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Sammanfattning  
Uppsatsens titel: Stockholm – the fashion capital of Scandinavia? En studie i strategisk 

planering utifrån detaljhandelns företagsperspektiv, i samverkan med turismsektorn. 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, inriktning marknadsföring, 15 hp, Stockholms 

Universitet 

Författare: Linda Holdo, Hanna Jäderholm och Mariah Lindborg 

Handledare: Doktorand Andrea Lucarelli 

Nyckelord: Detaljhandeln, turismsektorn, strategisk planering, varumärkesbyggande, 

destination, detaljhandelsmarknadsföring, Stockholms stad 

Problemformulering: Handeln vill nyttja den växande turismsektorn för att vinna 

marknadsandelar. Problematiken för detaljhandeln är avsaknad av strategisk planering, i 

samverkan med turismsektorn, som bottnar i bristande kunskap och erfarenhet.  

Syfte: Syftet är att skapa ett förslag på strategisk planering som detaljhandelsföretagen, i 

samverkan med turismsektorn, kan använda för att fylla det praktiska gap som i dagsläget 

existerar.  

Metod: Studien har genomförts med 12 stycken kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

relevanta personer inom respektive bransch. Deltagande i två seminarier samt granskning av 

fyra rapporter utgör primärdata. Sekundärdata är baserad på vetenskapliga artiklar samt 

litteratur. Tolkning av insamlad data har gjorts utefter en hermeneutisk ansats.  

Teori: Teoridelen utgörs av litteraturgenomgång följt av teoretisk referensram. 

Litteraturgenomgången presenterar citymarknadsföring utifrån ett destinationsperspektiv. 

Teoretiska referensramen behandlar huvudämnet strategisk planering med anledning att skapa 

en tillförlitlig strategisk modell ur ett företagsperspektiv. Därefter redogörs faktorer som 

ligger till grund för strategisk planering. Därefter redovisas varumärkesbyggande med fokus 

på image och- identitetsskapande samt skapande av kundvärde ur ett företagsperspektiv. 

Ämnet fördjupas sedan i detaljhandelns värdekedja, kunddrivet värdesystem, kundlojalitet och 

relationsmarknadsföring samt upplevelser som en betydande faktor för detaljhandeln. 

Slutsats: Slutsatsen består av en modell för detaljhandelns strategiska planering. Modellen 

inleds med definiering av målgruppen. Därefter kartläggs turistgruppens behov samt lösning 

inom respektive kärnaktivitet i företaget. Nyttjande av strategin resulterar i en tillfredsställd 

kund, vilket kan generera ekonomiska fördelar, public relations samt marknadsandelar. Det 

krävs att en aktör tar övergripande ansvar för att verkställa den strategiska planeringen och 

skapa tydlig kommunikation mellan detaljhandelsbranschen och turismsektorn.  
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Abstract  
Thesis titled: Stockholm – the fashion capital of Scandinavia? A study in strategic planning 

based on retail company perspective, in collaboration with the tourism sector.  

Course: Bachelor thesis in Business Administration, focus on marketing,  

15 credits, Stockholm University School of Business 

Author: Linda Holdo, Hanna Jäderholm and Mariah Lindborg 

Supervisor: PhD Andrea Lucarelli 

Keywords: Retail, tourism sector, strategic planning, brand building, destination, retail 

marketing, Stockholm city 

Problem: The trade want to utilize the growing tourism sector in order to gain market share. 

The problem for retailers is the lack of strategic planning.   

Purpose: The aim is to create a proposal on strategic planning that retail companies, in 

collaboration with the tourism sector, can use to fill a practical gap that currently exists. 

Method: The study was conducted with 12 pieces of qualitative semi-structured interviews. 

Participation in two seminars and examining four reports provides the primary data. 

Secondary data are based on scientific papers and literature. Interpretation of the collected 

data has been made along a hermeneutical approach. 

Theory: The theory part consists of a literature review followed by a theoretical framework. 

The literature review presents city marketing from a destination perspective. Theoretical 

framework addresses head of strategic planning with the need to create a reliable strategic 

model from a business perspective. Then outlines factors that form the basis for strategic 

planning. Brand building is recognized as a factor with focus on image and identity. It then 

looks at the creation of customer value from a business perspective. The subject deepened 

with the retail value chain, customer grated value systems, customer loyalty and relationship 

marketing and experiences as a significant factor for retailers. 

Conclusion: The conclusion consists of a formed strategic model containing factors that are 

considered important for retailers future strategic planning. The model starts by mapping the 

definition of the target audience. Then the tourist group demand is mapped in a needs 

assessment in each core activity of the company. Along the client's needs a solution. Use of 

the strategy result in customer satisfaction, which can generate economic benefits, public 

relations and market share. It requires that an operator takes an overall responsibility for the 

execution of the strategic planning and creating clear communication between the retail and 

tourism sectors. 
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samarbetet till turismsektorn.  

 

Tack till alla som bidragit med stöd, vilket gjort denna uppsats möjlig! 

 

Stockholm i juni 2013 

Linda Holdo, Hanna Jäderholm och Mariah Lindborg             



 5 

Innehållsförteckning 

1. Definitioner  ........................................................................................................ 8 

1.1 Detaljhandeln  ................................................................................................ 8 

1.2 Stockholms turism  ......................................................................................... 8 

1.2.1 Shoppingturism och turismshopping  ...................................................... 8 

1.3 Förkortningar  ................................................................................................ 9 

2. Introduktion  .................................................................................................... 10 

2.1 Problembakgrund  ........................................................................................ 10 

2.2 Problemdiskussion  ...................................................................................... 10 

2.3 Problematisering  ......................................................................................... 11 

2.4 Syfte och frågeställningar  ........................................................................... 12 

2.5 Avgränsningar  ............................................................................................. 12 

3. Teoretisk bakgrund  ........................................................................................ 13 

3.1 Litteraturgenomgång  ................................................................................... 13 

3.1.1 Citymarknadsföring  .............................................................................. 13 

3.2 Teoretisk referensram  ................................................................................. 14 

3.2.1 Strategisk planering  .............................................................................. 14 

3.2.2 Varumärkesbyggande ............................................................................ 16 

   3.2.2.1 Destinationsimage och identitetsskapande ...................................... 17 

3.2.3 Att skapa kundvärde .............................................................................. 18 

   3.2.3.1 Detaljhandelns värdekedja ............................................................... 19 

   3.2.3.2 Kunddrivet värdesystem .................................................................. 20 

   3.2.3.3 Kundlojalitet och relationsmarknadsföring ..................................... 21 

   3.2.3.1 Service, upplevelser och event ........................................................ 22 

4. Metod ................................................................................................................ 24 

4.1 Vetenskapssyn  .............................................................................................. 24 

4.2 Insamlingsmetod  .......................................................................................... 24 

4.3 Urval  ............................................................................................................ 25 

4.4 Genomförande  ............................................................................................. 26 

4.4.1 Intervjuguide  ......................................................................................... 26 

4.4.2 Dataanalys och deltagande i seminarie  ................................................. 26 

4.5 Tillvägagångssätt av metod  ......................................................................... 28 



 6 

4.6 Reliabilitet och validitet  .............................................................................. 29 

4.7 Kritisk granskning av undersökningsmetod  ................................................ 30 

5. Empiri och analys  ........................................................................................... 31 

5.1 Empiri  .......................................................................................................... 31 

5.2 Analys  .......................................................................................................... 34 

5.2.1 Kartläggning av detaljhandelns verkan för att främja Stockholms  

handel via turism  ........................................................................................... 34 

5.2.2 Kartläggning av turismsektorns verkan för att främja Stockholms  

handel via turism ............................................................................................ 35 

5.2.3 Kartläggning av detaljhandelsbranschen och turismsektorns samarbete  

för att främja Stockholms Handel via turism .................................................. 37 

5.2.4 Shopping som en del av Stockholms image och identitet ..................... 39 

6. Slutsats .............................................................................................................. 45 

6.1 Utformad strategisk modell  ......................................................................... 45 

7. Reflektion  ......................................................................................................... 51 

8. Rekommendation till framtida forskning  ..................................................... 53 

9. Referenser  ........................................................................................................ 54 

10. Rapporter  ....................................................................................................... 59 

11. Bilagor  ............................................................................................................ 60 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 7 

Lista med figurer och tabeller 

Figur 1. Michael Porters värdekedja    18 

Figur 2. Chan Kim och Mauborgnes modell om kunddrivet värdesystem  19 

Figur 3. Detaljhandelns turistdrivna värdesystem   40 

 

Tabell 1. Respondenter     23 

Tabell 2. Rapporter, strategier och seminarier   24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

1. Definitioner  
I detta kapitel redogörs definitioner som används i studien samt förklaring av använda 

förkortningar.  

 

1.1 Detaljhandeln 
Detaljhandeln definieras enligt Nationalencyklopedin som sista ledet i distributionskedjan för 

varor från producent till konsument. Detaljhandeln förmedlar två huvudvarugrupper: 

sällanköpsvaror och dagligvaror. Dagligvaruhandeln omfattar den handeln som sker dagligen, 

exempelvis matvaror. Sällanköpshandeln är konsumtion som sker mer sällan exempelvis 

kläder, hem- och fritidsvaror samt bilar (Nationalencyklopedin, 2013). Förutom butiker och 

stormarknader omfattar detaljhandeln även torghandel och marknader. Detta kommer inte att 

tas i beaktning med hänsyn till att det inte är studiens marknadsfokus. I denna studie 

representerar detaljhandeln sällanköpshandeln med hänsyn till att turister vanligtvis är 

placerad under nämnda kategori. Utöver detta utgår studien även från varuhus, butiker samt 

shop-in-shops i Stockholms city.  

 

1.2 Stockholms turism 
World Tourism Organization har fastställt definitionen av turism som uttrycker att ”Turism 

omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga 

omgivning för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften” (World Tourism 

Organisation, 2011). För att en konsument ska anses vara en turist ska konsumtion av följande 

sju konsumtionskategorier äga rum: paketresor, logi, mat och dryck, transporter, 

rekreationer/sport/kultur, shopping och övrigt. Turistens konsumtion sammanfattas därmed i 

fem grupper; göra, resa, bo, äta och handla (Svensk Handel, 2012). Stockholms turism 

definieras i denna studie med samtliga individer som rör sig i Stockholm med hänsyn till 

definitionen av turism enligt ovan med undantag affärsresenärer. 

 

1.2.1 Shoppingturism och turismshopping  

Turister som ägnar tid åt aktiviteten shopping uppdelas i kategorierna shoppingturism och 

turismshopping. När shoppingen är primära anledningen till att turisten besöker en plats 

benämns turisten som en shoppingturist. Detta definieras som ”konsumenten åker längre för 

att handla vissa varor än vad som egentligen behövs”. Turismshopping däremot, innebär 

konsumtion trots att shoppingen inte är det primära syftet med resan (Svensk Handel, 2012).  
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1.3 Förkortningar 

 
Följande förkortningar används i studien 
 
FoU: Forskning och utveckling 
HUI: Handelns Utredningsinstitut 
IBIS: Tillväxtverkets internationella gränsundersökning, Inkommande Besökare I Sverige 
OECD: Economic Co-operation and Development 
PR: Public Relations 
TRIP: Turistnäringens Utvecklingscenter  
TSA: Tourism Satellite Account 
UNWTO: The United Nations World Tourism Organization 
WOM: Word of Mouth 
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2. Introduktion 

Detta kapitel redogör problembakgrund, problemdiskussion, problematisering, syfte och 
frågeställning samt avgränsningar. Kapitlet ger en övergripande bild av ämnet som kommer 
att hanteras i uppsatsen.  
 

2.1 Problembakgrund 
Mode kan beskrivas som en viktig kanal för uttryck av social identitet, politiska idéer och 

estetisk smak (Bruce & Hines 2012). Lyckan och tillfredsställelsen som uppstår vid shopping 

leder till att allt fler idag väljer att spendera tid på att shoppa, framför allt under resor (SvD, 

2013). Den svenska modeindustrin har uppmärksammats och modet har uppskattats på den 

internationella marknaden under senaste åren. Sverige har aldrig tidigare exporterat så mycket 

mode som under år 2012 (SvD, 2012). Samtidigt påstås besöks- eller turistnäringen vara 

världens snabbaste växande näring (UNWTO, 2011).  

 

Den starka och ihållande ökningen av turismen de senaste 50 åren är ett av det mest 

anmärkningsvärda fenomen av vår tid (Hudson 2008, s. xi). Turismsektorn och detaljhandeln 

är branscher som ökat både tillväxt- och innovationsmässigt i Sverige. Branscherna är direkt 

påverkade av konjunkturer men trots den finansiella oro som infunnits de senaste åren har 

tillväxten och omsättningen ökat. År 2011 hade detaljhandeln lägst progressivitet sedan 1990-

talet, trots detta var tillväxten positiv. I takt med att båda branscherna utvecklats positivt har 

ett nytt fenomen utvecklats som benämns shoppingturism. Även shoppingturismen har haft en 

kraftig tillväxt (Svensk Handel 2012, Den svenska shoppingturismen). Enligt Svensk Handel 

utgör shoppingturism en allt mer betydande del av den svenska detaljhandeln och därmed 

även den svenska ekonomin. I takt med att antal turister i och till Sverige ökar har även 

shoppingturism haft en mer positiv tillväxt (Svensk Handel 2012, Den svenska 

shoppingturismen). Undersökningar har gjorts gällande sambandet mellan detaljhandeln och 

turism (Jansen-Verbeke 1991) men ingen strategisk planering erhålls idag av detaljhandeln för 

hur samverkan med turismsektorn ska ske.  

 

2.2 Problemdiskussion 
Enligt Svensk Handel gick år 2000 drygt 20 procent av turisternas utgifter till detaljhandeln. 

Elva år senare var andelen 29 procent. Turisten spenderar ungefärlig lika stor andel av 

konsumtionen i detaljhandeln (75,9 mdr kr), som på boende och restaurangbesök (78,9 mdr 



 11 

kr). De rapporter som undersökt turism är oense om hur många procent turism står för i 

detaljhandelns totala omsättning men samtliga påstår mellan 7-12 procent av detaljhandelns 

totala omsättning (Svensk Handel 2012, Den svenska shoppingturismen & Tillväxtverket 

2013, IBIS 2012) (bilaga 12, 14, 15) varpå det är betydande att fokusera på denna köpgrupp. 

Detaljhandelsbranschen har ingen bredare kunskap eller strategi för hur de skall nyttja den 

växande turismsektorn (Rosenbloom 1980).  

 

Detaljhandeln är en impulsiv marknad som arbetar med en adaptiv strategi som sker på kort 

sikt (Love, Revees och Tillmanns 2012, ss. 76-83). Becker (1977) observerade att flertalet 

verkande inom detaljhandelsbranschen är handlingsorienterade och inte strategiska tänkare. 

Detaljister tänker kortsiktigt och är beredda att svara snabbt på marknadens efterfråga. 

Effektiv och funktionell detaljhandelsstrategi är inte möjlig att planera på några veckor utan 

kräver längre planering. Noggrann analys och planering över en relativt lång period är 

nödvändig inom detaljhandelsbranschen. Detaljisterna anses vara obekväma med strategisk 

planering och har varit skeptiska att applicera den på branschen med hänsyn till deras flexibla 

och snabbt växlande tillvägagångssätt att arbeta (Rosenbloom 1980). Planerad utveckling av 

detaljhandeln i urbana centrala lägen är stark men har avsaknad av strategi. Behov av en 

effektiv marknadsföring och reklam av detaljhandelskluster har aldrig varit större (Warnaby 

& Bennison 2006).  

 

2.3 Problematisering 
Idag existerar en växande turismsektor som handeln önskar vara en del av 

(Stockholmsstrategin, 2020). Problematiken för detaljhandeln är avsaknad av strategisk 

kartläggning som bottnar i bristande kunskap och erfarenhet (Rosenbloom 1980). Strategisk 

planering har idag en mycket begränsad roll inom detaljhandelsbranschen (Rosenbloom 

1980). Med hänsyn till att mellan 7-12 procent av handels omsättning idag utgörs av 

turistkonsumtion (Svensk Handel 2012, Den svenska shoppingturismen & Tillväxtverket 

2013, IBIS 2012) (Bilaga 12, 14, 15) samt att det är en växande sektor gör frågan aktuell. Att 

finna en strategisk planering för detaljhandeln i samverkan med växande turismsektorn är 

avgörande då rollen av detaljhandeln i stadsförnyelse har fått ökad uppmärksamhet på senare 

tid (Warnaby & Bennison 2006). 
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2.4 Syfte och frågeställning  
I dagsläget verkar detaljhandeln inte utifrån ett strategisk tänkande (Rosenbloom 1980). Syftet 

med studien är att, utifrån detaljhandelns företagsperspektiv i Stockholms stad, framställa en 

strategisk planering i samverkan med turismsektorn. Konkret innebär det att följande frågor 

kommer att besvaras för att täcka uppsatsens syfte: 

 

- Vilka aktörer arbetar med att främja Stockholms handel via turism och hur arbetar de? 

- Representeras shopping i Stockholms image? 

- På vilket förfarande verkar detaljhandeln idag för att locka och tillfredsställa turisten?  

- Hur ser samarbetet ut mellan detaljhandeln och turismsektorn? 

- Vilka faktorer är betydelsefulla i en framtida strategisk planering för detaljhandeln i 

samverkan med turismsektorn?  

 

2.5 Avgränsningar  
Studien har geografiskt avgränsats till Sverige och Stockholm med hänsyn till att Stockholm 

representerar största delen av turister i Sverige (Tillväxtverket, 2013). Studien har därefter 

avgränsats geografiskt ytterligare till de större handelsplatserna i Stockholms City med fokus 

på mode; Paul U Bergström (PUB), Nordiska Kompaniet (NK), Åhléns City (Åhléns), PK-

huset (PK) och Biblioteksstan.  

 

Avgränsning av näringslivet har gjorts till två branscher, detaljhandeln och turismsektorn. 

Detta beslut grundas med hänsyn till branschernas goda tillväxt de senaste åren. Studien är 

även avgränsad utifrån detaljhandelns synvinkel och dess fördelar i samverkan med 

turismsektorn, inte vise versa. Uppsatsen tar dock hänsyn till turismsektorn när analys ur ett 

destinationsperspektiv utförs. Studien har därefter avgränsats utifrån ett företagsperspektiv. 

Inga analyser, kartläggningar eller slutsatser utförs därmed från kundperspektivet. 
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3. Teoretisk bakgrund 
Teorin är uppbyggd av en litteraturgenomgång följt av en teoretisk referensram.. Den 
teoretiska referensramen behandlar strategisk planering med anledning att skapa en 
tillförlitlig strategisk modell ur ett företagsperspektiv. Därefter redogörs betydande 
huvudämnen för strategisk planering. Varumärkesbyggande redovisas som ett huvudämne 
med fokus på image och- identitetskapande. Sedan behandlas skapandet av kundvärde ur ett 
företagsperspektiv. Ämnet fördjupas sedan i detaljhandelns värdekedja, kundrivet 
värdesystem, kundlojalitet och relationsmarknadsföring samt upplevelser som en betydande 
faktor för branschen.  
 

3.1 Litteraturgenomgång 

 

3.1.1 Citymarknadsföring 
Citymarknadsföring är marknadsföring som städer använder för att uppnå operativa samt 

strategiska mål inom staden (Kavaratzis 2007). Gertner (2011a, b) hävdar att litteraturen inom 

citymarknadsföring är av bred komplexitet. Citymarknadsföring förklaras som en process som 

inkluderar en uppsättning aktiviteter. Processen börjar med en grundlig analys av stadens 

nuvarande situation genom omfattande forskning av stadens tillgångar, möjligheter och publik 

(Kavaratzis 2007, ss. 695-712). Därefter krävs det att staden identifierar en vision och sätter 

upp tydliga mål som önskas uppnås i samarbete och godkännande av största möjliga grupp 

intressenter. Nästa fas innehåller planering av specifika projekt som tillsammans uppnår 

målen och fördelar tydliga roller för de deltagande organen. Detta efterföljs av ett aktivt 

genomförande av åtgärder såsom funktionella, ekonomiska, organisatoriska samt PR-åtgärder 

(Kavaratzis 2007, ss. 695-712). 

Citymarknadsföring har genomgått olika faser över tid och vuxit fram genom förståelser och 

erfarenheter av marknadsföringsprogram och inte genom en tidsplanerad steg-process. 

Citymarknadsföring fokuserar på konsumenters uppfattningar och bilder. Marknadsföringen 

placerar därefter uppfattningarna i iscensatta aktiviteter som syftar till att forma staden och 

dess framtid. Hanterandet av stadens varumärke blir ett försök att påverka och behandla de 

mentala kartorna på ett sätt som gynnar stadens förutsättningar och bidrar till ekonomisk och 

social utveckling (Kavaratzis 2007, ss. 695-712). Konsumenter skapar 

varumärkesassociationer med städer, uppfattar och utvärderar dessa på samma sätt som de 

utvärderar associationer till andra varumärken. Städer kräver därmed likartad hantering som 

andra varumärken eftersom marknadsföring främst handlar om mentala bilder och kartor 

(Kavaratzis 2007, ss. 695-712).  
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3.2 Teoretisk referensram 
 

3.2.1 Strategisk Planering  

Det finns flertalet tolkningar av strategi och strategisk planering, dess betydelse samt räckvidd 

(Mc Goldrick 2002, s. 135). Mintzberg (1994) illustrerade strategisk planering enligt följande: 
1. Strategi är en plan för framtiden 

2. Strategi är ett beteendemönster över tiden  

3. Strategin är en position på marknaden 

4. Strategin är perspektiv, ett tillvägagångsätt att fullfölja, en affärsidé 

5. Strategin är ett knep, en manöver för att överlista en konkurrent 

 

Jämförande åsikter uttrycks även genom ledande industrimän, som på följande urval från 

Journal of Business Strategy (1996) menar att: ”Strategi är att veta dina kunder och deras 

behov och hjälpa dem uppfylla dessa. Strategin är en del av den övergripande planeringen 

som tar företaget dit de vill befinna sig. Strategin är en plan för att uppnå det identifierade 

målet för en organisation. Det går bortom att bara vara ett dokument att följa, utan sträcker 

sig in i tankeprocessen och, slutligen, in i företagskulturen” (Mc Goldrick 2002, s. 135). 

Strategisk planering är nyckeln för skapandet av effektiv förändring inom ett företag (Emerald 

Group Publishing Limited 2013). Planeringen och valet av strategisk stil inleds vanligtvis 

med en bedömning av marknaden som företaget befinner sig i. Flertalet faktorer påverkar 

valet av strategi, dock går det att begränsa alternativen genom att överväga två kritiska 

faktorer: förutsägbarhet och formbarhet. Förutsägbarhet innebär frågor som ”Hur långt in i 

framtiden och trovärdigt kan man förutse efterfrågan, företagets resultat, 

konkurrensdynamiken samt marknadens förväntningar?”. Formbarheten innebär i vilken 

utsträckning företaget eller konkurrenterna kan påverka dessa faktorer (Love, Reeves, & 

Tillmanns 2012).  

 

Parke (2012) föreslår företag att genomföra en grundlig och ärlig granskning av verksamheten 

innan val av strategi görs. Företag bör identifiera sina styrkor och svagheter samt göra en 

realistisk bedömning av marknaden. Det är av stor betydelse att begränsa områden för den 

strategiska planering och förstå att det inte är effektivt att åtgärda samtliga problem samtidigt 

eftersom planeringen är tids- och resurskrävande. Företag som fokuserar på områden i störst 
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behov av förändring och fortsätter att förvalta andra aspekter av verksamheten, är mer 

benägna att lyckas på marknaden (Emerald Group Publishing Limited 2013).  

Oavsett vald strategisk stil är det av värde att testa strategin innan implementering. 

Användning av strategin på ett mindre område sker då innan den appliceras på större område. 

Fördelar med att testa strategin är att identifiering av tänkbara problem görs och åtgärdas 

innan stora förluster uppstår. Enligt Sibony (2012) är en del av problemet med strategisk 

planering att den inte är tillräckligt strategisk. Flertalet företag diskuterar problemet och hur 

det ska lösas mer än att generera en förändring och lösning. Företag tenderar att förlita sig på 

strategiska planeringsstilar som inte motsvarar branschens behov. Genom att anpassa 

strategiska planeringen utefter branschens krav kan tid och pengar sparas (Emerald Group 

Publishing Limited 2013).  

 

Vid val av strategi identifieras inledningsvis företagets styrkor och svagheter för en 

vägledning till vilken strategi som bör implementeras (Emerald Group Publishing Limited 

2013, p 30). Reeves et al. (2012) delar strategisk planering i fyra huvudkategoriserade 

strategiska stilar, var och en lämpad för en distinkt miljö följt av en specifik planeringspraxis. 

De fyra stilarna utgörs av klassisk, adaptiv, formbar samt visionär stil. Den klassiska strategin 

är anpassad för företag verksamma i förutsägbara och oföränderliga miljöer. Industrier som 

använder den klassiska strategin är exempelvis gas- och oljeindustrin. Den formbara strategin 

är bäst lämpad i oförutsägbara miljöer som företaget har makten att förändra. En visionär 

strategi är lämplig i förutsägbara miljöer som företag har makt att förändra, exempelvis 

budföretaget UPS använde den visionära strategin när de önskade träda in på den globala e-

handelmarknaden (Emerald Group Publishing Limited 2013). Den sista huvudkategorin bland 

strategier är den adaptiva strategin som är mer flexibel, experimentell och passar i 

oförutsägbara och oföränderliga miljöer. Detaljhandeln, med inriktning på mode, är ett 

exempel på en adaptiv bransch. Efterfrågan ändras i hög takt parallellt med att smaken ändras 

och varumärken är ständigt utbytbara. Oavsett mängd data eller planering kan modeföretag 

inte garanterat veta långt i förväg hur de ska gå tillväga. Planeringen sker därför på kort sikt. 

Företagen är förberedda på att ständigt producera, erbjuda och testa en mängd olika produkter 

på kortast möjliga tid samt att ständigt anpassa produktionen utefter efterfrågan. Den spanska 

återförsäljaren Zara är exempel på företag som använder den adaptiva strategiska stilen. Zara 

är inte beroende av en stark, formell planeringsprocess utan dess strategiska stil är inbakad i 

den flexibla och snabba leveranskedjan (Love, Reeves & Tillmanns 2012).  
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Strategisk planering spelar en mycket begränsad roll inom detaljhandelsbranschen 

(Rosenbloom 1980). Enligt Becker (1977) är flertalet verkande inom detaljhandeln 

handlingsorienterade och följer inte ett strategiskt tillvägagångssätt. Detaljhandeln har 

generellt sett varit långsamma med att anamma strategisk planering. Majoriteten detaljister 

tänker inte strategiskt. Detaljister tänker kortsiktigt och är beredda att svara snabbt på 

marknadens efterfråga. Strategisk planering däremot kräver långsiktig planering. Effektiv och 

funktionell detaljhandelns strategier kan inte planeras på några veckor utan kräver längre 

planering. Noggrann analys och planering över sikt är nödvändig även inom 

detaljhandelsbranschen. Detaljister är obekväma med strategisk planering och har varit 

skeptiska att applicera den på branschen med hänsyn till deras flexibla och snabbt växlande 

tillvägagångssätt att arbeta (Rosenbloom 1980). Strateger förväxlar dock ofta förutsägbarhet 

och formbarhet i tron om att alla miljöer som kan formas är oförutsägbara. Därmed delar de 

en värld av strategiska möjligheter till endast två delar, förutsägbar och oföränderliga eller 

oförutsägbara och föränderliga. De bör överväga samtliga fyra strategiska modeller. En 

undersökning visar att företag som matchar deras strategiska stil till omgivningen presterar 

betydligt bättre än de som inte gör det (Love, Reeves & Tillmanns 2012).  

 

3.2.2 Varumärkesbyggande  
Baker, Mazzarol, Sweeney & Soutar 2007 menar att varumärkesbyggande är en 

samarbetsprocess med flertalet partner där image och identitet står i fokus (Hanna & Rowley 

2011).  Varumärkesbyggande är en process som innefattar aktiviteter för ett företag att stärka 

positionen på marknaden. Ett varumärke är ett värde utöver det funktionella värdet och ska 

genomsyra hela organisationen (Mc Goldrick, 2002).  

 

Kärnan i destinationsvarumärkesbyggande är att bygga en varumärkesmix som inte är 

ersättningsbar av en annan destination (Hudson 2008, s. 401). I den ökande 

konkurrenskraftiga marknaden har vikten av att skapa en unik destinationsidentitet blivit allt 

viktigare för att bli vald som slutlig destination (Hudson 2008, s. 401). Genom att 

kommunicera en destinations unika karaktär krävs två viktiga funktioner, identifiering och 

differentiering. Funktionerna används gentemot sina konkurrenter för att skapa en identitet 

(Morrison & Andersson 2002).  Bilden av en destinations varumärke beskrivs enligt Cai 

(2002) som ”uppfattningar om platsen som reflekteras av de organisationer som finns i 

turistens minne”. Destinationens image, identitet, upplevda kvalitet samt marknadsföring är 
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tätt sammankopplade och bör verka tillsammans för att skapa en unik och differentierad 

destination (Hyung, Hyunjung & Qu 2011, ss. 465-476). 

 

3.2.2.1 Destinationsimage och identitetsskapande 

Itwas hävdar att en destinationsimage är en multi-dimensionell konstruktion som påverkas av 

kognitiva och emotionella bilder. En kombination av dessa har inverkan på turistens beteende. 

Itwas studie visar att en destinations imageskapande hos en turist utgörs av tre komponenter; 

emotionella, kognitiva samt dess grad av exklusivitet. Studien hävdar att den övergripande 

bilden av destinationen, varumärkets image, är nära sammankopplat med turistens framtida 

beteende, huruvida denne återkommer alternativt rekommenderar destinationen. Det är 

väsentligt att destinationen är unik och differentierar sig för att vara konkurrenskraftig samt 

för att locka turister (Hyung, Hyunjung & Qu 2011, ss. 465-476).  

 

Destinationens image är skapad hos konsumenter via kommunikation och upplevelse. Därmed 

är det angeläget att förstå att image av platsen alltid är ”sann” eftersom det är turisternas 

sanna upplevelser. I vissa fall definieras destinationens image som destinationens 

personlighet. För att nå framgång krävs insikt för hur imageskapande samt 

varumärkesbyggande för destinationen är relaterade och dess påverkan på 

konsumentbeteendet (Qu, H. A 2010, ss. 465-476). Ett framgångsrikt varumärke har grund i 

dess varumärkesidentitet. Identiteten skapas internt inom företag och förmedlas externt genom 

marknadsföring till omvärlden (Kapferer 2008). Produkter på marknaden blir mindre 

differentierade vilket gör att varumärkesidentiteten blir mer central. Att kunna differentiera 

genom sitt varumärke och specifikt identiteten har blivit avgörande (Kapferer 2008). Kapferer 

(2008) menar att en stark varumärkesidentitet är grundläggande i modern tid då produkter på 

marknaden blir mindre differentierade. Detta leder till att trycket på varumärkesidentiteten 

blir större eftersom den ligger till grund för skapandet av ett varumärke (Hyung, Hyunjung & 

Qu 2011, ss. 465-476). 

 

För att skapa en destinationsidentitet är det enligt Kapferer (2008) väsentligt att veta vad 

destinationen representerar innan uppfattandet kan tolkas (Konecnik & Go 2008). Identiteten 

är den bild företag vill förmedla externt (Hanna & Rowley 2011). För att skapandet ska ske 

bör förståelse finnas för vad som bygger en turistdestination. En destination har en komplex 

struktur och innehåller obegränsade olika produkter, service och erfarenheter samt att flertalet 

företag är inblandade (Konecnik & Go 2008, s. 179). Varumärkesidentitet är en aktiv part av 
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den imagebildande processen och involverar skapandet och underhållandet av en unik 

uppsättning associationer (Hanna & Rowley 2011).  

 

Konecnik & Go (2008) har utvecklat en modell som utgör ett ramverk vid skapandet av 

destinations identiteter. Utvecklingen av modellen skapar grund för en tolkning av 

identitetskonceptet och varumärkets ledarskapsmodell. Modellen omfattar tre huvuddelar 

bestående av turistanalys, konkurrensanalys samt självanalys. I första steget görs en 

turistanalys med fokus att identifiera nya relevanta trender samt förstå turistens motivation för 

resan. Lämpliga målmarknader och målgrupper utvärderas därefter. I steg två görs en 

konkurrensanalys med syfte att destinationen ska förbättra konkurrenskraften genom att 

tillämpa en jämförelse om konkurrenternas styrkor samt svagheter. Slutligen görs en 

självanalys för att identifiera organisationens verkliga position på marknaden. Utvecklandet 

av varumärkesidentiteten sker genom analys av styrkor och svagheter bestående av materiella 

och immateriella kännetecken för platsen (Gaggiotti et al., 2008). 

 

Att utveckla en destinations varumärkesidentitet bör innehålla relevanta lokala samt kulturella 

särdrag. Intensiteten i varumärkesidentitet påverkas av intresset för miljön huruvida denna 

erbjuder estetiskt behag genom arkitektur och mångfald av parametrar som kultur, historia 

samt ekonomi (Hanna & Rowley 2011). Aaker & Joachimsthaler föreslår att en destinations 

varumärkesidentitet bör inkludera sex till tolv stycken särdrag. Däribland bör minst ett av de 

valda särdragen skilja turistens valda destination gentemot konkurrenterna. De valda 

särdragen varierar ofta mellan destinationerna. Turisten har ett behov av att uppleva en känsla 

av plats när denne besöker en destination och därmed är utvecklingen av en destinations 

identitet nödvändig (Konecnik & Go 2008, ss. 180-181). Varumärkesbyggande är en bred 

process som inte ersätter marknadsföringsprocessen men ger distinkt fokus på den 

kommunikativa aspekten av alla marknadsföringsåtgärder (Kavaratzis 2007, ss. 695-712). 

 

3.2.3 Att skapa kundvärde 

Kundtillfredsställelse och kundlojalitet är nyckeln till långsiktig lönsamhet. Att göra kunderna 

tillfredsställda är främsta faktorn till framgång. För att lyckas krävs kundcentrering samt att 

överträffa kundens förväntningar (Hudson 2008, s. 67). För att skapa kundvärde krävs vidare 

ett kundorienterat synsätt samt bearbetning av potentiella resurser företaget erhåller, i detta 

fall destinationen, som ökar värdet för kunden (Mc Goldrick 2002).  
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3.2.3.1 Detaljhandelns värdekedja 

Porter (1985) hävdar att ett företag är en uppsättning aktiviteter utformade att designa, 

producera, marknadsföra, leverera samt supporta produkten. En analys av värdekedjan är, 

enligt Porter, det lämpligaste sättet att undersöka potentiella resurser, med målet att skapa 

konkurrensfördelar. Kärnaktiviteterna i värdekedjan består av att analysera företaget i 

leveranskedjan, butikens positionering och design, marknadsföring, reklam samt butiksdrift 

och service (Mc Goldrick, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 1. Michael Porters värdekedja 

 

Michael Porters värdekedja är en matris bestående av operationella element samt större 

företags funktioner. Samtliga element i matrisen är resurser som direkt påverkar företaget.  

Att kartlägga och analysera detaljhandelns värdekedja hjälper att lyfta fram specifika 

komponenter, relativa bidrag till värdeskapande processen samt relativa kostnader. Syftet till 

modellens element är att bidra till konkurrenskraftiga fördelar. Det krävs att elementen är 

välutvecklade samt kontinuerligt uppdateras efter vad marknaden efterfrågar. Enligt Mc 

Goldrick (2002) bör detaljhandelns värdekedja inledas med en grundlig analys av målgrupp 

samt dess specifika behov. Genom att undersöka och tillfredsställa kundens behov kan 

resultera i att kundvärde och kundlojalitet skapas (Mc Goldrick 2002, s ). 
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3.2.3.2 Kunddrivet värdesystem  
Vid kartläggning av detaljhandelns värdekedja identifieras och analyseras inledningsvis 

målgruppen och konsumentens behov för att kartlägga företagets utvecklingsmöjligheter. 

Detta med mål att skapa kundvärde. Därefter bör verksamheten anpassa och samordna 

aktiviteterna utefter målgruppens behov på lämpliga nivåer (Mc Goldrick 2002, s. 148).  

 
Figur 2. Chan Kim och Mauborgnes modell om kunddrivet värdesystem  

 

Chan Kim och Mauborgne redogör hur organisationer har nått framgång genom att fokusera 

på kundens behov. Modellen börjar med kartläggning av kunden och dess behov samt vilka 

resurser företaget har för att anpassa lösningar. Detta genererar slutligen i fördelar som word-

of-mouth (WOM), varumärkesbyggande samt kundlojalitet (Mc Goldrick 2002, s. 149). 

Skillnaden mellan framgång och misslyckande på konkurrenskraftiga marknader kan 

reduceras till två grundläggande områden. Det första är förståelse för konsumentens behov 

och det andra innebär att leverera mervärden (Baker & Saren 2010). WOM är en process av 

informell kommunikation av konsumenters upplevelser av varumärken och sker konsumenter 

emellan. WOM är en kraftfull form av kommunikation (Baker et al. 2007) och är vanligtvis 

den typ av rekommendation och information om en destination som konsumenter efterfrågar 
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vid val av destination. WOM ger hög tillförlitlighet och övertygelse eftersom konsumenten är 

kommunikatören och inte har någon egen vinning genom att agera som kommunikatör. 

Turisten anser WOM vara en tillförlitlig källa vid val av destination (Hyung, Hyunjung & Qu 

2011).  

 

Faktorn med störst inverkan på WOM är upplevelse av varumärket (Baker et al. 2007). Trots 

att kunder är nöjda innefattar det inte nödvändigtvis att de är lojala eller ämnade att ägna sig 

åt positiva WOM-aktiviteter (Reicheld, 1994). Missnöjda kunder kan även generera negativa 

WOM-effekter. Kavaratzis (2007) hävdar att målet med processen av varumärkesbyggande är 

att skapa och därefter förstärka WOM. Evert Gummesson (2007) konstaterar att konsumenters 

inflytande på varumärken är mer omfattande än företagens. Konsumenter kan därmed sägas 

ha större inflytande inom marknadsföring än marknadsförarna själva (Gummesson 2007).  

 

3.2.3.3 Kundlojalitet och relationsmarknadsföring  

Kundlojalitet är ett mått på hur sannolikt det är att en kund återkommer samt kundens vilja att 

bygga en relation med organisationen eller varumärket. Kundtillfredsställelse å andra sidan är 

ett mått på hur väl kundens förväntningar överensstämmer med verkligheten. 

Kundtillfredsställelse krävs för att kundlojalitet ska uppstå. Undersökningar visar en stark 

länk mellan kundtillfredsställelse och kundlojalitet (Hudson 2008, s. 371). Länken 

intensifieras vid stark kundtillfredsställelse. Inom turismsektorn finns flera anledningar till att 

tillfredsställda kunder inte blir lojala kunder (Hudson 2008, s. 371). En stor andel resenärer 

föredrar att besöka flera platser och därmed inte återvända till redan tidigare besökt. Andra 

resenärer är väldigt priskänsliga och väljer att åka där de får bästa erbjudande, oavsett graden 

av tillfredsställelse. Samtliga kunder som reser förväntar sig att bli tillfredsställda och nöjda, 

vilket leder till att tillfredsställelsen drivs upp. I åtanke krävs att turistens tillfredsställelse är 

mycket stark för att möjligen bli lojala mot destinationen i fråga. Lojala turister är av högre 

värde än tillfredsställda turister. En tillfredsställd men inte lojal turist är inte av värde för en 

destination. Däremot en lojal turist som återvänder och sprider positiv WOM är av högt värde 

och bör därmed identifieras. När ett företag har identifierat potentiella lojala kunder är nästa 

steg att skapa en stark relation i hopp om att skapa lojalitet (Hudson 2008, s. 373). Lojalitet är 

ett fenomen som är kopplat till relationer utefter resultat av tidigare studier som påvisat dess 

positiva och starka koppling till lönsamhet (Hudson 2008). 
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Relationsmarknadsföring är den form av marknadsföring som lockar till sig kunder, bibehåller 

dem samt förstärker tillfredsställelsen (Hudson 2008). I det förflutna har turistmarknadsförare 

tenderat att lägga mer fokus på att attrahera nya kunder istället för att attrahera redan 

befintliga tillbaka. Det är mindre kostsamt att behålla redan befintliga kunder i jämförelse 

med att attrahera nya (Hudson 2008, s. 373). Relationsmarknadsföringens fokus grundas i 

tillämpning av en konkurrenskraftig strategi som lockar nya kunder och bibehåller nuvarande. 

Därmed är återbesök och positiva rekommendationer beaktansvärda aspekter att ha i åtanke 

vid relationsmarknadsföring som tillämpas på turistdestinationer (Konecnik & Go 2008).  

 

3.2.3.4 Service, upplevelser och event 

Servicekvalitet identifieras som en nyckelfaktor för att differentiera serviceprodukter och 

skapar en konkurrensfördel inom turism. Att tillfredsställa konsumenter är oerhört betydande 

inom turismsektorn, och dess betydelse ökar betydligt. Flertalet forskare anser att en hög 

servicekvalitet resulterar i kundtillfredsställelse (Hudson 2008, s. 67). Kundernas process vid 

utvärdering av köp, bestämmandet av tillfredsställelse samt sannolikheten för framtida köp är 

synnerligen avgörande för tjänstmarknadsförare. Anledningen är att de har färre objektiva 

mått på kvalitet för att bedöma produktionen. Upplevd kvalitet är en av de mest betydelsefulla 

aspekterna vid beslutsfattande för resenärer i processen vid val av nästa destination, 

tillhandahålla rekommendation till vänner eller familjemedlemmar alternativt återvända till 

samma plats (Hudson 2008).  

 

Events utgör ofta en central roll vid lockande av turister till en destination. Eventen varierar 

från utställningar, konferenser till större event som Olympiska spelen och övriga 

sportevenemang. Utvecklingen av events och evenemang till turismens förmån är ur 

destinationers perspektiv betydelsefulla för att uppnå ekonomiska och samhälleliga fördelar. 

Främst sportevents har visat på en ökad popularitet i syfte att öka framtida besök, förbättra 

stadens image samt att sprida turistaktiviteterna runt om i staden (Hudson et al. 2004, s. 413). 

Enligt Pine och Gilmore efterfrågar dagens konsument upplevelser. Dessa uppstår när ett 

företag använder service och produkter tillsammans för att skapa en minnesvärd upplevelse 

för konsumenten. Ett ökat antal reseorganisationer besvarar efterfrågan genom att designa och 

utforma event. Utvecklingen av events och evenemang är nästa steg i utvecklingen för att nå 

ekonomisk tillväxt (Hudson 2008, s. 67). I dagens servicesamhälle säljer flertalet företag 

deras traditionella utbud genom upplevelser för att sälja produkten bättre samt erbjuda en 

ytterligare dimension. Upplevelser är av hög grad personliga och uppstår i konsumentens 
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minne och tankar när denne blivit engagerad på en emotionell, fysisk, intellektuell alternativt 

spirituell nivå. Tolkning av upplevelser härstammar från interaktion mellan ett iscensatt event 

och den individuella sinnesbilden. Public relations event, även kallad ”shoppertainment” samt 

”entertailing” skapas för att locka turister till en minnesvärd aktivitet (Hudson 2008, s. 68).  

Vid marknadsföringsaktiviteter för städer är shoppingcentrum en av flera arrangemang för att 

marknadsföra staden. Shoppingcenter och detaljhandeln i co-branding med staden har 

uppmärksammats av bland andra, Warnaby (2006). Utveckling av detaljhandeln är i form av 

flagskeppsprojekt, större butiker som kommunicerar och förmedlar en känsla av ett 

varumärke som säljs i butiken. Flaggskeppsbutiker förmedlar en konsumtionsupplevelse och 

skapar mervärde för turisten. Dessa butiker ses som en form av marknadskommunikation och 

har blivit ansedd som en viktig del av stadsförnyelse (Bennison & Warnaby 2006). 

Flaggskeppsbutikerna är associerade med platsmarknadsföringsaktiviteter, med särskild 

hänvisning till utveckling av stadens image (Bruce & Hines 2012).  
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4. Metod 
I metoden redogörs tillvägagångssättet och dess praktiska genomförande. Därefter redovisas 
avgränsningar i metoden, det vetenskapliga synsättet, urval, beskrivning av intervjuguidens 
uppbyggnad samt deltagande i seminarier och tillhandahållande av rapporter. 
Genomförandet, reliabiliteten och validiteten samt en kritisk granskning av vald 
undersökningsmetod presenteras därefter.  
 
 
4.1 Vetenskapssyn 
Metoden har avgränsats till att genomföra kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk 

inriktning genom tolkning och förståelse (Andersson 2006, s. 31), deltagande i seminarier 

samt granskning av rapporter. Vid val av metod har hänsyn tagits till att de till högsta grad 

hjälpte att frammana lösning till problemställningen. Intervjuerna var utformade till 

branschfolk men ingen genus- eller åldersavgränsning tillämpades. De utförda intervjuerna 

verkställdes med branschfolk inom turismsektorn och detaljhandelsbranschen. 

Intervjuschemat innehöll flertalet frågeställningar och strukturen varierade. Antalet planerade 

intervjuer var 12 stycken om inte teoretisk mättnad nåddes tidigare (Bell & Bryman 2005, s. 

351). Utöver de ovan redovisade avgränsningar har inga andra medvetna tillämpats. Det 

kvalitativa tillvägagångsättet har en induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik 

vilket innebär att teorin genereras på grundval av insamlad data (Bell & Bryman 2005, s. 40). 

Kvalitativa undersökningar påverkas av interpretavism. Det medför en förståelse av den 

sociala verkligheten på grundval av hur deltagarna i en viss miljö tolkar verkligheten (Bell & 

Bryman 2005, s. 298). Tonvikten vid insamling och analys av data grundas på ord snarare än 

kvantifiering (Bell & Bryman 2005, s. 297). Slutligen har en ontologisk ståndpunkt i form av 

konstruktionismen tagits. Det innebär att sociala egenskaper är resultatet av ett samspel 

mellan individer och inte av företeelser som finns ”där ute” och är åtskilda från dem som är 

inbegripna i konstruktionen av dem (Bell & Bryman 2005, s. 298).  

 
4.2 Insamlingsmetod 
Studien har utgått från insamlad, analyserad empiri samt teori. Primärdata utgörs av 12 

stycken semi-strukturerade intervjuer. Sekundärdata utgörs av vetenskapliga artiklar, 

litteratur, rapporter från HUI Research och IBIS Tillväxtverket samt deltagande i seminarier. 

Nackdelen med sekundärdata är att det eventuellt är svårt att finna information som är 

tillämpat för studiens problem, vilket var fallet i denna studie (Jacobsen 2002). Fördelen med 
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primärdata är att informationen kan klassas som tillförlitlig och aktuell (Christensen et al. 

2010) jämförelsevis med sekundärdata som eventuellt innebär kvalitetsbrister (Jacobsen 

2002).  

 

4.3 Urval  

Studien har baserats på målinriktat urval. Målinriktat urval är den kategorin av teknik som 

baserar urvalet i en önskan om att intervjua personer som är relaterade till problemställningen 

(Bryman 2008). Denna typ av urval passade metoden väl med hänsyn till att studien var 

inriktad på specifikt detaljhandeln och turismsektorn. Därmed har samtliga personer som 

intervjuats arbetat inom dessa branscher eller en organisation som främjar samarbetet mellan 

branscherna.  

 
Respondent	   Datum	  och	  tid	   Företag	  

Birgitta	  Ossmyr	  
Sälj-‐	  och	  marknadschef 

2013-‐03-‐22	  
Kl	  16:00-‐17:30	  

Savor	  Media	  
Nybrokajen	  3	  
Stockholm	  

Elisabeth	  Elmsäter	  Vegsö	  
Projektledare	  Stockholmsstrategin	  2020	  

2013-‐04-‐02	  
Kl	  10:00-‐11:00	  

Stockholm	  Visitors	  board	  
Drottninggatan	  33	  
Stockholm	  

Erik	  Petersen	  	  
International	  Sales	  
Manager	  

2013-‐03-‐18	  
Kl	  08:00-‐09:30	  

	  

Visit	  Sweden	  
Sveavägen	  21	  
Stockholm	  	  

Eva-‐Pi	  Johansson	  
Centrumchef	  

2013-‐03-‐25	  
Via	  mail	  

PK-‐huset	  
Hamngatan	  10	  
Stockholm	  

Karin	  Svensson	  
Reklam,	  profil	  och	  kampanjansvarig	  	  	  

2013-‐03-‐28	  
Kl	  12:00-‐13:00	  

Nordiska	  Kompaniet	  
Hamngatan	  18-‐20	  
Stockholm	  

Louise	  Kihlberg	  
Marknadschef	  	  

2013-‐04-‐10	  
Kl	  10:00-‐10:40	  

Hufvudstaden	  AB	  
Regeringsgatan	  38	  
Stockholm	  

Robert	  Ehinger	  	  
Regional	  Manager	  Sweden	  &	  Denmark	  	  
	  
Marie	  Bergfelt	  	  
Senior	  Manager,	  Corporate	  
Communications	  

2013-‐05-‐14	  
Via	  mail	  

Global	  Blue	  Sverige	  AB	  
Västmannagatan	  8	  
Stockholm	  

Mariah	  Lindborg	  
Ansvarig	  turism	  och	  Tax	  Free	  

2013-‐03-‐15	  
Kl	  17:30-‐18:30	  

Åhléns	  City	  Stockholm	  
Klarabergsgatan	  50	  
Stockholm	  

Marianne	  Perslow	  
Marknadsansvarig	  

2013-‐03-‐26	  
Kl	  15:00-‐15:40	  

PUB	  	  
Slöjdgatan	  9	  
Stockholm	  
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Susanne	  Åhlén	  
Marknadsområdeschef	  Sickla	  köpkvartet	  

2013-‐04-‐18	  
Kl	  09:00-‐09:40	  

Atrium	  Ljungberg	  AB	  
Sickla	  industriväg	  19	  
Nacka	  

Therese	  Lindberg	  
Projektledare	  besöksnäringsprogrammet	  

2013-‐04-‐24	  
Kl	  15:00-‐16:00	  

Tillväxtverket	  
Götgatan	  74	  
Stockholm	  

Yvonne	  Ingman	  
Vice	  VD	  

2013-‐04-‐02	  
Kl	  16:00-‐17:15	  

Svensk	  Handel	  
Regeringsgatan	  60	  
Stockholm	  

 
Tabell 1. Respondenter 

 
4.4 Genomförande 
 

4.4.1 Intervjuguide 

Intervjuerna var semistrukturerat utformade vilket innebar att de följde ett förhållandevis 

strikt schema med rum för flexibilitet och utrymme för eventuella följdfrågor (Bryman 2008, 

s. 415). Frågornas ordningsföljd varierade (Bell & Bryman 2005, s. 138). Möjlighet att ställa 

ytterligare frågor utifrån det som uppfattades vara betydande svar från respondentens sida 

utnyttjades för att maximera respondentens information från svaret. Detta genomfördes för att 

anpassa intervjuerna och möjligheten att erhålla mest sanningsenliga svar i hänsyn till 

området som studeras. (Bell & Bryman 2005, s. 595). Intervjuerna gav utrymme för 

respondenterna att beskriva världen såsom de upplever den samt att ta upp teman de ansåg 

vara relevanta för studien. Studien har utgått ifrån respondenters åsikter och uppfattningar 

(Bell & Bryman 2005, s. 363). Bilaga 3 är intervjuguiden som användes som riktlinje vid 

intervjuerna.  

 
4.4.2 Dataanalys och deltagande i seminare 

Prasad (1993) utformade en studie innehållande de huvudsakliga stegen i en kvalitativ 

forskning. Ett av stegen berör insamling av ytterligare data. Prasad beskriver insamling av 

data under processen gång (Bell & Bryman 2005, s. 302) vilket applicerats i denna studie.  

Rapporter som under processens gång påvisats användbara i studien är HUI Research och 

Tillväxtverket IBIS 2012. Rapporterna har tillhandahållits, noggrant studerats varpå relevant 

fakta att tillämpa på studien valdes ut. Information från Stockholmsstrategin 2020 har även 

tagits del av. Deltagande i två seminarier har ägt rum. Första seminariet var beläget på Svensk 

Handels kontor (2013-03-26) och berörde detaljhandeln samt aktiviteten shopping i 

Stockholms stad. Andra seminariet anordnades av Stockholm Visitors Board (2013-05-30) 
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och behandlade främst ryska resenärer i Skandinavien, dess utveckling samt kulturella 

skillnader. Gäster på seminarierna var aktörer inom detaljhandeln och turismsektorn (bilaga 

2). Närvaro vid seminarierna ägde rum för att ta del av relevant och aktuell information. 

Rapporter, strategier samt deltagande vid seminarium redovisas nedan.  

 

 
Rapporter,	  strategier	  och	  seminarier	   	  

HUI	  Research	  	  
Besöksundersökning:	  	  
Turister	  i	  Stockholm	  sommaren	  2012	  
	  	  

HUI	   Research,	   Karin	   Olsson,	   har	   på	   uppdrag	   av	   Svensk	   Handel	  
utfört	   en	  besöksundersökning	   för	   turister	   i	   Stockholm	   sommaren	  
2012.	   Undersökningen	   är	   en	   del	   av	   Stockholmsstrategin	   2020.	  
Rapporten	  kartlägger	  turisters	  shoppingbeteende	  och	  attityder	  till	  
Stockholm	  som	  shoppingdestination.	  	  
(Seminarie	  Svensk	  Handel,	  2013-‐03-‐26)	  

HUI	  Research	  
Rapport:	  	  
Den	  svenska	  shoppingturismen	  2011	  

Yvonne	   Ingman,	  Vice	  VD	  Svensk	  Handel,	  har	  varit	  uppdragsgivare	  
till	   denna	   rapport.	   Syftet	   med	   rapporten	   är	   att	   visa	   handelns	  
betydelse	   för	   besöksnäringen.	   Rapporten	   är	   en	   uppföljning	   av	  
tidigare	  års	  kartläggning	  av	  turisters	  shopping.	  Rapporten	  förklarar	  
att	   turisterna	  är	  en	  betydande	   intäktskälla	   för	  detaljhandeln.	  Den	  
visar	   även	   att	   12	   procent	   av	   handelns	   omsättning	   kommer	   från	  
turismen.	  	  
(Svensk	  Handel,	  2012)	  

Stockholmsstrategin	  2020	  
	  

Bakom	   studien	   till	   Stockholmsstrategin	   står	   Visita	   Stockholm,	  
Stockholm	   Visitors	   Board,	   Svensk	   Handel,	   Stockholms	  
Kulturförvaltningar,	   Swedavia	   och	   Visit	   Sweden.	   Dessa	   aktörer	  
utgör	   styrgrupp	   för	   Stockholmsstrategin	   tillsammans	   med	  
Stockholms	   Hamnar,	   Stockholmsmässan,	   Kungliga	   Djurgårdens	  
Intressenter	   och	   Öppen	   Skärgård.	   Målet	   med	   strategin	   är	   att	  
fördubbla	  svensk	  besöksnäring	  från	  år	  2010	  till	  2020.	  	  
(Stockholmsstrategin	  2020,	  2010)	  

Stockholms	  Visitors	  Board	  
Morgondagens	  ryska	  resenärer	  
	  
	  

Stockholm	   Visitors	  
Board	   anordnade	   ett	  
frukostmöte,	   på	   Rica	  
Hotell	   Slöjdgatan.	  
Inriktningen	   var	   på	  
rysk	   turism	   (bilaga	   2)	  
efter	   att	   rapporten	  
IBIS	  2012	  släppts	   som	  
visar	   att	   den	   ryska	  
resenären	   spenderar	  
mest	   pengar	   jämfört	  
med	   övriga	  
nationaliteter,	  per	  dag	  
när	   de	   besöker	  
Sverige.	  Rapporten	  visar	  att	  ryska	  turister	  har	  ökat	  med	  15	  procent	  
sedan	  år	  2011	  samt	  att	  de	  under	  perioden	  januari	  –	  april	  2013	  är	  
största	   Tax	   Free-‐nationen	   i	   Sverige.	   Kartläggning	   av	   kulturella	  
skillnader,	   Rysslands	   ekonomiska	   utveckling,	   hur	   de	   reser	   samt	  
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dess	  åsikt	  om	  Skandinavien	  redovisades	  även	  på	  seminariet.	  	  
(Stockholm	  Visitors	  Board,	  2013-‐05-‐30)	  

Tillväxtverket	  
Rapport	  0157	  Rev	  A	  
IBIS	  2012	  

Den	   inkommande	   turismen	   har	   stor	   betydelse	   för	   både	   svensk	  
besöksnäring	   och	   landet	   som	   helhet.	   För	   att	   öka	   kunskapen	   om	  
den	   inkommande	   turismen	   i	   Sverige	   genomför	   Tillväxtverket	   en	  
nationell	   gränsundersökning,	   IBIS	   (Inkommande	   Besökare	   I	  
Sverige),	   som	   löpande	   samlar	   information	   om	   utländska	   besök	   i	  
Sverige.	   Undersökningen	   startade	   1	   januari	   år	   2011	   och	  
föreliggande	   rapport	   är	   en	   sammanställning	   av	   resultaten	   för	   år	  
2012	  i	  jämförelse	  med	  det	  första	  undersökningsåret	  2011.	  
(IBIS,	  2012)	  

Tillväxtverket	  
Rapport	  0442	  Rev	  A	  
TSA	  2011	  

I	  rapporten	  belyses	  turism	  och	  resande	  från	  ett	  stort	  antal	  
perspektiv	  som	  till	  exempel	  ekonomi,	  export,	  sysselsättning,	  
volymer,	  beteenden,	  utbud	  och	  efterfrågan.	  Målet	  med	  
undersökningen	  är	  att	  data	  som	  finns	  samlade	  i	  Fakta	  om	  svensk	  
turism	  ska	  bidra	  till	  ökad	  kunskap	  och	  en	  fortsatt	  utveckling	  av	  
sektorn.	  	  
(Fakta	  om	  Svensk	  Turism,	  2011)	  

 
Tabell 2. Rapporter, strategier och seminarier 

 
4.5 Tillvägagångsätt av metod  
Intervjuerna ägde rum i respektive respondents kontorsmiljö, baserat efter möjlighet att mötas. 

Medvetande fanns om att varje intervjutillfälle medförde en ny typ av intervjumiljö vilket 

dock inte tagits i beaktning vid resultatsammanställning. Beslutet togs med hänsyn till att 

vikten av påverkan i intervjumiljön inte var relevant för studiens resultat.  

 

Vid intervjutillfällena förde en person intervjun, en annan noterade och en tredje spelade in 

intervjusamtalet. Dock fanns utrymme till flexibilitet för samtliga intervjuare att ställa 

följdfrågor. Samtliga intervjuare observerade för- och efter tankar. Intervjun blir varken bättre 

eller säkrare ju fler personer som intervjuar, med hänsyn tagen till detta har anpassning av 

antalet intervjuare efter antalet respondenter gjorts vid varje intervjutillfälle (Bryman 2008, s. 

208). Efter val av relevanta respondenter kontaktades dessa för inbokning av intervju. 

Samtliga tillfrågade valde att ställa upp. Respondenterna har genom acceptans vid förfrågan 

om intervju bekräftat samtycke och därmed uppfylldes samtyckeskravet. Respondenterna 

informerades innan intervjun om studiens problemställning. Intervjuerna användes endast i 

angivet forskningssyfte och resultatet kommer att offentliggöras och publiceras i Stockholms 

Universitets databas. Respondenterna informerades att intervjun var frivillig samt att inga 
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personuppgifter utöver för- och efternamn publicerades i resultatet. Samtliga respondenter har 

granskat samt godkänt studiens innehåll innan publicering. I och med detta har de etiska 

principerna informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet uppfyllts 

(Bryman 2008, s.131). 

 

De semistrukturerade intervjuerna skapade, som tidigare nämnt, rum för flexibilitet och 

därmed varierade tiden på intervjuerna. Den bestämda tiden för varje intervjutillfälle var 40 – 

90 minuter, vilket uppnåddes. Med hänsyn tagen till att intervjuerna berörde olika teman inom 

studiens intresseområde varierade intervjuernas uppbyggnad i form av ordningsföljd och 

frågor. Anpassning genomfördes för att få högsta möjliga sanningsenliga svar baserade på 

temat i intervjuerna. Inspelning ägde rum om de intervjuade personerna gav sitt godkännande.  

Detta utfördes för att senare under forskningsprocessen kunna återgå till intervjuerna. 

Inspelningarna raderades efter att forskningsprocessen slutat (Bryman 2008, s. 428). 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten och validiteten i forskningen har bedömts utefter kriterier beroende på valet av 

den kvalitativa metoden (Bryman 2008, s. 352). I denna studie används Lincoln & Guba 

(1985) och Guba & Lincolns (1994) bestämda kriterier för bedömning av reliabiliteten och 

validiteten i den kvalitativa undersökningen, trovärdighet och äkthet.  
Trovärdigheten består av fyra delkriterier; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt en 

möjlighet att styrka och konfirmera, med andra ord objektivitet (Bryman 2008, s. 354). För att 

skapa tillförlitlighet rapporterades resultatet av intervjuerna till respondenterna. Detta 

benämns deltagarvalidering och används för att bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten 

på ett riktigt sätt (Bell & Bryman 2005, ss. 307-308). Tillförlitligheten i metodens resultat är 

god med hänsyn tagen till att samtliga respondenter i stora drag är överens om den sociala 

verkligheten. Överförbarheten av resultatet i form av den egenutformade modellen till en 

annan miljö är möjlig för branscher i närheten av detaljhandeln. Metodprocessens pålitlighet 

ska säkerställa att det skapats en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i 

forskningsprocessen. I detta ingår en bedömning av i vilken utsträckning teoretiska slutsatser 

är berättigade. Studiens pålitlighet garanteras genom att detta har efterföljts. Fullständig 

objektivitet uppnåddes inte under metodprocessens gång eftersom intervjufrågorna är 

vinklade utefter intresse för detaljhandelsbranschen och turismsektorn.  

Äktheten delas upp i ett antal mer generella frågor. Dessa frågor berör forskningspolitiska 
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konsekvenser i allmänhet så som om undersökningen ger en rättvisande bild och granskar 

autenticiteten i olika former (Bryman 2008, s. 357). En rättvisande bild av intervjuresultaten 

har påvisats eftersom undersökningens urval som tidigare nämnt, har en gemensam 

uppfattning och snarlika åsikter om intervjutemat och dess huvudfrågor.   

 

4.7 Kritisk granskning av undersökningsmetod  
Vid kvalitativa metoder finns en risk att forskaren identifierar sig med de personer som 

intervjuas och tappar bort syftet med undersökningen (Bell & Bryman 2005, s. 313). 

Objektiviteten förbises därmed vilket har beaktats att detta inte inträffat under intervjuerna. 

Med detta i åtanke har den vetenskapliga infallsvinkeln ständigt varit i 

undersökningspersonernas medvetande. Under processens gång har åtanke funnits om att alla 

företag har eget vinstintresse. Det medför att studien fokuserade på det som var av värde för 

problematiseringen och att inga företags åsikter och uppfattningar togs i beaktning mer än 

något annat. Eftersom studien har utgått från ett tidsbegränsat schema har inte obegränsat 

antal intervjuer varit möjligt och därmed har bortfall skett från andra perspektiv. Trots detta 

anses urvalet som tillämpats vara representativt för studiens valda frågeställning.  

Om mer tid hade tillhandahållits hade metoden genomförts i kombination med en kvantitativ 

studie i form av enkäter till turistgrupper från olika nationaliteter. Detta hade gett ett 

perspektiv från två håll och skapat en fördjupad insyn inom konsumentbeteende, behov och 

efterfråga hos turister. Enkäter i kombination med de semistrukturerade intervjuerna hade 

bidragit till kunskap om sammanlänkningen mellan turister och detaljhandeln vilket hade givit 

en högre dimension till studien. En komparativ studie med en stad där shoppingen är en del av 

imagen är ett ytterligare förslag på komplement till studien. Att jämföra samt utvärdera hur 

andra städer lyckats med shoppingturism hade varit givande och intressant.  Detta för att 

sedan inspireras och applicera den komparativa stadens strategi i Stockholm stad.  
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5. Empiri och Analys 
Under följande kapitel hanteras studiens data. Först redogörs empiri innefattande 
beskrivning av de intervjuade företagen samt respektive respondenter. Därefter presenteras 
en analys uppdelat utefter studiens huvudfrågor för att besvara studiens syfte. Slutligen 
framställs en utformad strategisk modell för att sammanlänka teori med empiri och därmed 
tillföra detaljhandeln en strategisk modell att planera och verka utifrån.   
 
 
5.1 Empiri 
Representanter från detaljhandeln är marknadsförare från Nordiska Kompaniet, Åhléns, PK-

huset samt PUB. Fastighetsägarna Hufvudstaden och Atrium Ljungberg utsågs utefter 

relevans av uthyrning av fastigheter och lokaler till detaljhandeln i Stockholm city. 

Respondenter från turismsektorn är Visit Sweden, Stockholm Visitors Boards, Savor Media, 

Svensk Handel, Global Blue samt Stockholmstrategin 2020. Samtliga respondenter är utvalda 

utefter dess relevans till berört område och möjlighet till givande information.  
 

Nordiska Kompaniet (NK) grundades 1902 med ambition att vara en scen för samtiden och 

erbjuda kunderna den mest inspirerande miljön för shopping och upplevelser. NK slog upp 

portarna på Hamngatan år 1915. Varumärket NK samt varuhusbyggnaden i Stockholm och 

Göteborg ägs av börsnoterade Hufvudstaden AB. Varuhuset i Stockholm har en 

genomströmning av cirka 9,5 miljoner besökare årligen (NK, 2009). Karin Svensson, 

reklamsprofil och kampanjansvarig, är NKs respondent. 

Åhléns grundades 1899 och är i dag Sveriges ledande varuhuskedja med 77 stycken varuhus i 

Sverige och 29 stycken i Norge. Åhléns ingår i detaljhandelskoncernen Axstores som i sin tur 

är en del av familjeföretaget Axel Johnson AB och ägs av Antonia Ax:son Johnson. Placerad 

mitt i city är Åhléns City Stockholms den mest besökta plats näst efter Centralen med över 13 

miljoner besökare årligen. Varuhuset rymmer närmare tusen varumärken som tillsammans 

utgör en mix av mode, skönhet och inredning. Åhléns City erbjuder svensk design samt 

internationella varumärken (Åhléns, 2013). Respondenten från Åhléns City Stockholm är 

Mariah Lindborg, ansvarig turism och Tax Free samt författare av uppsatsen.   

PK-huset grundades år 1974 och är en shoppinggalleria belägen centralt i Stockholms City. 

Gallerian är nära ansluten till Nordiska kompaniet och består av två plan med ungefär 20 

stycken butiker. De erbjuder en blandning av svenska varumärken, exklusiva klockor och 

smycken, skor samt böcker (PK-huset, 2013). Respondent Eva-Pi Johansson är centrumchef 

och svar erhölls via mail.  
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PUB grundades av Paul U Bergström år 1882, vilket gör PUB till Stockholms äldsta varuhus. 

Företagets fokus är idag på svenska och skandinaviska märken. En känd profil för varuhuset 

är Greta Garbo som arbetade på PUBs hattavdelning och även medverkade som modell i 

reklamfilmer för varuhuset. PUB är beläget centralt i Stockholm på Drottninggatan och ägs av 

Atrium Ljungberg (PUB, 2013). Marianne Perslow, marknadsansvarig, representerar PUB.  

 

Fastighetsägarna Hufvudstaden och Atrium Ljungberg har intervjuats med bakgrund till deras 

ägande av fastigheter detaljhandeln är belägna i. Hufvudstaden grundades 1915 och erbjuder 

kontors- och butikslokaler i Stockholms och Göteborgs mest attraktiva lägen. De äger 30 

fastigheter, bland annat NK, och är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag 

(Hufvudstaden, 2013). Louise Kihlberg, marknadschef, är representant för Hufvudstaden. 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag som förvaltar och 

äger 57 stycken fastigheter. Bland dessa fastigheter är stora köpcentrum som PUB, Sickla 

Köpkvarter samt Farsta Centrum. Deras huvudinriktning är att äga, utveckla och förvalta 

fastigheter med fokus på handel och kontor i tillväxtmarknaden (Atrium Ljungberg, 2013). 

Susanne Åhlén, allehanda chef i Sickla Köpkvarter samt ansvarig för shoppinggruppen i 

Stockholmsstrategin, är respondent för Atrium Ljungberg.   

 

Inom turismsektorn besitter Visit Sweden samt Stockholm Visitors Board en bred och djup 

kunskap om Stockholms turism. Visit Sweden är ett kommunikationsföretag som arbetar med 

att marknadsföra varumärket Sverige och svenska destinationer och upplevelser internationellt 

(Visit Sweden, 2009). Erik Petersen rekommenderades internt som respondent för Visit 

Sweden. Stockholm Visitors Board (SVB) är det officiella turistkontoret i Stockholm med 

fokus att göra Stockholm till Europas hållbara resmål. SVB är helägt av Stockholmsstad. Dess 

gemensamma slogan är ”Stockholm – The Capital of Scandinavia” (Visit Stockholm, 2013). 

Elisabeth Elmsäter Vegsö, projektledare Stockholmsstrategin med anställning på Stockholm 

Visitors Boards är representant för Stockholmsstrategin och SVB.  

 

Global Blue, ett företag inom turismsektorn som tillför detaljhandeln uppföljning och statistik 

angående turistkonsumtion, grundades i Sverige 1980. Företaget är främst känt för Tax Free 

shopping som innebär att moms återbetalas till turister för privat export (Global Blue, 2013). 

Global Blue är ett multinationellt företag som idag finns i 41 länder. Företaget har senaste 

åren haft en mycket positiv utveckling som grundas i det ökande resandet (Robert Ehinger 
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och Maria Bergfelt, Global Blue). Representant från Global Blue är Robert Ehinger, Regional 

Manager och Maria Bergfelt, Senior Manager Corporate Communications.  

 

Därefter har Birgitta Ossmyr, Sälj- och marknadschef, på Savor Media intervjuats. Savor 

Media AB är ett medieföretag som arbetar inom besöksnäringen. Företaget skapar 

kommunikation mellan distributörer och köpstarka turister samt affärsresenärer. Många 

detaljhandelsföretag kommunicerar idag internationellt via Savor Media genom bland annat 

turistkartor och hotellböcker (intervju Birgitta Ossmyr). Savor Media erbjuder utveckling av 

nya produkter, grafisk design, tryckeriproduktion och distribution (Savor Media, 2013). 

Ossmyr har verkat flertal år i detaljhandeln och turismbranschen och valdes därmed som 

representant från företaget. 

 

Under studiens utförande har organisationer påträffats som delvis verkar för att främja 

samarbetet mellan branscherna eller visats inneha information kring ämnet. Svensk Handel, 

Stockholmsstrategin 2020 samt Tillväxtverket är de organisationer som flertalet gånger 

upphöjts av respondenterna Yvonne Ingman (Svensk Handel), Elisabet Elmsäter Vegsö 

(Stockholmsstrategin 2020) och Therese Lindberg (Tillväxtverket) i tidigare intervjuer, 

därmed har även dessa intervjuats.  

 

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag. 

Det är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. 

Svensk Handel arbetar nationellt och internationellt, för en värld med frihandel utan 

handelshinder (Svensk Handel, 2012). Tillväxtverket är ansvarig myndighet för turism och 

besöksnäringsfrågor och utvecklar näringspolitiska insatser för främjande av 

turismföretagande och entreprenörskap. Tillväxtverket är även ansvarig för den officiella 

turiststatistiken och har som uppgift att ta fram och sprida kunskap om turismens utveckling 

och effekter på näringslivet i Sverige (Tillväxtverket, 2013).  
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5.2 Analys  
 

5.2.1 Kartläggning av detaljhandelns verkan för att främja Stockholms handel via 

turism 

Detaljhandeln prioriterar inte turism som en resurs, anser Birgitta Ossmyr från Savor Media 

och Elisabet Elmsäter Vegsö från SVB. Påståendet stärks av både Karin Svensson, NK, och 

Mariah Lindborg, Åhléns. ”Att marknadsföra sig mot turism är nytt och vi saknar både 

erfarenhet och kunskap. Idag agerar vi som pionjärer och testar oss fram” menar Lindborg. 

Detaljhandeln har generellt sett varit långsamma på att anamma strategisk planering. 

Detaljister tänker kortsiktigt och är beredda att svara snabbt på marknadens efterfråga, 

(Rosenbloom 1980) vilket är tydligt även i detta fall. Detaljhandelsföretagen verkar på 

liknande tillvägagångssätt gentemot turisterna. Detta genom att fokusera på turistkartor, 

hotellböcker via Savor Media, SHOP-magazine och destinationsmarknadsföring via Global 

Blue. De arbetar även genom att anpassa handelsplatsen utefter säsong samt att framhäva 

skandinavisk design menar respondenterna från NK, PUB och Åhléns. Några handlare 

urskiljer sig dock med särskilda aktiviteter. Åhléns City Stockholm genomför ett event årligen 

för aktörer inom turismbranschen, där varuhusets engagemang kring turism framhävs. PUB 

brukar storytelling av Greta Garbo som var anställd på PUBs hattavdelning på 20-talet, menar 

Marianne Perslow, PUB. Biblioteksstan erbjuder en turistanpassad karta, tillgänglig i 

respektive butik inom handelsområdet framhäver Louise Kihlberg, Hufvudstaden.  

 

Global Blue tillhandahåller statistik och uppföljning till samarbetspartner inom handeln. 

Statistik och uppföljning visar hur turister bosatta utanför EUs gränser, konsumerar i Sverige 

och innanför EU, berättar Robert Ehinger samt Maria Bergfelt från Global Blue. Vid val av 

strategi identifieras inledningsvis företagets styrkor och svagheter för en vägledning till vilken 

strategi som bör implementeras. Därav är informationen angående företagets främsta 

målgrupp avgörande för att verkställa en relevant strategi (Emerald Group Publishing Limited 

2013). Informationen är ett värdefullt underlag för detaljhandeln men även det enda 

detaljerade underlaget detaljhandeln besitter. Statistik över européernas konsumtion 

efterfrågas eftersom handeln i dagens situation endast har tillgång till Tax Free-uppföljningen, 

menar Svensson, NK. ”Vi behöver mer kunskap om turistens beteende som när, varför och 

vad den konsumerar. Även när turisten bestämmer sig för att konsumera. Då hade vi vetat var 

vi skall marknadsföra oss” hävdar Svensson vidare. 



 35 

 

Bigitta Ossmyr, Savor Media, är oroad över att handeln endast har tillgång till statistik 

gällande tax-free. Företag tenderar att förlita sig på den information som når dem. Detta 

behöver dock inte motsvara företagets behov (Emerald Group Publishing Limited 2013). 

Ossmyr efterlyser statistik gällande hela besöksnäringen, från samtliga internationella länder, 

vad den omsätter inom detaljhandeln. ”Stockholms handel har idag inte en helhetsbild över 

demografin av besökarna och hur stor del de olika besöksgrupperna omsätter inom olika 

segment vilket kan leda till felsatsningar för enskilda företagare” menar Ossmyr. Enligt 

Ossmyr vore en mer detaljerad statistik att föredra. Problematiken av bristande underlag 

resulterar i att handelsföretagen inte satsar monetärt kapital på internationella kampanjer som 

lockar turisten till Stockholm för att shoppa, menar Yvonne Ingman, Svensk Handel. Perslow, 

PUB, menar att detta är en budgetfråga. Med hänsyn till att detaljhandeln saknar kunskap så 

fallerar ett skapande av en korrekt marknadsföringsstrategi (Love, Reeves & Tillmanns 2012).  

Detta medför en brist på strategisk planering för hur detaljhandeln ska gå tillväga. Strategisk 

planering är nyckeln till att skapa effektiva förändringar (Emerald Group Publishing Limited 

2013) varpå problem att skapa förändring uppstår utan en strategisk planering. Att det inte 

finns information att tillhandahålla är dock inte korrekt hävdar Therese Lindberg från 

Tillväxtverket som står bakom den internationella gränsundersökningen, Internationella 

Besökare I Sverige (IBIS, 2012). ”Det finns mycket information i form av rapporter och 

undersökningar som skulle vara aktuella för detaljhandeln att ta del av”, menar Therese 

Lindberg.  

 

Antagande har gjorts att detaljhandeln har utfört få satsningar för att öka turismflödet och bör 

engagera sig ytterligare för att möjliggöra en relevant strategisk planering.  

 

5.2.2 Kartläggning av turismsektorns verkan för att främja Stockholms handel via 

turism 

Turismsektorn har utfört desto mer än detaljhandeln för att främja turismflödet till handeln. 

Turismsektorn har uppfattat att enskilda detaljhandelsföretag inte kan utföra en internationell 

kampanj med hänsyn till kapitalet som krävs. År 2012 upprättade Visit Sweden och 

Stockholm Visitors Board det första samarbetet historiskt i handeln med vision att främja 

detaljhandeln via turism. Fokus var norska turister (bilaga 4). Intresset för marknaden beror på 

dess benägenhet att besöka Sverige. Utländska besökare i Sverige 2012 är främst turister från 

Norge, Danmark och Finland som står för 55 procent av de totala besökarna (bilaga 5) (IBIS, 
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2012). Vid tillämpning av en konkurrensanalys, en av tre huvuddelar i Konecnik & Gos 

modell (2008), kan slutsats dras att Stockholm har starkare shopping och billigare priser 

jämförelsevis med Oslo, menar Erik Petersen, Visit Sweden samt Birgitta Ossmyr, Savor 

Media. Även andra närliggande storstäder som Köpenhamn och Moskva har en högre prisnivå 

vilket lockar turister från dessa städer till Stockholm (SVB, 2013).  

 

Utöver att gynna partnerskap verkar Visit Sweden som ett kommunikationsföretag med 

uppdrag att marknadsföra varumärket Sverige som resmål internationellt informerar Petersen. 

Stockholm Visitors Board (SVB) verkar långsiktigt med marknadsföring och utveckling av 

Stockholm och Stockholmsregionen som destination (Visit Stockholm, 2013). Strategisk 

planering kräver långsiktig planering (Rosenbloom 1980) som SVB tillämpar. Inom 

Stockholmsstrategin 2020 har fem arbetsgrupper skapats där shopping är en av grupperna 

(bilaga 6). Detta eftersom det är bevisat att shopping är viktigt för Stockholms besökare 

menar Elisabet Elmsäter Vegsö, projektledare Stockholmsstrategin.  Studier från såväl Svensk 

Handel som Turistnäringens utvecklingscenter (TRIP) visar att shoppingen utgör en allt 

viktigare del av resande, menar Elmsäter.  

 

Visit Sweden har utfört en analys av flertalet geografiska marknader, vilket resulterat i 

identifiering av de köpstarka målgrupper som har stor potential att välja Sverige som resmål. 

Enligt Konecnik och Go (2008) är en turistanalys väsentlig med fokus att identifiera nya 

relevanta trender samt förstå turistens motivation för resan. Lämpliga målmarknader och 

målgrupper och marknader utvärderas därefter (Gaggiotti et al., 2008). På liknande 

tillvägagångsätt har Visit Sweden framställt målgruppen ”Den globala resenären” och delar in 

den i tre segment utvecklar Petersen, Visit Sweden. Första segmentet är unga paret utan barn, 

benämns DINKs (se bilaga 1). Nästa segment är WHOPs (se bilaga 1) som kännetecknas av 

friska äldre par som har tid och pengar. Det tredje segmentet är de som reser med familjen, 

Aktiva familjen (se bilaga 1). Parke (2012) föreslår en realistisk bedömning av marknaden 

innan val av identifiering görs (Emerald Group Publishing Limited 2013). Birgitta Ossmyr, 

Savor Media, tillägger att vid identifiering av segment är även affärsresenärer en viktig 

kundgrupp att ta med i beräkningen med hänsyn till dess köpkraft.  

 

Stockholmsstrategin framställer även undersökningsunderlag som bevis till företagen inom 

näringslivet att turism är en resurs att nyttja. HUI Research har på uppdrag av Svensk Handel 

verkställt en besöksundersökning gällande turister, nationella samt internationella, i 
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Stockholm sommaren 2012. I denna undersökning kartläggs turisters shoppingbeteende och 

attityder till Stockholm som shoppingdestination. Planeringen och valet av strategisk stil 

inleds vanligtvis med bedömning av marknaden som företaget befinner sig i (Love, Reeves 

och Tillmanns 2012). Därför är undersökningar av turistens beteende, som Tillväxtverket och 

HUI utvecklar, värdefullt för detaljhandeln. Syftet med rapporten är att den ska användas i det 

fortsatta arbetet med att utveckla Stockholm som shoppingdestination förklarar Yvonne 

Ingman på Svensk Handel. För att skapa kundvärde krävs ett kundorienterat synsätt (Mc 

Goldrick 2002) vilket skapas om turismsektorn och detaljhandeln arbetar med att bygga 

destinationen utifrån undersökningar som visar vad kunden efterfrågar.  

 

Antagande har gjorts att turismsektorn har engagerat sig i högre grad än detaljhandeln. 

Sektorn har dock förbisett vikten av att engagera och använda detaljhandelns kunskap för 

utförandet av en strategisk planering i samverkan med handeln.  

 

5.2.3 Kartläggning av detaljhandelsbranschen och turismsektorns samarbete för att 

främja Stockholms handel via turism.  

Detaljhandeln har tidigare inte varit en del av besöksnäringen men sedan tre år tillbaka har 

satsning skett på att främja detaljhandeln för besöksnäringen eftersom den idag anses som en 

basnäring (Seminarie, Svensk Handel). Med hänsyn till att shoppingen är en relativt ny 

satsning är samarbetet inte heller välutvecklat menar Yvonne Ingman, Svensk Handel. 

Samtliga respondenter är eniga om att samverkan mellan branscherna är ett faktum för att nå 

Stockholmsstrategins mål, att dubbla näringslivet till 2020. ”Företag och branscher måste 

samarbeta och se varandra som kollegor i arbetet att öka turismflödet till Stockholm” menar 

Susanne Åhlén från Sickla Köpkvarter. Trots den gemensamma bilden om att samarbete bör 

prioriteras framgår det att samarbetet brister mellan turismsektorn och detaljhandeln. 

Aktörerna verkar på olika håll.  Ett utvecklat samarbete och partnerskap mellan de skilda 

aktörerna bör fokuseras på. Med hänsyn till att förändring av strategi tar tid och är 

resurskrävande (Parke 2012) är samverkan betydande för att skapa effektivitet (Emerald 

Group Publishing Limited 2013). Branscherna är dock oense om vem som ska bära det 

yttersta ansvaret till utvecklingen, framförallt det ekonomiska.  

 

Turismsektorn och detaljhandeln brister även i sin kommunikation. De är oeniga om vilken 

information som finns att tillhandahålla. Detaljhandeln, Karin Svensson och Louise Kihlberg, 

menar att undersökningar samt statistik är bristfällig. Samtidigt anser turismsektorn, Therese 
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Lindberg och Elisabet Elmsäter Vegsö, att det finns underlag. Uppsatsen har påvisat att det 

finns relevanta underlag, exempelvis IBIS och TAS. Uppsatsen påvisar även att detaljhandeln 

inte är informerade om de stora undersökningarna turismsektorn utför.  Vid frågan om 

detaljhandeln kan påverka studierna som IBIS genomför, för att därmed vara ett underlag 

samtliga aktörer kan ta del av, är respondenterna dock oeniga. Elisabet Vesgö Elmsäter, SVB, 

menar att det är nästintill otänkbart. Therese Lindberg från Tillväxtverket hävdar att alla har 

möjlighet att påverka formuläret men frågan måste vara generell, inte för specifik så att alla 

kan besvara den samt formuläret får inte bestå av öppna frågor. Varför detaljhandeln inte haft 

möjlighet att påverka undersökningen är dock oklart.  

 

För att skapa ett relevant resultat av de undersökningar turismsektorn utför, samt att de ska ge 

största möjliga användning för näringslivet, bör möten hållas där detaljhandeln har möjlighet 

att påverka de frågor som undersöks. Det finns många undersökningar, men problematiken 

grundas i svårigheten att ställa för specifika frågor. Lindberg föreslår att respektive företag i 

detaljhandeln bör utföra sina egna undersökningar och undersöka sin kundgrupp utefter det 

egna företagets intresse.  

 

Detaljhandeln bör ta ett större ansvar för sin egen utveckling inom turism än de gör idag 

menar Elmsäter. Enligt Parke (2012) bör företag med klarhet identifiera sina styrkor och 

svagheter samt göra en realistisk bedömning av det specifika företagets marknad. Det är av 

stor betydelse att begränsa områden för den strategiska planering och inse att det inte är 

effektivt att åtgärda alla problem samtidigt eftersom planeringen är tids- och resurskrävande. 

Att planering är tid och resurskrävande bekräftas av samtliga respondenter och är en 

grundläggande orsak till att studier inte utförts. Enligt Becker (1977) är de flesta verkande 

inom detaljhandelsbranschen handlingsorienterade och följer inte ett strategiskt 

tillvägagångssätt, vilket kan leda till att planering i samverkan med turismsektorn blir 

problematisk. Detaljhandeln har generellt sett varit långsamma med att anamma strategisk 

planering vilket är oförenligt med till exempelvis Stockholm Visitors Board inom 

turismsektorn, som har ett långsiktigt planerande och tänkande. Noggrann analys och 

planering över en relativt lång period är dock nödvändig även inom detaljhandelsbranschen 

(Rosenbloom 1980).  

 

Detaljhandeln, men inriktning på mode, befinner sig i en miljö som är oförutsägbar och 

oföränderlig. En tillämpning av en adaptiv strategi passar branschen väl och med hänsyn taget 
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till den limiterade planeringen modeföretagen kan göra utefter den miljö de befinner sig i sker 

planering på kort sikt. Strategin är flexibel samt experimentell och passar detaljhandeln 

eftersom efterfrågan och smaken ändras i hög takt samtidigt som varumärkena ständigt löper 

risk för att bli utbytbara. Detaljhandeln planerar kortsiktigt enligt den adaptiva strategin 

(Love, Reeves & Tillmanns 2012). En destination å andra sidan har en mer komplex struktur 

och innehåller obegränsade olika produkter, service och erfarenheter samt att många företag 

är inblandade (Hudson 2008, s. 179). Turismsektorn behöver med andra ord en långsiktig plan 

vilket inte är förenligt med detaljhandelns kortsiktiga strategi. Där uppstår eventuellt en krock 

och problem med att förena dessa branscher varpå en strategi där båda branschernas behov 

tillgodoses är alltmer betydande.  

 

Det saknas men fordras en gemensam målbild för samtliga aktörer inom Stockholms 

näringsliv. I nuläget brister samverkan samt kommunikationen, vilket i sin tur genererat en 

brist i strategisk planering. Det är betydelsefullt att någon aktör tar största ansvaret och 

ledning för att främja partnerskap samt kommunikationen mellan företagen och branscherna, 

menar Louise Kihlberg, Hufvudstaden. Therese Lindberg samtycker och menar att den 

bristande kommunikationen mellan branscherna kan bero på avsaknad av organisatorisk 

koppling. Ingen driver eller ansvarar för frågan fullt ut menar Lindberg vidare. Med hänsyn 

till att förändring av strategi tar tid och är resurskrävande (Parke 2012) är det väsentligt med 

samverkan och tydlig informationsöverföring mellan branscherna för att skapa effektivitet. 

Under seminariet hos Svensk Handel diskuterades att samarbete är viktigt för att våga skapa 

ett statement som alla gemensamt står bakom.  ”Politiskt förståelse och vilja krävs för att 

skapa en helhetssyn” (Seminarie, Svensk Handel) 

 

Antagande har gjorts att samverkan och kommunikationen mellan branscherna och aktörerna 

bör utvecklas. En relevant strategi, där samtliga aktörer har påverkan, bör skapas samt utsedd 

ansvarig för att driva Stockholms image som handelsplats.  

 

5.2.4 Shopping som en del av Stockholms image och identitet 

Det framgår av respondenternas svar att det inte finns någon tydlig uppfattning om Stockholm 

kan bli en shoppingstad eller inte. Enligt Erik Petersen på Visit Sweden är Stockholms image 

i dagsläget fokuserad på naturen, närheten till vattnet och skärgården. IBIS 2012 visar att 

naturupplevelse, vänlighet, hållbarhet samt sund livsstil är de främsta associationerna 

utländska besökare i Sverige har (bilaga 9). Visit Swedens varumärkesskapande av Stockholm 
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har därmed gett de utfall som var önskat från Visit Swedens sida. Att utveckla en destinations 

varumärkesidentitet bör innehålla relevanta lokala samt kulturella särdrag. Intensiteten i 

varumärkesidentitet påverkas av intresset för miljön huruvida denna erbjuder estetiskt behag 

genom arkitektur och mångfald av parametrar som kultur (Hanna & Rowley 2011). Aaker & 

Joachimsthaler föreslår att en destinations varumärkesidentitet bör inkludera sex till tolv 

stycken särdrag (Emerald Group Publishing Limited 2013). Petersen menar vidare att 

shopping har potential att bli en del av Stockholms image och därmed ett av de valda 

särdragen. Eva-Pi Johansson, PK-huset och Yvonne Ingman, Svensk Handel instämmer. Visit 

Sweden har marknadsfört Stockholm som bland annat ”Stockholm – Nordens Venedig”, men 

idag är marknadsföringen dock förändrad till ”Stockholm – the Capital of Scandinavia” med 

motivering att ”I Stockholm finns inte bara natur, utan här finns storstadspulsen och här är 

en plats att även göra affärer och investeringar” (Elisabet Elmsäter Vegsö, Stockholm 

Visitors Board). Enligt Marianne Perslow, PUB, åker turister till Stockholm för ett citybreak 

där shoppingen blir en del av upplevelsen i staden. Detta stöds av HUIs rapport (bilaga 7) som 

menar att den primära besökanledningen är storstadsupplevelse/city break. Turister åker sällan 

till Stockholm med huvudsyftet att shoppa, menar Perslow. Rapporter från Tillväxtverket 

visade genom IBIS 2012 att shopping är en av det främsta aktiviteten turisten i Stockholm 

utför, särskilt för endagsbesökare (se bilaga 8) (Tillväxtverket, 2013). Även HUI-

undersökningen påvisar att turister väljer att spendera genomsnitt 1-8 timmar på shopping 

under deras vistelse (se bilaga 10) (Svensk Handel, 2012). Som påvisat från intervjun med 

Erik Petersen, Visit Sweden så representeras Stockholm snarare av kulturella särdrag som 

naturen och inte med fokus på shoppingen.  

 

Det är väsentligt att destinationen är unik och differentierar sig för att vara konkurrenskraftig 

samt för att locka turister (Hyung, Hyunjung & Qu 2011). Det unika som Stockholm har är 

enligt Erik Petersen inte shoppingen, varpå den inte fått största fokus i den imagebildande 

processen. Birgitta Ossmyr anser dock att Stockholms image idag är Nordens Paris vilket 

motsäger Eriks påstående om att endast naturen och skärgården är i fokus. Även IBIS 2012 

visar att shoppingen av de främsta huvudsyftena (bilaga 8) vilket delvis stödjer Ossmyrs 

påstående om att Stockholm har potential att bygga upp imagen kring shopping. För att skapa 

en tydlig och klar image krävs det att samtliga aktörer på marknaden är eniga. Företag med 

fokus på de områdena i störst behov av förändring och fortsätter att förvalta andra aspekter av 

verksamheten, är mer benägna att lyckas på marknaden (Parke 2012). Därmed bör fokus på 
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naturen och kulturen fortsätta att spela en stor roll men en utveckling av shoppingen är av 

värde för Stockholm stad.  

 

Varumärkesbyggande är en samarbetsprocess med flera olika partner där image och identitet 

står i fokus (Hanna & Rowley 2011) varpå detaljhandeln bör samverka tillsammans för att 

skapa en image av Stockholm som en stad att shoppa i. Destinationens image är skapad hos 

konsumenter via kommunikation och upplevelser. För att kunna skapa en destinations 

identitet är det enligt Kapferer viktigt att veta vad destinationen representerar (bilaga 9) innan 

uppfattandet kan tolkas (Konecnik & Go 2008, s. 178). Flertalet respondenter, som Yvonne 

Ingman, Erik Petersen och Elisabeth Elmsäter Vegsjö hävdar att imagen om att Stockholm är 

en stad att shoppa i, inte kommuniceras utåt. Det är väsentligt att destinationen är unik och 

differentierar sig för att vara konkurrenskraftig samt för att locka turister (Hyung, Hyunjung 

& Qu 2011).  

 

Yvonne Ingman på Svensk Handel, Louise Kihlberg på Hufvudstaden och Birgitta Ossmyr på 

Savor Media menar att Word-of-Mouth (WOM) spelar en avgörande roll för att bygga 

Stockholms image eftersom människor pratar sinsemellan om stadsupplevelser och semestrar. 

Nöjda kunder leder till positiva WOM-effekter vilket är av högt värde (Hanna & Rowley 

2011).  Susanne Åhlén på Atrium Ljungberg betonar vikten av värdskapet i Stockholm för att 

skapa en positiv image. Detaljhandeln bör inneha tydligt information om sin egen butik men 

även butiker i området och deras utbud för att öka värdskapet gentemot turisten, fortsätter 

Åhlén. Evert Gummesson hävdar att konsumenter kan ha ett större inflytande inom 

marknadsföring än marknadsförarna själva (Gummesson 2007). WOM är en kraftfull form av 

kommunikation och vanligtvis den typ av rekommendation och information om en destination 

som konsumenter efterfrågar vid val av destination (Hudson, 2008).  

 

Yvonne Ingman hävdar att olika turistgrupper förknippar Stockholm utifrån deras egna 

perspektiv. Ingman påstår även att detaljisterna bör se destinationen utifrån turistens ögon för 

att leverera vad som efterfrågas och få turister att konsumera. Detta är förenligt med teorin att 

turisten har ett behov av att uppleva en känsla av plats när denne besöker en destination och 

därmed är utvecklingen av en destinations identitet nödvändig (Konecnik & Go 2008, ss. 180-

181). Destinationens image är vidare skapad hos konsumenter via kommunikation och 

upplevelse. Därmed är det betydande att ta i beaktning att imagen av platsen alltid är ”sann” 

eftersom det är turisternas sanna upplevelser. Vid seminariet på Svensk Handel betonades att 
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Stockholms stad måste bygga ett starkt stadsvarumärke och tydlig identitet för att skapa en 

helhetssyn där shoppingen är inkluderad. Ossmyr samt Åhlén hävdar att Stockholm bör 

fokusera på svenskheten för att tillgodose turistens efterfrågan vilket är den svenska designen. 

Detta stärks av HUI-undersökning som rapporterar att butiker med svenska varumärken är av 

högsta intresse hos turisten (se bilaga 11). Itwas studie säger att den övergripande bilden av 

destinationen, det vill säga varumärkets image, är nära sammankopplat med turistens framtida 

beteende. Eftersom imagen påverkar framtida beteende är det av betydelse att shoppingen är 

en del av imagen så att turister i framtiden kommer att shoppa i Stockholm (Hyung, Hyunjung 

& Qu 2011). Yvonne Ingman menar att många aktörer måste ingå samarbete för att 

tillsammans lyckas få shopping till det primära intresset för turisten.  

 

Konecnik & Gos (2008) ramverk vid skapande av destinationsidentiteter innehåller tre 

huvuddelar, varav en av de tre huvuddelarna är turistanalys där fokus är att identifiera nya 

relevanta trender samt förstå turistens motivation för resan. Ossmyr betonar vikten av att 

förstå och skapa en kunskapsbank om turisternas behov och motiv samt bemöta dem på rätt 

sätt för att generera merförsäljning och skapa ett positivt WOM. Den andra delen inom 

Konecnik & Gos ramverk utgörs av en konkurrensanalys. Detta görs genom att tillämpa en 

jämförelse om konkurrenternas styrkor samt svagheter (Gaggiotti et al. 2008). Erik Petersen 

på Visit Sweden anser i linje med detta att Oslo och Helsingfors är närliggande, hanterbara 

marknader med ett svagare utbud gällande shopping varpå fokus inom shopping bör vara på 

dessa marknader med hänsyn tagen till att Stockholm har en konkurrensfördel.  

 

Imageskapande påverkar konsumentbeteendet (Qu 2010) vilket bör finnas i beaktning vid 

förmedling av Stockholms stads image för att få turisterna att konsumera mer och göra 

shoppingen till en del av Stockholms image. Kundtillfredsställelse och kundlojalitet är 

nyckeln till långsiktig lönsamhet. Att göra kunderna tillfredsställda är främsta faktorn till 

framgång (Hudson 2008). Av Sveriges 16 miljoner besökare har 82 procent besökt Sverige 

tidigare (Tillväxtverket, 2013). Att skapa en relation med turisterna via kundklubbar, 

medlemskap och bonusar är därmed av värde eftersom stor del av Sveriges besökare 

återkommer. HUI Researchs rapport klarlägger att turister, inför resan, använder 

informationskällor genom internet, vänner och bekanta, resehandbok, broschyr samt via 

researrangörer och resebyråer (bilaga 15). Rapporten gör tydligt att information via vänner 

och bekanta är en av de främsta källorna, och den absolut mest frekventa informationskällan 

för de svenska turisterna (bilaga 15). Vidare förklarar detta vikten av upplevelsen i butik 
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eftersom WOM är en av de viktigaste källorna vid informationssökande om platsen (Hanna & 

Rowley 2011). Relationsmarknadsföringens fokus grundar sig i att tillämpa en 

konkurrenskraftig strategi som lockar nya kunder och bibehållandet av nuvarande. Därför är 

återbesök och positiva rekommendationer beaktansvärda aspekter att ha i åtanke vid 

relationsmarknadsföring som tillämpas på turistdestinationer (Konecnik & Go 2008). 

 

Enligt Pine och Gilmore efterfrågar dagens konsument upplevelser vilka uppstår när ett 

företag använder sig av service och produkter tillsammans för att skapa en minnesvärd 

upplevelse för konsumenten. Upplevd kvalitet är en av de mest betydelsefulla aspekterna vid 

beslutsfattande för resenärer i processen vid val av nästa destination, eventuellt återvända till 

samma plats alternativt tillhandahålla rekommendation till vänner eller familjemedlemmar 

(Hudson 2008). Ett ökat antal reseorganisationer besvarar detta behov genom att designa och 

utforma sådana event. Därav är det betydande att detaljhandeln fortsätter att utforma event, 

för en ökad upplevelse med hänsyn till att utveckling av detta är nästa steg i utvecklingen för 

att nå ekonomisk tillväxt (Hudson 2008, s. 67). Birgitta Ossmyr på Savor Media, betonar i 

enlighet med litteratur vikten av event i staden för att skapa en tydlig och konkurrenskraftig 

image. Yvonne Ingman föreslår en evenemangskalender för detaljhandeln att erhålla tydlig 

information om vad som äger rum i staden så att handeln kan planera verksamheten utifrån 

detta och göra shoppingen till ett tydligt särdrag i staden (Hanna & Rowley 2011). Event i 

staden höjer upplevelsen och lockar besökare varpå detaljhandeln bör ta vara på detta, anser 

Ingman vidare. Genom att utforma en evenemangskalender, kan alla inom detaljhandeln ta del 

av kommande event och prioritera dessa och därmed leverera ett mervärde åt kunden under 

evenemanget. Tjejmilen är ett exempel på evenemang där detaljhandeln kan dra nytta av stora 

antalet besökare i staden. Detaljhandeln bör utnyttja detta genom exempelvis extra öppettider, 

förvaring av väskor samt ett minne från eventet. 

 

Ur ett långsiktigt perspektiv är det av värde att stärka Stockholm stad genom Sveriges 

designer. Detta kan genomföras via partnerskap inom den svenska detaljhandeln. Birgitta 

Ossmyr föreslår anordning av event utomlands, där verksamma inom sociala medier är 

inbjudna. Syftet med sådana event är att lyfta fram svensk design och därmed stärka Sveriges 

modevarumärken utomlands. Detta kan i sin tur generera att svensk design blir ett större 

varumärke och fler besökare når Stockholm för att besöka huvudstaden där modevarumärkena 

härstammar från, hävdar Ossmyr vidare.    
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Ett antagande har gjorts om att Stockholms image som en shoppingstad i dagsläget inte 

existerar trots att shopping är en betydelsefull aktivitet vid besök i staden (IBIS, 2012). 

Stockholms detaljhandel och turismsektor bör därför verka för att öka Stockholms image 

kring shoppingen samt skapa en långsiktig strategisk planering för tillvägagångssätt för detta 

(Rosenbloom 1980). För skapande av strategi krävs enighet och samverkan. Imageskapande 

påverkar konsumentbeteendet (Qu 2010) vilket bör finnas i beaktning vid förmedling av 

Stockholms stads image för att få turisterna att konsumera mer och göra shoppingen till en del 

av Stockholms image.  Relationsmarknadsföring och event är åtgärder för att höja kundens 

upplevelse av handelsplatsen.  
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6. Slutsats 
 

6.1 Utformad strategisk modell 
Modellen är baserad och inspirerad av tidigare redovisad teori samt information uttalad från 

respondenterna. Nedan kartläggs och förklaras modellen Detaljhandelns turistdrivna 

värdesystem.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 3. Detaljhandelns turistdrivna värdesystem 
 
 
Detaljhandelns turistdrivna värdesystem - Steg 1  

Parke (2012) föreslår att företag ska genomföra en grundlig och ärlig granskning av 

verksamheten innan val av strategi görs (Hanna och Rowley 2008). Första steget i modellen 

innebär kartläggning och identifiering av målgruppen som besöker handelsplatsen. Att 

identifiera nya relevanta trender samt förstå turistens motivation för resan är avgörande 

(Gaggiotti 2008). Visit Sweden har analyserat flertalet geografiska marknader och utefter 

detta identifierat köpstarka målgrupper med stor potential att välja Sverige och Stockholm 

som resmål (Visit Sweden, 2013). Målgrupperna benämns den globala resenären och är 

indelad i tre segment benämnda DINKs, WHOPs och den aktiva familjen (bilaga 1). Därefter 

har två grupper adderats till Visit Swedens analys vilka är affärsresenären och 

shoppingturisten som visats köpstarka via IBIS 2012 samt Den svenska shoppingturismen 

utförd av HUI Research på uppdrag av Svensk Handel.  
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→ DINKs Kännetecknas av dubbel inkomst och inga barn. DINKs är unga 

individualister med höga krav där resandet är en del av livsstilen. De är 

noga med sin identitet och image och väljer Stockholm som ett citybreak i 

kombination med naturupplevelser som kan ge berättarvärde (Visit 

Sweden, 2013)  

→ WHOPs Kännetecknas av ett hälsosamt äldre par med utflugna barn, tid och 

pengar. Segmentet har ett starkt intresse för kultur och naturupplevelser 

(Visit Sweden, 2013). 

→ Aktiva familjen Kännetecknas av en volymdrivande målgrupp och även det största 

segmentet som besöker Sverige. De har ofta ordnade ekonomiska 

förhållande och prioriterar tid tillsammans med sina barn på semestern 

(Visit Sweden, 2013). 

→ Affärsresenären Kännetecknas genom kontinuerliga besök till Stockholm, är 

höginkomsttagare och högkonsumerande (Tillväxtverket, 2013). 

Affärsresenärer spenderar betydligt mer per person än fritidsresenärer 

(Svensk Handel, 2013).   

→ Shoppingturisten Kännetecknas av en konsument som åker längre för att handla varor än 

vad som egentligen behövs. Tillväxtverkets rapport IBIS visar att 

närliggande länder besöker Sverige med primärt syfte att shoppa 

(Tillväxtverket, 2013). Shoppingturism har mellan 1995 och 2011 ökat 

omsättningen i besöksnäringen som helhet med 134 procent och växt med 

204 procent (Svensk Handel, 2012). 

 

 

Detaljhandelns turistdrivna värdesystem - Steg 2 

Porter (1985) hävdar att en analys av kärnaktiviteterna i ett företag är det lämpligaste sättet att 

undersöka potentiella resurser (Mc Goldrick 2002). Kärnaktiviteterna i detaljhandeln är främst 

logistik, utbud, marknadsföring och service enligt Michael Porters värdekedja (Mc Goldrick 

2002).  Första frågan är vad turistgruppen efterfrågar inom respektive kärnaktivitet. Utefter 

kundens behov framställs en lösning där turisten känner sig speciell och utvald på lämpliga 

nivåer (Mc Goldrick 2002, s. 148). Den första insatsen är därmed att skapa förståelse för 

konsumentens behov och det andra innebär att leverera mervärde (Baker & Saren, 2010) 

vilket blir möjligt om behovsanalys genomförs. Lojala turister kan leda till positivt word-of-

mouth (WOM) vilket är av högre värde än marknadsföring och reklam (Hudson 2008, s. 373). 
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Förklaring och exempel av efterfrågan och lösningar, utformade efter teorin och 

respondenterna, för detaljhandeln följer nedan.  

 

→ Logistik: Logistik omfattar transport av både varor och turister. Transportering av turist 

från hotell till handelsplats efterfrågas eventuellt. Lösningarna ska anpassas efter 

möjligheterna och kan innebära shuffelbussar, alternativt samarbete med kollektivtrafik. 

Hemleverans av varor kan ske till turistens hotell eller hemdörr, för att skapa mervärde till 

kunden.  

 

→ Utbud: Turism är en minoritet jämfört med den lokala befolkningen (Svensk Handel, 

2013). Därav är det inte ekonomiskt försvarbart att anpassa utbudet efter vad turisten 

efterfrågar. Istället bör företaget utgå från den nuvarande profil, image och utbud företaget 

besitter och kartlägga vilken kundgrupp deras utbud attraherar. Dock kan särskilda områden 

som redan erbjuds utvecklas ytterligare. Om kundgruppen efterfrågar svensk design bör dessa 

produktkollektioner utökas. Turisten har ett behov av att uppleva en känsla av plats när denne 

besöker en destination och därmed är utvecklingen av en destinations identitet nödvändig 

(Konecnik & Go 2008, ss. 180-181). Att framhäva den svenska designen, dess historia och 

storytelling är ett sätt att skapa identitet och en känsla av platsen. Svenskheten och det unika i 

Sveriges tradition är av intresse för turisten därför bör detaljhandeln anspela på detta (Birgitta 

Ossmyr, Savor Media). Butiken bör berätta och informera och berätta en historia kring 

produkterna för att framhäva svensk design på ett lättillgängligt sätt (Marianne Perslow, 

PUB). Det finns turistsegment som efterfrågar internationella varumärken (Marie Bergfelt, 

Global Blue). Det av betydelse att dessa är i samma statussegment som de svenska 

designernas. På detta sett kan turisten få en uppfattning av handelsplatsens utbud gällande den 

inhemska designen.  

 

→ Marknadsföring: Respektive företag inom handeln bör utföra undersökningar för att 

förstå vad dess turistsegment efterfrågar, var de bor under vistelsen, var de shoppar, hur 

mycket de shoppar samt när och med vem de shoppar (Therese Lindberg, Tillväxtverket). 

Beaktning av kultur och land är väldigt betydande. I vissa kulturer är färger, symboler och 

siffror betydande och kan både betyda lycka och otur. Kineserna menar att talet 4 ger otur, 

medan färgen rött och guld står för lycka (Marie Bergfelt, Global Blue). För turistgrupper 

utanför EUs gränser är samarbete med Tax-Free-bolag att föredra eftersom de besitter 

expertiskunskaper av kulturell kommunikation samt statistik och uppföljning av turismflöde. 
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En del kulturer efterfrågar rabatter, där är Tax Free en stående rabatt.  Andra önskar högre 

service och specialhantering (Marie Bergfelt, Global Blue). Samarbete och partnerskap har 

tidigare visats, genom satsningar via Stockholm Visitors Board och Visit Sweden, vara den 

främsta strategin för att nå ut internationellt (Visit Sweden, 2013). Bilden av en destinations 

varumärke beskrivs enligt Cai (2002) som uppfattningar om platsen vilken reflekteras av de 

organisationer som finns i turistens minne. Varumärkesbyggande är en samarbetsprocess med 

flera olika partner där image och identitet står i fokus (Hanna & Rowley 2011). I samarbetet 

av att marknadsföra staden som en shoppingstad är det betydande att förstå att konsumenter 

skapar varumärkesassociationer med städer och utvärderar dessa på samma sätt som de 

utvärderar associationer till andra varumärken. Uppbyggnad av städers image kräver därmed 

likartad hantering som andra varumärken eftersom marknadsföring främst handlar om 

mentala bilder och kartor (Kavaratzis 2007, ss. 695-712). Turisten ska få en känsla och 

minnesvärd upplevelse vid köpet. Destinationens image är skapad hos konsumenter via 

kommunikation och upplevelse. Via samarbete gällande internationell marknadsföring höjs 

stadens image som shoppingstad vilket genererar fördelar för samtliga inom Stockholms 

näringsliv, vilket innefattar detaljhandeln (Elisabet Elmsäter Vegsö, Stockholm Visitors 

Board). 

Återbesök och positiva rekommendationer är ansenliga aspekter att ha i åtanke och därav är 

relationsmarknadsföring en aspekt att tillämpa på turister (Konecnik & Go 2008). Sveriges 

turister är återkommande turister där 82 % besökt Sverige tidigare (IBIS 2012) varpå 

relationsmarknadsföring blir extra betydande. Fokus är att skapa en relation med kunden som 

i sin tur kan resultera i kundlojalitet. Undersökningar visar en stark länk mellan 

kundtillfredsställelse och kundlojalitet (Hudson 2008, s. 371). När ett företag har identifierat 

potentiella lojala kunder är nästa steg att skapa en stark relation i hopp om att skapa lojalitet 

(Hudson 2008, s. 373). PR-event skapas för att locka turister till en minnesvärd aktivitet 

(Hudson 2008, s. 68). Eventen kan till exempelvis omfatta guidning av nya trender, 

föreläsningar av make-up-artister och förtäring av mat och dryck. Att få turisten att känna sig 

utvald och specialbehandlad är en gest som många uppskattar. Detta skapar mervärde och 

exklusivitet (Birgitta Ossmyr, Savor Media). PR via sociala medier är extremt värdefullt i 

dagens mediesamhälle (Bigitta Ossmyr, Savor Media & Erik Petersen, Visit Sweden) och 

därför är det väsentligt med pressmöten och tillställningar för verksamma inom sociala 

medier. Utvecklingen av events och evenemang till turismens förmån är ur handelsplatsens 

och destinationers perspektiv betydelsefulla för att uppnå ekonomiska och samhälleliga 

fördelar. Enligt Pine & Gilmore efterfrågar dagens konsument upplevelser vilka uppstår när 
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ett företag använder sig av service och produkter tillsammans för att skapa en minnesvärd 

upplevelse för konsumenten (Hudson 2008).  

 

→ Service: När turisten når handelsplatsen krävs det att företaget levererar och skapar en 

minnesvärd upplevelsen för turisten. Kunskapen hos frontpersonalen är därmed avgörande 

(Grönroos 2007). Det är avgörande att analysera vilka krav respektive turistgrupp och kultur 

ställer på servicen. Kulturell säljutbildning för frontpersonalen för att kunna skapa 

merförsäljning, nöjd och lojal kund är avgörande (Robert Ehinger och Maria Bergfelt, Global 

Blue). Även språkkunskaper samt flerspråkig kommunikation och information är 

betydelsefullt (Robert Ehinger och Maria Bergfelt, Global Blue). Birgitta Ossmyr, Savor 

Media, hävdar att turister har en uppfattning av Stockholm om att mat och boende är dyrt. 

Ossmyr påstår att närliggande storstäder som Oslo och Köpenhamn är dyrare än Stockholm, 

och menar att den här uppfattningen måste ändras. Handeln bör jämföra priser från andra 

världsvaruhus som säljaren kan använda till för att bevisa för turisten att de är förmånligare att 

handla i Stockholm, föreslår Ossmyr.  

 

Värdskapet är betydande både för handelsplatsen och destinationen (Elisabet Elmsäter Vegsö, 

Stockholms Visitors Board). Konsumenter skapar varumärkesassociationer med städer och 

utvärderar dessa på samma sätt som de utvärderar associationer till andra varumärken 

(Kavaratzis 2007). Värdskapet hos samtliga inom detaljhandeln påverkar Stockholms 

varumärke. Att hjälpa turister till en annan butik genererar gott rykte om hela staden och kan 

långsiktigt gynna den egna verksamheten är ett exempel på aktivitet som kan stärka 

värdskapet (Susanne Åhlén). 

 

Turistdrivet strategisystem - Steg 3 

Kundtillfredsställelse och kundlojalitet är nyckeln till långsiktig lönsamhet. För att lyckas 

krävs kundcentrering samt att överträffa kundens förväntningar (Hudson 2008, s. 67). 

Kundtillfredsställelse krävs för möjligheten att bygga kundlojalitet (Hudson 2008, s. 371). Det 

krävs att turistens tillfredsställelse är mycket stark för att möjligen bli lojala mot destinationen 

i fråga. En lojal turist som återvänder och sprider positiv WOM är av högt värde och bör 

därmed identifieras (Hudson 2008, s. 373). Att skapa negativ WOM kan vara väldigt kostsamt 

eftersom flertalet kulturer endast lyssnar till WOM (Marie Bergfelt, Global Blue). När ett 

företag har identifierat potentiella lojala kunder är nästa steg att skapa en stark relation i hopp 

om att skapa lojalitet (Hudson 2008, s. 373). Enligt Rust och Zahorik (1993) är lojalitet är ett 
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fenomen som är kopplat till relationer utefter resultat av tidigare studier som påvisat dess 

positiva och starka koppling till lönsamhet (Hudson 2008). De är betydande för Stockholms 

näringsliv och verkande aktörer, exempelvis handeln, att skapa ett värdskap där turisten blir 

nöjd av helheten och därmed återkommer till destinationen och handelsplatsen (Elisabet 

Elmsäter Vegsö, Stockholm Visitors Board).  
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7. Reflektion  
I detta kapitel sammanfattas en slutlig reflektion kring studien. Därefter presenteras 
rekommendationer för vidare forskning. 
 
I takt med att turismflödet ökar till Stockholm och shopping blir en större del av resan, ställs 

högre krav på detaljhandelns arbete för turisten. Att företagen samarbetar och samverkar för 

att skapa enhetlighet och framgång anses väsentligt för utveckling av Stockholms stads image 

och en strategisk planering. Efter respondenternas uttalande framkom, från båda branscherna, 

att engagemanget varit lågt men att tiden är kommen för att nyttja de potentiella resurser som 

detaljhandeln kan tillgodogöra från turismen. Förståelse av målgruppen, dess specifika behov 

och lösningar, anpassade utifrån företagets kärnaktiviteter är av stor betydelse för 

detaljhandelns framtida utveckling av shoppingturism.  

 

Att detaljhandeln har förståelse för att utbudet inte bör ändras i storskalighet utefter turismens 

efterfråga med hänsyn till att turism är en minoritet har uppmärksammats av författarna. Det 

är därmed betydande att respektive företag betonar en förståelse för dess målgrupp utefter 

företagets befintliga utbud och inte tvärtom. Inom Stockholms detaljhandel kan exempel 

identifieras på kinesiska turister som är en lyxkonsument. Denna turistgrupp efterfrågar 

exklusivt utbud som detaljhandelsföretaget NK besitter. Det är därmed av intresse för NK att 

skapa en strategisk planering samt anpassa marknadsföringen utefter denna målgrupp. Åhléns 

däremot, som inte besitter exklusivt utbud, bör därmed fokusera på annan lämplig målgrupp 

vid uppbyggande av strategisk planering. Dock är en hög service alltid fördelaktigt med 

hänsyn till att WOM är avgörande för turisters val vid handelsplats. Med detta i åtanke bör 

samtliga handelsplatser alltid vara beredda på att hantera samtliga turistgrupper, men 

marknadsföringen och den strategiska planeringen bör vara mer inriktad på dess målgrupp. 

Detaljhandelns strategiska planering bör utvecklas, vilket respondenter samt teori stödjer. 

Strategin bör både se till respektive företagsperspektiv samt till Stockholm som helhet. Att se 

till helheten omfattar partnerskap och samverkan mellan branscher och företag. Utvecklingen 

av aktuella och bättre produkter, anpassade för turisten, sker framför allt genom 

marknadsföring (Riksdagen, 2004).  

 

Strategi gällande partnerskapen med uttryckliga mål för respektive bransch och företag bör 

även skapas. För en samverkan, med slagkraft, bör en koordinator besitta ansvaret för att 

kommunikationen mellan branscherna och företagen är tydlig. Den bristande 
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kommunikationen som idag existerar resulterar i att detaljhandeln efterfrågar material de 

anser inte finns för att skapa marknadsbudget, samtidigt som turismsektorn utfört dessa typer 

av studier. Reflektion har gjorts att utförda rapporter, av Tillväxtverket och HUI Research, 

inte alltid givit liknande utslag. För att detaljhandeln ska få en grund till marknadsbudget för 

turism samt kunna planera relevant strategi för det specifika företaget är egna undersökningar 

att rekommendera. Detaljhandeln bör ta ett större ansvar samtidigt som turismsektorn måste 

involvera detaljhandeln i sitt arbete. Däremellan anser författarna att tydlig kommunikationen 

är avgörande för att samtliga verkar mot samma mål. Eftersom studien påvisar avsaknad av 

teoretiskt material tyder de likaledes på att forskning inom universiteten även bör lyfta detta 

aktuella ämne.  
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8. Rekommendationer till framtida forskning 

Med hänsyn till att det existerar begränsat med forskning inom området strategisk planering 

för sammanlänkningen mellan detaljhandelsbranschen och turismsektorn, är detta ett aktuellt 

ämne att studera vidare kring. Modellen som skapats i studien är av värde att utveckla i 

praktiken för att dra nytta av turisterna som besöker destinationen. Grenar inom modellen är 

betydelsefulla att undersöka vidare, exempelvis vad turistgrupper efterfrågar vid vistelsen. 

Undersökningar av turistens beteende och behov är ett förslag på studie att genomföra i 

framtiden. Detta med främsta anledningen att skapa ett brett medvetande och stor 

kunskapsbank inom ämnet. Förslagsvis bör respektive företag inom detaljhandeln utföra egna 

undersökningar med frågor i företagets intresse. Framtida forskning kan även utgöras av en 

studie i syfte att undersöka städer där shopping är ett starkt särdrag och del av stadens image.  

En tänkbar strategisk planering för detaljhandeln i samverkan med turismsektorn är av 

betydelse att undersöka vidare kring.  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
Seminarium ryska resenärer 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Datum:  Plats:   Medverkande:  
 
Intervju med:  Företagsverksam inom:   
 
Yrkesroll:  
 
 
1 Inledning 

1.1 Introduktion av upplägget 
1.2 Grund för intervjun och varför respondentens åsikt anses betydande för studien 

 
2 Intervjuguide inriktning detaljhandeln 

Dessa frågor berör endast verksamma inom detaljhandeln  
2.1 Hur arbetar ni strategiskt gällande marknadsföring?  
2.2 Ser ni turism som en potential resurs? 
2.3 Har ni en del av er marknadsstrategi som inriktar sig mot turism?  

a) Hur sker marknadsföringen?  
b) Hur länge har den funnits?  
c) Hur har ni kunskap och vetande av vilken marknadsstrategi som är lämpliga och ger 

positiva resultat? 
d) Har ni några ekonomiska resurser tillsatta för just denna satsning?  

2.4 Hur bygger ni Stockholms image för turisten idag?  
a) Vad är er åsikt kring denna varumärkesbyggandet av Stockholm?  

2.5 Skulle detaljhandeln kunna öka i omsättning om Stockholm skulle anses vara en 
shoppingstad? 

2.6 Vad är din strategi kring hur detaljhandeln skall arbetar för att öka Stockholms image 
som en stad att shoppa i?  
a) Syn ur Stockholm som helhet? 
b) Syn ur de individuella företaget? 

2.7 Kan turismsektorn och detaljhandeln verka som samarbetspartner för att främja det 
totala näringslivet i Stockholm? 

a) Isåfall, hur och varför? 
b) Vad kan turismsektorn utföra? 
c) Vad kan detaljhandeln utföra?  
2.8 Vad efterfrågar detaljhandeln från turismsektorns för ett ökat samarbete/satsning?  
2.9 Finns några motståndskrafter, eventuell problematik? 

 
3 Intervjuguide inriktning turismsektorn 

Dessa frågor rör endast verksamma inom turismsektorn 
3.1 Hur arbetar ni strategiskt gällande marknadsföringen av Stockholm?  
a) Skillnader historiskt jämfört med idag?  
b) Om någon förändring skett historiskt fram till idag varför har den tidigare strategin förkastats?  
3.2 Vad är turistens primära anledning till att den besöker Stockholm? 
3.3 Vad är Stockholms image beträffande shopping idag?  
a) Hur viktigt är shopping för turisten? 
b) Ses detaljhandeln som en drivande faktor för Stockholms image? 
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c) Hur ser samverkan ut mellan detaljhandeln och turismsektorn?  
d) Vad har tidigare gjorts för att utveckla samarbetet mellan turismsektorn och detaljhandeln?  
e) Hur verkar detaljhandeln historiskt/idag för att öka turismflödet?   
3.4 Skulle dessa branscher kunna främja det totala näringslivet tillsammans genom att öka 

Stockholms image kring shopping? 
a) Vad kan turismsektorn göra? 
b) Vad kan detaljhandeln göra?  
c) Isåfall, hur kan man verka för att få Stockholm till en shoppingstad? 
3.5 Hur arbetar Stockholms stad med att öka samarbetet? 
3.6 Vid utformning av en strategisk modell för hur detaljhandeln skulle verka för att öka 

turismflödet till sin butik, vad skulle vara av betydande i denna strategiska modell?  
3.7 Finns några motståndskrafter/eventuell problematik?  

 
4 Avslut 

4.1 Tips, idéer eller något annat som bör upplysas innan intervjun avslutas? 
4.2 Vill ni kontrollera uppsatsens sista utkast innan den fastställs?  
4.3 Tack för att ni ställde upp 
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Bilaga 4 
Samarbete Visit Sweden, Stockholm Visitors board samt aktörer inom handel i Stockholms 
City, Radisson SAS och SAS.  
 

Mannekänger på rymmen 
nominerade… 
Februari 19, 2013 | av Anna-Karin |  
Inför årets upplaga av sponsrings- och eventbranschens hedersutmärkelse Gyllene Hjulet är vi nominerade 
för kampanjen ”Going Home to Fashion”, som vi under hösten genomförde tillsammans med Visit Sweden 
i Norge. Vi har länge arbetat för att vidga begreppet ”besöksnäring” till att omfatta alla verksamheter som 
riktar sig till besökare. Under 2012 genomförde vi vår första gemensamma kampanj med handeln för att 
stärka Stockholms ställning som en kreativ scen och Skandinaviens ledande design- och 
shoppingdestination. Med begränsad budget, flera varumärken och olika intressen att ta hänsyn till lät vi en 
norsk modefotograf och konstnär berätta vår historia utan att visa en enda bild från Stockholm… 
 
För dig som ännu inte har sett ”The Mannequin Escape”, så kan du se den på You Tube 
http://www.youtube.com/watch?v=fpcBGUhjh0U 

 
Musiken i filmen är gjord av den svensk-norska artisten Karin Park som också skrivit låten som förra 
helgen vann den norska melodifestivalen, framförd av artisten Margaret Berger. Kom ihåg var du hörde 
henne först! DS 
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Bilaga 5  
IBIS figur 2 samt tabell 1 
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Bilaga 6 
Stockholmsstrategin, organisation och arbete 
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Bilaga 7 
HUI s. 13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 75 

Bilaga 8 
IBIS s. 30-33 
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Bilaga 9 
2.11 IBIS s. 48 
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Bilaga 10 
HUI s. 16 tid till shopping 
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Bilaga 11 
HUI s. 17 
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Bilaga 12 
TSA s. 12  
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Bilaga 13 
HUI s. 15 
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Bilaga 14 
TSA s. 18 
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Bilaga 15 
Svensk Handel s. 39 
 
 

 


