttligt populärt och är, enligt uppgifter i media, en av kanalens största framgångar 
med cirka en miljon tittare varje vecka. Enligt Gekås själva har programmet bidragit 
till att antalet besökare har ökat ytterligare. Gekås är ett bra exempel på när olika fak-
torer samverkar för att skapa en stark destination för shoppingturism.  

Med varorna som drivkraft 
En viktig drivkraft bakom shoppingturism är naturligtvis de varor som säljs på desti-
nationen. I Sverige finns glasriket, möbelriket och tygriket med sina fabriksbutiker 
och sitt typiska utbud. I andra länder finns till exempel Akihabara (elektronikdi-
striktet, även kallat Electric Town) i Tokyo, vindistrikten i Frankrike, Italien och Syd-
afrika och modehandeln i Paris och Milano. Det kan också handla om speciella sou-
venirer och hantverk eller tax-free shopping.  

Med destinationen som drivkraft 
En mycket tydlig utveckling under de senaste tio åren är att allt fler handelsplatser 
har blivit, eller strävar efter att bli, destinationer. Här har handeln fortfarande en hel 
del att lära av besöksnäringen, men det finns många lyckade exempel. NK i Stock-
holm lockar långväga resenärer och så även Lager 157 i Gällstad och Svenssons i 
Lammhult. Om de blir verklighet kommer sannolikt även köpcentrumen Emporia 
utanför Malmö och Mall of Scandinavia i Stockholm att bli stora destinationer för 

• Specifika produkter 
• Berömda shop-

pingdistrikt 
• Temashopping 
• Festivaler 
• Berömda individu-

ella köpcentrum 

Destination 

• Höga priser 
hemma, låga på 
destinationen 

• Prisjägare 
• Billiga  

destinationer 

Priser 

• Specifika varor 
• Souvenirer /  

hantverk 
• Tax-free 

Varor 



34 
 

shoppingturister. Utanför Sverige finns oräkneliga exempel på när det är just desti-
nationen som lockar, Notting Hill i London, 5th Avenue i New York, Ginza i Tokyo och 
KaDeWe i Berlin är bara några. 

Med priset som drivkraft 
En tredje stark drivkraft bakom shoppingturism är priset. Gekås, som beskrivits 
ovan, är ett mycket bra exempel på detta. Besökare är beredda att åka långa sträckor 
för att göra fynd. Under senare år har den så kallade fabriksförsäljningen och outlet-
handeln expanderat i Sverige. Numera finns ett antal outlethandelsplatser runt om i 
landet; exempelvis Stockholm Quality Outlet i Barkarby utanför Stockholm, Vingåker 
Factory Outlet i Vingåker, Freeport Designer Outlet Village i Kungsbacka utanför Gö-
teborg och Lager 157 i Gällstad.  

5.2 Gränshandel 
Gränshandel är i huvudsak en form av prisbaserad shoppingturism. De primära driv-
krafterna för gränshandeln är att shoppingturister genom inköpsresor till angrän-
sande länder vill dra fördel av skillnader i moms, skatteregler, priser och valutakurser 
mellan inköpslandet och det land de är bosatta i. 

Nordisk gränshandel och turism visar på stora effekter i Sverige, med en betydande 
andel av den svenska handeln och den svenska turismnäringen på totalnivå. På reg-
ional nivå har gränshandeln en marginell betydelse för många kommuner, medan 
den för vissa andra gränshandelsintensiva kommuner har en stor ekonomisk bety-
delse, inte minst som sysselsättningsskapare. Gränshandel sker oftast på den närmast 
belägna orten/marknadsplatsen utanför hemlandet och är i Sverige som mest bety-
dande i ett begränsat antal regioner utmed Sveriges gränser mot de övriga nordiska 
länderna, exempelvis Strömstad i Västra Götaland, Eda och Årjäng i Värmland och 
Haparanda i Norrbotten.   

Sverige har under lång tid gynnats av en fördelaktig valutakurs mot våra nordiska 
grannländer, på senare år har stora prisskillnader mellan länderna kunnat påvisas. Så 
har det inte alltid varit; under 1970-och 80-talet gick resorna åt andra hållet, till ex-
empel åkte man från Norrbotten till Finland för att handla billigare varor.  

Den nordiska gränshandeln är också en indikator på att de nationella gränserna får 
allt mindre betydelse när man idag åker över gränsen till grannlandet för att turista, 
handla och arbeta. I Nordisk Gränspendlingskarta räknar man idag med att Sverige 
har tre områden som är så tätt sammanvävda i utbyte av arbetspendling att områ-
dena egentligen kvalificerar sig som funktionella arbetsmarknadsregioner som går 
över landsgränsen:  

• Torneo och Haparanda och i södra Tornedalen  
• Köpenhamn och Malmö  
• Oslo och gränskommunerna mot Norge i Västra Götalands län och södra  

Värmlands län  
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Gränshandeln 2012 
Under 2012 handlade de nordiska turisterna för cirka 26 miljarder kronor i svensk 
detaljhandel. Drygt hälften av konsumtionen, 14 miljarder, omsattes inom dagligva-
ruhandeln och resterande 12 miljarder konsumerades inom sällanköpsvaruhandeln. 
Det motsvarar uppskattningsvis 5 procent av den totala detaljhandelsomsättningen i 
riket. Gränshandeln bidrar även till cirka 11 000 årsverken och är således betydelse-
full även för den svenska arbetsmarknaden. 

Norrmännen är den grupp som konsumerar mest och de står för cirka 75 procent av 
den totala nordiska konsumtionen inom svensk detaljhandel. Gränshandeln har 
störst påverkan på de svenska regioner som har bra kommunikationer med befolk-
ningstäta områden i Norge. Störst påverkan har gränshandeln i Västra Götalands län 
med Strömstad i spetsen. Norrmännen handlade för uppskattningsvis 8,7 miljarder i 
Västsverige. Den näst största effekten hade norrmännen i Värmlands län där de 
handlade för cirka 5,4 miljarder. Utöver Västsverige och Värmland lockar även flera 
av de norrländska länen med handel riktad mot norrmännen. 

Diagrammet visar detaljhandelns utveckling sedan 1992 i gränshandelsintensiva 
kommuner samt i riket som helhet. Den norska gränshandeln har utvecklats starkt 
under en lång tid och det finns fortfarande planer på expansion både i Västsverige 
och i Värmland. Även i andra regioner, exempelvis Dalarna, ser man över potentialen 
av ett ökat handelsutbud med norrmännen som en målgrupp. De stora prisskillna-
derna på varor som socker, tobak och alkohol påverkas i mindre utsträckning av valu-
taförändringar mellan den norska och svenska kronan.  

 
Figur 19 Omsättningsutveckling inom detaljhandeln i gränshandelsintensiva kommuner och i 
hela riket. 

 

Källa: HUI Research & Handelns Utvecklingsråd, Handeln i Sverige 
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Små prisskillnader mellan Danmark och Sverige medför att gränshandeln mot Dan-
mark är mer valutakänslig än den norska gränshandeln. Den svenska kronan har 
stärkts mot den danska och under sommaren 2012 noterades den starkaste kursen på 
tio år, vilket medförde en tillbakagång av danskarnas konsumtion i framför allt 
Skåne. 

I Haparanda har IKEAs utbud varit det som genererat besökare från Finland. En 
kommande etablering av IKEA i Uleåborg i Finland kommer säkerligen att medföra 
en minskad tillväxt för Haparanda. 

5.3 Valutaskillnader 
För att åskådliggöra att valutaskillnader inte kan förklara hela (eller ens delar av) till-
växten i detaljhandeln och shoppingturismen åskådliggörs i diagrammet nedan ut-
vecklingen för shoppingturismen, detaljhandeln och den svenska kronan. Kronans 
värde redovisas i form av ett TCW-index. TCW betyder Total Competitiveness 
Weights och är ett sätt att mäta kronans värde mot en varukorg bestående av andra 
valutor (21 stycken). Genom att studera detta index går det att se hur mycket värdet 
på kronan har förändrats. Ett högt värde på index indikerar att kronan har försvagats 
och ett lågt värde att kronan har förstärkts.  

Som framgår av diagrammet har kronan under två perioder från 1995 tappat i värde 
mot andra valutor. Första perioden var då den så kallade IT-bubblan sprack i inled-
ningen av 2000-talet och andra gånger var när den senaste finanskrisen och lågkon-
junkturen bröt ut i slutet av 2008. Överlag går det dock inte att dra slutsatsen att till-
växten inom handeln eller shoppingturismen beror på en stark eller svag kronkurs. 
Därmed inte sagt att det inte finns stora prisskillnader, främst mellan de olika nor-
diska länderna. Dessa kan ha sin grund i en mängd olika faktorer, såsom skillnader i 
moms och/eller punktskatter, näringspolitik, jordbrukspolitik, allmän prisnivå, kon-
kurrensförhållanden samt topografiska och klimatmässiga förhållanden. Valutakur-
sen i sig har dock en mycket begränsad inverkan på detaljhandeln, shoppingturismen 
och gränshandeln. 
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Figur 20 Shoppingturism, detaljhandel och valutaskillnader 

 

Källa: HUI Research & Riksbanken 
 

5.4 Omsättningsutveckling 
Som har nämnts i de tidigare avsnitten har både detaljhandeln och besöksnäringen 
haft en god tillväxt under de senaste åren. Detta gäller inte minst för shoppingtur-
ismen, som är den verkliga vinnaren. Försäljningen till turister (shoppingturism och 
turismshopping) uppgick 2012 till cirka 77 miljarder kronor, vilket innebar att tillväx-
ten under året ökade med 1,6 procent.  

I diagrammet nedan åskådliggörs omsättningstillväxten för detaljhandeln, turismen 
och shoppingturismen mellan åren 1995 och 2012. Som framgår har omsättningen i 
detaljhandeln under perioden ökat med 94 procent samtidigt som omsättningen i 
besöksnäringen ökade med drygt 150 procent. Shoppingturismen ökade under mot-
svarande period med hela 209 procent. 
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Figur 21 Detaljhandelns, turismens och shoppingturismens omsättningsutveckling 1995-2012, 
index, 1995=100 

 
 
Källa: HUI Research & Tillväxtverket/SCB 

 
En annan trend som är tydlig är att detaljhandelns andel av turisternas konsumtion 
har ökat stadigt under 2000-talet. År 2000 gick drygt 20 procent av turisternas utgif-
ter till detaljhandeln. Tolv år senare är denna andel nära 30 procent. Det syns dock 
ett samband mellan finanskrisen som inleddes under 2008 och hur turister väljer att 
spendera sina pengar. I takt med en stabilare omvärld kan andelarna sannolikt växa 
igen. 
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Figur 22 Detaljhandelns andel av turisternas konsumtion 2000-2012, procent 

 

Källa: HUI Research & Tillväxtverket/SCB 

 
Samma trend är tydlig när det gäller shoppingturismens andel av detaljhandelns om-
sättning. Så sent som år 2000 var turismens andel av detaljhandelns totala omsätt-
ning 8 procent. Under 2012 var den 12 procent, vilket innebär att nivån är oförändrad 
från föregående år. Detta är en betydande andel och tillväxten har varit hög. Det är 
också viktigt att ha i åtanke att detta gäller generellt för hela detaljhandeln – drygt 
var tionde krona i alla Sveriges butiker kommer från turismen. Detta innebär natur-
ligtvis att i vissa regioner är denna andel betydligt högre och i andra är den kanske 
mycket låg.  
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Figur 23 Turismens andel av detaljhandelns omsättning 2000-2012, procent 

 

Källa: HUI Research & Tillväxtverket/SCB 

 

5.5 Var sker shoppingturismen? 
Detta är en bra fråga och svaret är att den sannolikt sker i landets alla kommuner i 
någon utsträckning. Vissa kommuner har dock bättre förutsättningar än andra. Som 
har beskrivits i de inledande avsnitten om detaljhandeln och besöksnäringen är dessa 
båda näringar starkare i vissa regioner beroende på en mängd olika variabler. Det 
handlar om de rent geografiska och infrastrukturella förutsättningarna, men också 
om företagarklimatet och liknande. Eftersom statistiken över besöksnäringen än så 
länge inte går att regionalisera vad gäller omsättning och utveckling går det inte med 
absolut säkerhet att visa vilka regioner, län och kommuner i landet som har den 
starkaste shoppingturismen, men genom att göra vissa antaganden går det ändå att få 
en viss uppfattning om detta. 

Statistik över var detaljhandeln är stark respektive svag finns tillgänglig genom HUI:s 
databas Handeln i Sverige (www.handelnisverige.se). I denna redovisas handelns 
omsättning, utveckling och styrka i alla landets kommuner och län. Något motsva-
rande för besöksnäringen finns inte, men däremot finns tillgänglig data om var i Sve-
rige besökare väljer att turista. Det enklaste sättet att kartlägga detta är genom att 
studera inkvarteringsstatistiken från Tillväxtverket och SCB. Genom att göra anta-
gandet att regioner med både en stark detaljhandel och ett högt antal gästnätter san-
nolikt har en stark shoppingturism går det att visualisera detta.  
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I diagrammet nedan har variablerna gästnätter och detaljhandelns omsättning räk-
nats om till index. Detaljhandelns omsättning per capita och antalet gästnätter per 
capita för varje kommun har ställts mot genomsnittet per capita i riket. Riket har in-
dex 100. Detta innebär att regioner med index över 100 vad gäller både detaljhan-
delns omsättning och antal gästnätter kan antas ha en stark shoppingturism.  

Figur 24 Kommuner i riket med index (gästnätter och detaljhandel) över 100 år 2012, index,  
riket=100 

 

Källa: HUI Research & Tillväxtverket/SCB 

Ovanför x-axeln och till vänster om y-axeln finns de karaktäristiska handelskommu-
nerna, ofta förortskommuner med mycket handel. Dessa kommuner har ofta något 
stort handelsområde, externt köpcentrum eller ett regioncentrum. Däremot väljer få 
att övernatta i kommunerna, åtminstone på kommersiella alternativ. Längst upp i 
mitten längs y-axeln finns kommunerna med stor Norgehandel. Kommunerna har 
inte så många gästnätter, utan det är främst handeln som gynnas av gränshandeln. 
Här finner vi kommuner som Eda, men även Haparanda som har mycket handel mot 
Finland, och Falkenberg med lågprisvaruhuset GeKås.  
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De flesta kommuner finns dock längst ner till vänster. Här återfinns en mängd gles- 
och landsbygdskommuner som varken har någon större turistattraktion eller han-
delsplats. Storstäderna har visserligen störst försäljning och flest antal gästnätter i 
absoluta tal, men räknat till försäljning respektive gästnätter per invånare hamnar de 
endast något över rikets genomsnitt. Längs skalan åt höger hittas många karaktärist-
iska turistkommuner; Härjedalen och Storuman är några. Lite längre ner finns också 
Jokkmokk och Arjeplog med många gästnätter per invånare men lägre försäljning per 
invånare än genomsnittet.  

Totalt finns det i riket 27 kommuner med index över 100 i båda variablerna. Detta är 
dock en mycket osäker siffra, då drygt 80 kommuner i landet omfattas av sekretess 
vad gäller gästnätter eller helt enkelt saknar gästnätter då det inte finns några hotell 
eller liknande i kommunen. Nedan listas samtliga 27 kommuner med index över 100. 
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Tabell 6 Kommuner i landet med index (gästnätter och detaljhandel) över 100 år 2012, index, 
riket=100 
 
Kommun Län Index detaljhandel Index gästnätter 

Stockholm Stockholm 114  226  

Nyköping Södermanland 107  124  

Jönköping Jönköping 117  104  

Kalmar Kalmar 151  117  

Vimmerby Kalmar 111  260  

Borgholm  Kalmar 107  340  

Gotland Gotland 106  277  

Malmö Skåne 111  115  

Helsingborg Skåne 121  103  

Ystad Skåne 107  130  

Halmstad Halland 114  105  

Varberg Halland 100  109  

Sotenäs Västra Götaland 114  176  

Tanum Västra Götaland 120  320  

Göteborg Västra Götaland 116  159  

Strömstad Västra Götaland 914  439  

Eda Värmland 421  135  

Karlstad Värmland 142  135  

Malung Dalarna 134  2090  

Mora Dalarna 122  198  

Sundsvall Västernorrland 133  120  

Åre Jämtland 169  1498  

Härjedalen Jämtland 124  520  

Östersund Jämtland 124  115  

Storuman Västerbotten 101  540  

Luleå Norrbotten 113  102  

Haparanda Norrbotten 283  150  

Källa: HUI Research & Tillväxtverket/SCB 

När listan studeras går det att konstatera att 14 av landets 21 län, från Skåne i söder 
till Norrbotten i norr, är representerade samt att i stort sett samtliga typer av kom-
muner (enligt Sveriges kommuner och landstings kommungruppsindelning) finns 
representerade. I listan finner man också typiska sommarkommuner (Borgholm), 
typiska vinterkommuner (Östersund), kommuner kända för skidåkning (Åre), att ha 
många fritidshus (Gotland), många båtnätter (Sotenäs), en mycket omfattande 
gränshandel (Strömstad) och mycket shopping (Stockholm). Storstäderna Stockholm, 
Göteborg och Malmö finns representerade såväl som de betydligt mindre kommu-
nerna Borgholm och Haparanda. Sammantaget innebär detta att shoppingturismen 
är spridd över hela landet och att alla typer av orter och kommuner finns represente-
rade. 

Det är dock viktigt att poängtera att alla kommuner med en stark shoppingturism 
inte fångas upp genom metoden ovan. Falkenbergs kommun, med lågprisvaruhuset 
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Gekås, finns till exempel inte med trots att detta är en kommun med mycket hög 
shoppingturism. Det beror naturligtvis på att många av besökarna är så kallade dag-
besökare som väljer att inte övernatta, åtminstone inte via något av de kommersiella 
alternativen. Numera har dock Ullared även ett hotell så det är inte otänkbart att 
även Falkenberg snart fångas upp i statistiken. 

  



45 
 

6. Shopping som destination 
Att handel är en viktig och i vissa avseenden växande reseanledning är ingen nyhet. 
Det finns ett tydligt och naturligt samspel mellan detaljhandeln och mer renodlade 
turistiska företag och företeelser. Shoppingturismen har, som beskrivits, haft en 
mycket stark utveckling och det är ovanligt att en stark destination saknar någon 
form av shopping, men frågan är om shopping i sig kan utgöra en destination. Detta 
ska vi studera lite närmare i det kommande avsnittet med fokus på köpcentrum. 

6.1 Resan mot destinationsutveckling 
Utvecklingen i den svenska detaljhandeln har under de senaste 15 åren varit både 
omfattande och snabb. Tillväxten har under en väldigt lång period varit positiv och 
trots både IT-bubbla och finanskriser har handeln fortsatt att växa med nästan oför-
minskad styrka. Det finns ett antal förklaringar till varför utvecklingen har sett ut 
som den har gjort och några redovisas här nedan. 

En gynnsam konjunktur med låg ränta. Sverige har generellt haft en god kon-
junktur under de senaste femton åren och detta har påverkat hushållens förmåga att 
konsumera detaljhandelsvaror. Den enskilt viktigaste variabeln har dock varit den 
långsiktigt låga räntan som har möjliggjort för hushållen att lägga en mindre andel av 
inkomsten på amortering av bostadslån och en större på konsumtion i detaljhandeln 
och andra sektorer. 

Framväxten av big-box retail. Även om de i mångt och mycket känns som var-
dagsföreteelser idag så är många av de stora big-box aktörer som nu återfinns på 
många handelsplatser inte så gamla på den svenska marknaden. Aktörer som 
Bauhaus, Media Markt, XXL Sport, Decathlon med flera har öppnat sina butiker un-
der de senaste femton åren. Dessa har fört med sig en effektivare handel med ett 
enormt utbud som tidigare inte fanns. Valmöjligheterna är i dag mångdubbelt större 
än tidigare och det går faktiskt att tala om en utbudsexplosion som har kommit kon-
sumenten till godo. 

Lågpris på bred front, både i produktion och i butik. När Lidl och Netto öpp-
nade sina första butiker i Sverige under mitten av 2000-talet påverkade de tydligt 
prisbilden på livsmedel i Sverige. Priserna sjönk. Sedan dess har flera aktörer i en rad 
olika branscher tillkommit som har lågpris som affärsidé. Det är dessutom så att ut-
vecklingen i Kina under de senaste 20 åren har möjliggjort för alla aktörer på mark-
naden oavsett bransch att tillverka sina produkter billigare än tidigare. Konsumenten 
får helt enkelt mer för pengarna idag än för femton år sedan. 

Detaljhandel som affärsidé, utländska investerare och börsintroduktion. 
En tydlig trend under de senaste åren är att andelen utländska ägare, både i detalj-
handeln och i fastighetsbranschen, har ökat. Sverige har helt enkelt identifierats som 
ett attraktivt land att genomföra investeringar i. Vi har en god ekonomisk tillväxt och 
ett stabilt politiskt system, detaljhandeln har vuxit i bra takt, börsen har utvecklats 
förhållandevis väl, fastighetsmarknaden har varit positiv och vi har en positiv kon-
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sumtionstillväxt. Allt detta har bidragit till stora utländska investeringar i Sverige. I 
kombination med detta har allt flera detaljhandelsföretag gjort debut på börsen. 
Detta sammantaget har fört med sig ett mer affärsmannamässigt sätt att se på detalj-
handel och utveckling av handelsplatser. Det går inte längre att behandla detaljhan-
del som en bisyssla eller något man gör vid sidan av sitt ”riktiga” jobb. 

Dubbelt så många handelsplatser och köpcentrum. Antalet köpcentrum i 
Sverige har, delvis som en effekt av de ovanstående faktorerna, fördubblats under de 
senaste cirka femton åren och detta har naturligtvis bidragit till att i stort sett alla 
konsumenter i Sverige har tillgång till ett eller flera relativt attraktiva köpcentrum.  

Dessa faktorer, och sannolikt många fler, har tillsammans bidragit till den starka till-
växten i detaljhandeln. Att utvecklingen har varit så gynnsam har dock också bidragit 
med ökade utmaningar för alla på marknaden, främst i form av ökad konkurrens. 
Just köpcentrum är en typ av handelsplats som har utvecklats mycket under de sen-
aste åren och Sverige har faktiskt en mycket lång historia av köpcentrum. 

Det moderna europeiska köpcentrumet uppstod i mitten av 1950-talet i Sverige. År 
1955 öppnade Shopping i Luleå och var då det första inomhusköpcentrumet i Europa. 
Under 1960- och 70-talen spred sig köpcentrumen över Europa, först i Storbritannien 
och Frankrike och därefter i andra västeuropeiska länder som Spanien och Västtysk-
land. Köpcentrumens utveckling följde utvecklingen med högre inkomster och större 
rörlighet hos konsumenterna samt framväxten av fler och större butikskedjor. I be-
gynnelsen fanns bara något enstaka köpcentrum i Sverige, men handel har alltid fun-
nits och vad som är och inte är ett köpcentrum handlar till stor del om vilka definit-
ioner som används. Branschen talar ofta om att ett köpcentrum är ”en handelsfastig-
het eller flera sammanhängande handelsfastigheter som är planerade, utvecklade, 
ägda och förvaltade som en enhet”. Detta innebär att köpcentrum inte nödvändigtvis 
behöver vara en fastighet under ett tak, men det är kanske den vanligaste formen och 
det konsumenter förknippar med köpcentrum. 

6.2 Den svenska köpcentrumbranschen – hård konkurrens och  
likriktning 
I Sverige finns, lite beroende på hur man definierar och räknar3, över 300 köpcent-
rum av olika storlek och karaktär. Marknaden har, som beskrevs ovan, utvecklats 
mycket kraftigt under de senaste 15-20 åren och är idag en viktig och integrerad del 
av den svenska detaljhandeln. Branschen står uppskattningsvis för cirka 35 procent 
av detaljhandelns totala omsättning. 

I takt med att investeringarna har fortsatt och nya köpcentrum har tillkommit har 
också konkurrensen ökat. Eftersom köpcentrumhandeln, kanske i ännu högre ut-
sträckning än annan typ av handel, finns där konsumenterna finns innebär detta att 
det finns relativt många köpcentrum på en begränsad yta. Det är framförallt i stor-

                                                 
 
3 Enligt den internationella branschorganisationen International Council of Shopping Centers, ICSC, ska ett  
köpcentrum vara minst 5 000 kvadratmeter stort och innehålla minst 5 butiksenheter.  
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stadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö som majoriteten återfinns och en-
bart i Stockholms län finns nära 100 köpcentrum.  

En följd av att många handelsplatser och köpcentrum återfinns nära varandra är att 
utbudet i mångt och mycket är snarlikt och i vissa fall nära nog identiskt. Problemet 
med likriktning i butiksutbudet är inte nytt och är något branschen jobbar hårt för att 
komma undan. Problemet är att Sverige är en liten marknad och att det tar tid att 
locka nya butiker och koncept. Under senare år har dock många nya aktörer tillkom-
mit, exempelvis Desigual, Sephora, Apple och Hollister.  

6.3 Från handelsplats till mötesplats 
En tydlig trend under de senaste åren är att köpcentrum har gått från att vara renod-
lade handelsplatser till att bli sociala arenor och mötesplatser. Likriktningen i utbu-
det och den hårda konkurrensen har inneburit att fastighetsägare har varit tvungna 
att arbeta i flera dimensioner vad gäller sina erbjudanden och vad de fysiska platser-
na erbjuder i form av utbud och inte minst utseende.  

Fastighetsägare som äger köpcentrum har alltid haft ett stort mått av kontroll över 
ytorna i dem, inte minst de allmänna ytorna som ligger utanför butikerna, men histo-
riskt sett har de varit dåliga på att utnyttja denna kontroll. Detta har över tid föränd-
rats och många arbetar idag mycket aktivt med att utveckla och förädla dessa ytor. 
Branschen arbetar i högre utsträckning med belysning, ljud, lukter och andra upple-
velsedimensioner och där spelar de allmänna ytorna en stor roll. Samtidigt flyttar allt 
fler caféer och restauranger in i köpcentrum och det är också här en allt större del av 
tillväxten sker, både i form av nya ytor och i omsättning. Parallellt blir andra nöjes- 
och servicetjänster vanligare. Bowling, biografer, manikyr, pedikyr och spaverksam-
heter flyttar in i handelsplatserna och på senare år har även sjukvård (i form av när-
sjukvård, mödravård etc.) blivit allt vanligare. För att underlätta ytterligare för kun-
derna erbjuder många köpcentrum ett större utbud av renodlade tjänster som till ex-
empel gratis wifi eller så kallade personal shoppers som kan hjälpa till att uppfylla 
kundens behov. Allt för att få kunden att betrakta köpcentrumet som sitt andra var-
dagsrum. 

6.4 Image och profil blir viktigare – starka varumärken 
Den pågående utvecklingen som innebär att de mjuka värdena i detaljhandeln (ser-
vice och upplevelser) blir viktigare är tätt förknippat med utvecklingen av starka va-
rumärken. Om det inte enbart är butikerna som ska locka kunder utan något större, 
och i vissa fall mer abstrakt, som livsstil och känsla behövs starka varumärken för att 
förmedla detta. Reklam, marknadsföring och kommunikation måste förmedla den 
känsla som fastighetsägaren vill att kunderna ska uppleva och platsen måste i sin tur 
uppfylla det varumärkeslöfte som reklam och kommunikation lovar. Image och profil 
blir således allt viktigare och starka varumärken är helt nödvändiga för att lyckas. 
Idag börjar arbetet med att förmedla en livsstil eller känsla långt innan handelsplat-
sen eller köpcentrumet finns. Ibland många år innan byggnationen ens påbörjas. Det 
finns många exempel på detta. Landets för närvarande största köpcentrum heter 
Emporia och ligger strax utanför Malmö i Skåne. Processen från idé till färdig han-
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delsplats har varit över åtta år lång, men namnet Emporia blev klart kanske fyra eller 
fem år innan handelsplatsen öppnade under hösten 2012. Fastighetsägaren Steen & 
Ström har aktivt arbetat med att fylla varumärket med känslor och innehåll under 
flera år för att förmedla en bild av vad platsen ska innehålla och vad du som konsu-
ment ska uppleva när du gör ett besök. Ett annat exempel på ett köpcentrum med ett 
mycket starkt varumärke är Mall of Scandinavia. Mall of Scandinavia finns ännu inte 
utan öppnar år 2015 i Solna utanför Stockholm, men är redan ett välkänt begrepp 
inte bara i branschen utan även hos en bredare allmänhet. Fastighetsägaren Unibail-
Rodamco lanserade sina planer, inklusive namnet, under våren 2008 och hade redan 
då börjat fylla varumärket med en känsla för vad som skulle komma. När dörrarna 
öppnas under hösten 2015 är det en redan mogen produkt med ett välkänt och starkt 
varumärke som ska leverera ett storslaget löfte.  

I praktiken handlar alltså handelsplatsutveckling redan idag i mycket hög grad om 
destinationsutveckling, något besöksnäringen har varit mycket duktiga på under år-
tionden. 

6.5 Vad är en destination? 
En destination är ett geografiskt avgränsat område, ett resmål, som man reser till 
med ett eller flera syften, så kallade reseanledningar. Det kan vara en tjänsteresa för 
möten, konferenser, mässor och events eller en fritidsresa för semester, rekreation, 
nöjen, avkoppling, idrott med mera.  

Destinationens område definieras inte av administrativa gränser såsom ett län, en 
region eller en kommun utan finns i resenärens/besökarens sinnebild. Skandinavien 
är en destination som breder ut sig över 3-5 länder beroende på resenärens sinnebild. 
Småland är en annan destination som breder ut sig över tre län och Stockholms skär-
gård är en destination som breder ut sig över flera kommuner. För att kunna resa till, 
och stanna på, destinationen krävs det en mängd olika tjänster från företag och verk-
samheter vilka tillsammans utgör besöksnäringen.  

Destinationens erbjudande, ”produkten”, är det samlade och gemensamma erbju-
dandet av alla de företag och verksamheter som behövs för att destinationen ska 
kunna besökas och upplevas utifrån olika reseanledningar. En besökare åker sällan 
till en destination för att ett specifikt företag eller en specifik verksamhet finns där. 
Oftast attraheras man av resmålet i sig för att det är ett bra resmål för en viss typ av 
upplevelser såsom shopping, sol och bad, naturupplevelser, historiska sevärdheter, 
fiske osv. Många upplevelser är dessutom svåra att ta betalt för och det blir endast 
möjligt om man skapar mervärden och tillgängliggör upplevelsen på olika sätt. Det 
kan vara guidning, organiserade aktiviteter, måltider, transporter och boende och så 
vidare.  

Besökaren köper därmed ofta en helt annan produkt än den besöksnäringsföretaget 
säljer och besöksnäringsföretagaren har inte kontroll över denna produkt. Besöksnä-
ringsföretaget blir därmed väldigt beroende av destinationens image och övriga be-
söksnäringsföretag på destinationen. Alla aktörer skapar tillsammans ”produkten”, 
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det vill säga det som destinationens besökare kommer för att uppleva och konsumera. 
Har destinationen eller företag på destinationen ett dåligt rykte så påverkar det också 
det enskilda besöksnäringsföretagets möjligheter till försäljning och nöjda kunder. 

För att en destination ska bli framgångsrik i sin marknadsföring och locka till sig 
många besökare krävs det att man är tydlig i sin profilering mot prioriterade mark-
nader och målgrupper samt att man utvecklar produkter, tjänster och marknads-
kommunikation utifrån identifierade målgruppers behov och intressen kopplat till 
destinationens förutsättningar. 

Implikationer för köpcentrum 
För ett köpcentrum innebär detta att destinationen är hela handelsplatsen och säll-
an en enskild aktör eller butik. Det innebär också att fastighetsägaren enbart har 
kontroll över en del av erbjudandet och att de enskilda hyresgästerna blir viktiga 
avsändare av hela platsens erbjudande. Erbjudandet som ska attrahera besökarna 
skapas i samförstånd mellan hyresvärd och hyresgäst. Fastighetsägare har dock ett 
stort övergripande ansvar för profilering, kommunikation och marknadsföring.   

6.6 Vad krävs för att utveckla en destination? 
Eftersom destinationens erbjudande och attraktionskraft skapas tillsammans av alla 
de aktörer som finns på destinationen innebär det att såväl destinationens utveckling 
som destinationens marknadsföring måste bygga på samordning och samverkan mel-
lan alla aktörer på destinationen.  

Besöksnäringens företag brukar delas in i grupperna bo, äta, åka och göra. Det krävs 
olika typer av transportföretag för att resa till och inom destinationen. Det krävs olika 
typer av boenden för att kunna övernatta. Det krävs restauranger och livsmedelsbuti-
ker för att kunna äta. Och det krävs en mängd olika verksamheter utifrån vad syftet 
med resan är och vad man vill uppleva i form av sevärdheter, aktiviteter, muséer, nö-
jesparker, shopping mm. Dessutom krävs det företag som arrangerar, bokar och för-
medlar tjänster såsom researrangörer, resebyråer och bokningsföretag. Ofta finns det 
en organisation, (DMO eller destinationsmarknadsförings-organisation), som har 
uppdraget att gemensamt utveckla och/eller marknadsföra destinationen. En annan 
intressent är ofta kommunen där ansvaret för turismfrågor kan innehas av en turist-
chef, näringslivschef eller fritids- och kulturansvarig. 

Det finns inte en ägare till destinationen utan alla aktörer äger destinationen till-
sammans. Det finns ingen formell maktstruktur som kan fatta beslut och peka med 
hela handen utan all samverkan och utveckling bygger på frivillighet. För att lyckas 
med gemensam utveckling och marknadsföring krävs att ett kritiskt antal aktörer når 
samsyn kring gemensamma mål och att man tar ansvar för sin del av det gemen-
samma ansvaret för att realisera målen. Det kräver att man skapar samsyn kring nu-
läget, potentialen och målbilden. Det är avgörande att man har gemensamma värde-
ringar och en hög grad av öppenhet och tillit. 
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Implikationer för köpcentrum 
När det gäller köpcentrum är spelreglerna något annorlunda eftersom EN fastig-
hetsägare de facto ofta äger hela ytan och i mycket hög grad styr över platsens in-
nehåll och erbjudande. Däremot är logiken densamma vad gäller innehållet på 
platsen. Det krävs mer än enbart shopping för att ett köpcentrum ska bli riktigt at-
traktivt. I dagsläget är det främst grupperna äta och göra som utvecklas snabbast. 
Många köpcentrum har också en egen ”turistbyrå” i form av en informationsdisk 
eller liknande och ansvaret för platsens dagliga utveckling och drift innehas vanlig-
en av en centrumchef.  

För att utveckla en framgångsrik destination räcker det inte med en slogan, broschyr 
eller annonskampanj utan det handlar om detaljerade analyser och strategier som 
fokuserar på följande tre områden: 

• Varumärket – vad ska destinationen bli känd för 
• Strategisk utveckling – vad måste göras för att bygga önskat varumärke och nå 

gemensam vision och uppsatta mål 
• Marknadskommunikation – hur berätta för prioriterade marknader och målgrup-

per 
 

Destinationens varumärke 
Destinationens varumärke handlar om vad vi vill att destinationen ska bli känd för 
eller förknippad med bland prioriterade marknader och målgrupper. Varumärket är 
allt det man tänker på när man hör eller ser destinationens namn.  Destinationens 
varumärke är alla de associationer, bilder och känslor som uppstår utifrån motta-
garens referensramar och behov och är alltså inte detsamma som firmanamn, logotyp 
eller slogan. Varumärkesutveckling handlar om att förstärka eller förändra befintliga 
associationer, bilder och känslor.  

Destinationsutveckling 
Destinationsutveckling handlar om vad som måste göras, och hur, för att bygga det 
önskade varumärket och nå önskad vision och målbilder. Det är genom samverkan vi 
kan utveckla utbudet och stärka destinationens attraktionskraft och konkurrenskraft. 
Utvecklingsarbetet måste byggas underifrån och upp genom att involvera destinat-
ionens olika intressentgrupper såsom kommun, näringsliv, kultur-, idrotts-, fritids- 
och föreningsliv. Det är omöjligt att få med alla aktörer på en utvecklingsresa men det 
krävs ett kritiskt antal för att lyckas. Ofta läggs för mycket tid på att få med alla aktö-
rer i en utvecklingsprocess när det istället kan vara bättre att fokusera på dem som 
vill vara med och ansluta resten i ett senare skede.  

Visuell identitet och det offentliga rummet 
Visuell identitet omfattar destinationens gemensamma grafiska profil och hur den 
gestaltas i allt från logotyp, trycksaker och webbsida till inredning och utsmyckning 
av det offentliga rummet såsom skyltprogram, belysning och konst med mera. Med 
det offentliga rummet menas alla utrymmen i bebyggelsen inomhus och utomhus 
som allmänheten har tillträde till och omfattar exempelvis gator, torg, parker. Det 
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offentliga rummet är en mycket kritisk faktor för en destinations attraktionskraft och 
utveckling. ”Ägare” till det offentliga rummet är oftast en kommun och all destinat-
ionsutveckling är därför ytterst beroende av ett starkt engagemang och ansvarsta-
gande från kommunen. 

Implikationer för köpcentrum 
För köpcentrum är detta något som har utvecklats mycket kraftigt under de senaste 
tio åren. De flesta fastighetsägare arbetar idag mycket aktivt med det offentliga 
rummet i sina köpcentrum. Det är inte ovanligt att scenografer och professionella 
ljus- och ljudtekniker anlitas för att uttrycket ska bli rätt. 

Utbudsutveckling 
Utbudsutveckling innebär att utveckla produkter och erbjudanden genom att pake-
tera det redan befintliga utbudet på destinationen. Det gäller att utgå från en mål-
grupps intresse eller behov och utifrån det ta fram attraktiva paket, produkter och 
erbjudanden.  

Utbudsutveckling innebär vidare att främja förbättring av de befintliga aktörernas 
sortiment, miljö och service. För butiker kan exempelvis utbildningar inom skyltning, 
kommunikation, service och sortimentsutveckling vara aktuella. För restauranger 
utbildningar inom matlagning, service, råvaror och så vidare. 

Det är också viktigt att främja utveckling av nya företag och verksamheter som kan 
komplettera och stärka destinationens utbud såsom nya restauranger, hotell, galle-
rior, butiker, aktiviteter och attraktioner.  

Destinationens tillgänglighet handlar dels om att besökare lätt ska kunna ta sig till 
destinationen med olika transportmedel men även om att förflytta sig inom destinat-
ionen. En annan aspekt av tillgänglighet är öppettider hos olika aktörer samt hur lätt 
det är att boka resor av olika slag till destinationen.  

Evenemang är ofta en tacksam plattform för marknadsföring där det är lätt att ut-
veckla budskap/erbjudande/reseanledning. Evenemang bidrar också starkt till att 
bygga en destinations varumärke och image. Jämför gärna Hultsfredsfestivalens be-
tydelse för Hultsfred. En mindre destination saknar ofta större dragplåster, attrakt-
ioner och konkurrensfördelar som lockar besökare vid andra tillfällen än under hög-
säsong. Att skapa evenemang är därför ett bra sätt att skapa reseanledningar. Det be-
höver inte alltid vara stora evenemang utan även mindre men väl genomtänkta akti-
viteter för en given målgrupp.  

Implikationer för köpcentrum 
I detaljhandeln generellt har under senare år stort fokus lagts på utbildning och 
värdskap då detta har identifierats som nyckelfaktorer för handelns tillväxt. Detta 
gäller också för köpcentrum som i många fall har egna utbildningsprogram för 
sina anställda.  
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Köpcentrum har många fördelar jämfört med annan typ av handel när det gäller 
samordning och den kanske främsta fördelen gäller dess öppettider. Alla butiker i 
köpcentrum har gemensamma och generösa öppettider. Detta regleras i hyres-
avtalen. 

Värdskapet 
Värdskap handlar om hur man får människor att känna sig välkomna och bra be-
mötta oavsett om de är gäster, kunder, leverantörer, kollegor eller familj. Ett gott 
värdskap är summan av service, bemötande, kvalitet, vänskap och gästfrihet och att 
man har ett välkomnande och öppet förhållningssätt till alla de olika människor och 
situationer vi möter varje dag. Det är därför centralt att skapa delaktighet och enga-
gemang för att utveckla ett gott värdskap på destinationen, vilket involverar fler 
människor i arbetet med att öka destinationens attraktionskraft och bygga ett starkt 
varumärke. 

Destinationsmarknadsföring 
Destinationsmarknadsföring handlar om vad och hur vi ska kommunicera med prio-
riterade marknader och målgrupper för att bygga det önskade varumärket, locka be-
sökare samt nå önskad vision och målbilder. Destinationsmarknadsföringen kan de-
las in i imagemarknadsföring för att bygga kännedom och image, produktmarknads-
föring för att driva trafik och försäljning samt relationsmarknadsföring för att få 
nöjda gäster som återkommer och som gärna berättar för sina vänner. Det finns en 
mängd olika marknadsföringskanaler att välja mellan och det är därför viktigt att 
känna sin målgrupp och veta i vilka mediekanaler de finns och till vilka budskap de 
lyssnar. 

6.7 Från mötesplats till destination 
Olika handelsplatser i en stad, kommun eller region konkurrerar i allt större ut-
sträckning med varandra och det pågår numera en ständig kamp för att vara en at-
traktiv handelsplats med allt vad det innebär. I takt med att konkurrensen hårdnar 
mellan handelsplatser blir behovet av att särskilja sig genom profilering, upplevelser 
och service en allt viktigare del av handelsplatsens attraktionskraft. Som en följd av 
detta kan vi se en mycket tydlig utveckling under de senaste tio åren där allt fler han-
delsplatser har ett destinationstänk och strävar efter att bli destinationer.  

En handelsplats är jämförbar med en destination på så sätt att en handelsplats är ett 
avgränsat geografiskt område där det finns ett antal aktörer med det gemensamma 
intresset att locka besökare till handelsplatsen för att göra sina inköp, ett samver-
kande system. Att utveckla en handelsplats till en handelsdestination handlar om att 
utveckla området så att kunderna reser till handelsplatsen med det huvudsakliga syf-
tet att shoppa men där shoppingen även fungerar som underhållning och nöje.  

Emporia och Mall of Scandinavia som nämnts ovan är exempel på destinationer som 
enligt den turistiska logiken för vissa kommer att vara värda en resa och för väldigt 
många andra värda en omväg. Dessa giganter kommer också att kräva att många 
konsumenter gör enskilda resor med dem som den yttersta reseanledningen, annars 
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kommer de inte att vara framgångsrika. Det finns dock fler exempel där köpcentrum 
fungerar som destinationer och mötesplatser. GeKås i Ullared är ett självklart exem-
pel, men även många IKEA-varuhus fungerar i viss mån som destinationer. I det se-
nare fallet är de dock inte uppbyggda enligt samma logik utan blir snarare destinat-
ioner på grund av sin enskilda dragningskraft i form av ett unikt utbud och inte så 
mycket annat. Utanför Sverige finns också oräkneliga exempel på när det är just des-
tinationen som lockar, Notting Hill i London, 5th Avenue eller Meatpacking District i 
New York, Ginza i Tokyo och gatorna runt KaDeWe i Berlin är bara några. 
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7. Slutsatser om den svenska shoppingturismen 
År 2005 omsatte shoppingturismen drygt 40 miljarder kronor, vilket innebar att 25 
procent av turisternas utlägg hamnade i handeln och att 10 procent av handelns om-
sättning genererades av turister. Nu omsätter den svenska shoppingturismen nära 
dubbelt så mycket, 80 miljarder kronor, vilket innebär att 29 procent av turisternas 
utlägg hamnar i handeln och att hela 12 procent av handelns totala omsättning gene-
reras av turister.  

Turism och shoppingturism är tveklöst en angelägenhet för alla aktörer inom be-
söksnäringen och inte minst inom detaljhandeln. Under de senaste åren, sedan finan-
skrisen slog till under hösten 2008, har shoppingturismen blivit lidande, men det är 
fortfarande så att mer än var tionde krona i alla svenska kassaapparater är genere-
rade av en turist. Då är det svårt att argumentera mot näringens storhet. Den nation-
ella strategin för utvecklingen av besöksnäringen är välbehövlig och denna rapport, 
som påvisar turismens vikt för detaljhandeln, styrker detta ytterligare. 
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