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Förord 

Vi vill tacka alla vänner och anhöriga som på något sätt har deltagit och varit till stor hjälp vid 

utformandet av vårt examensarbete. Ett stort tack till Eurostop i Halmstad, Väla i Helsingborg 

och Halmstad & Co, för att ni tog er tid att hjälpa oss med så bra empiriskt material som 

möjligt. Utan er, och respondenterna från enkätundersökningen, hade vi inte kunnat 

genomföra vår studie. Tack! 

 

 

 

 

 

 

_______________    _______________    ________________ 

 
             Nurije Feka    Habibe Neziri  Jennica Röricksson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Sammanfattning 
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Handledare:  Martin Gren 

 

Institution:  Institutionen för organisation och entreprenörskap 

 

Kurs:  Turismvetenskap III – Examensarbete (Kandidat), 15 hp, 2TR41E

   

Problematisering: Utifrån vår litteraturöversikt kom vi fram till att det saknas studier 

kring hur ett köpcentrum, som ska bygga ut, förhåller sig till de 

aspekter som attraherar turister. Vi valde att basera denna studie på 

Halmstads pågående utveckling av köpcentrat Eurostop. 

Komplexiteten som vi tycker uppkommer, är att en sådan 

utveckling inte endast behöver betyda något positivt för 

kommunen. Det finns alltså ingen säkerhet att utbyggnaden av 

Eurostop endast kommer att bli positivt för Halmstad och dess 

shoppingturism. En annan komplex aspekt med detta område, är 

att vi ska studera framtiden. Vi kommer därför undersöka om 

tidigare forskning och om våra valda teorier stämmer och om de 

kan användas på något som är aktuellt idag. 

 

Syfte och frågeställning: Syftet med denna studie är att försöka förutse och dra potentiella 

slutsatser om hur utvecklingen av ett köpcenter kan påverka 

shoppingturismen i en kommun. Utifrån vår bakgrund och 

problematisering kom vi fram till följande frågeställning: Hur kan 

en utveckling av ett köpcentrum påverka en kommuns 

shoppingturism? 

 

Metod: Vi har valt att använda oss av både en kvalitativ och kvantitativ 

undersökningsmetod med både intervjuer och en 

enkätundersökning. Som forskningsansats valde vi en deduktiv 

ansats, vilket vi ansåg mest lämpligt för vår typ av studie.

  

Slutsatser: Resultatet av vår studie gjorde det möjligt att dra följande 

slutsatser: Eurostops framtida utveckling kommer definitivt att 

attrahera fler shoppingturister från kommuner runt Halmstad.  Vi 

fick, utifrån vår enkätundersökning, fram att det i dagsläget inte 

finns någon större mängd besökare från andra kommuner. En 

utveckling av köpcentret kommer, anser vi, att generera fler 

besökare från andra kommuner om utbudet är bredare och 

infrastrukturen flexibel. Det kommer medföra att fler attraheras 

och väljer, i många fall, Eurostop framför andra köpcenter. 
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Abstract 

Title: Shopping tourism: A study about the development of the mall 

Eurostop in Halmstad  

 

Authors:  Nurije Feka 

  Habibe Neziri 

  Jennica Röricksson 

 

Tutor:  Martin Gren 

 

Department:  Department of Organisation and Entrepreneurship 

 

Subject:  Tourism Studies III, Degree Project (Bachelor), 15 hp, 2TR41E 

 

Problem: Based on our literature review, we concluded that there are no 

studies on how a shopping mall, which is undergoing a 

development, relate to the aspects that attract tourists. We chose to 

base this study on Halmstad ongoing development of the shopping 

mall Eurostop. The complexity that we think arises is that such 

development does not necessarily have to be positive for the 

community. So there is no assurance that the expansion of 

Eurostop, only going to be positive for Halmstad and its shopping 

tourism. Another complex aspect of this area is that we are going 

to study the future. We will therefore examine previous research 

and our chosen theories if they are correct and if they can be used 

on anything that is relevant today. 

Purpose and  

research question: The purpose of this study is to try to anticipate and draw potential 

conclusions how the development of a shopping center can affect 

shopping tourism in a municipality. Based on our background of 

the area and discussion of problems we came up with the 

following research question: How can the development of a 

shopping mall affect a municipality's shopping tourism? 

 

Method: We chose to use both a qualitative and quantitative research 

method, with both interviews and a questionnaire survey. As a 

research approach, we chose a deductive approach, which we felt 

most appropriate for our type of study. 

 

Conclusions: The results of our study made it possible to draw the following 

conclusions: Eurostop’s future developments will definitely attract 

more shopping tourists from municipalities around Halmstad. We 

found, based on our survey, that there is no greater amount of 

visitors from other municipalities today. A development of the 

mall will, we believe, generate more visitors from other 

municipalities if they develop the range of stores and if the 

infrastructure is flexible. It will result in more attracted visitors and 

thy will, in many cases, choose Eurostop over other shopping 

malls 
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1. Inledning 

I vårt inledande avsnitt vill vi ge en bakgrund till det ämne vi kommer att undersöka samt en 

beskrivning över tidigare forskning inom området. Därefter har vi gjort en problematisering 

som leder fram till vårt syfte och frågeställning som är till grund till denna studie. 

1.1 Bakgrund 

Turism är en av de största industrier som finns och därför är det viktigt att förstå en turists 

konsumentbeteende då shopping och turism går hand i hand (Litrell m.fl., 2004). Shopping är 

av stor ekonomisk betydelse och har många syften som inte endast är praktiska eftersom det 

är fritidssysselsättning och tillfredsställer både sociala och psykologiska behov (Henderson 

m.fl., 2011). Eftersom turism är en viktig form av fritidsbeteende och shopping är en viktig 

fritidsaktivitet, har de två en självklar koppling. Det betyder att shopping idag är en av de 

mest vanliga fritidssysselsättningar i världen (Timothy, 2005). På grund av detta är det idag 

därför en viktig del i en turists planering av sin resa (svenskhandel.se) då fritidsaktiviteter, 

enligt Kleiber (1999) har ökat i betydelse för individer. Fang Meng (2012) skriver i sin artikel 

att turister spenderar en tredjedel av sin tid på shopping när de reser.  

 

Shopping är känt som en av de mest njutbara aktiviteter under en semester och många gånger 

är det ledande motivet för att resa. Det finns två olika kategorier som turism och shopping kan 

delas in i. Den ena är att det primära målet för resan är just shopping, shoppingturism, och den 

andra kategorin är shopping som en sekundär aktivitet under semestern, turismshopping 

(Timothy, 2005). Idag är shoppingturism en viktig drivkraft när det kommer till att resa. Det 

är inte endast shopping för souvenirer som betyder något utan shopping i en större bemärkelse 

håller på att utveckla sin betydelse som ett inslag inom turism (Westwood, 2006). Timothy 

(2005) skriver att det finns tre drivkrafter bakom valet av shopping som primäraktivitet. Dessa 

är att man eftersträvar speciella varor, attraktiv destination samt prisfördelar. När det kommer 

till destinationen och shopping, har studier gjorts, som Timothy (2005) nämner, och kommit 

fram till att platsen, bekvämlighet och storleken av till exempel ett köpcentrum har betydelse 

för turister i deras val. Men också säkerhet, infrastruktur och trafik spelar en roll i valet av 

shoppingdestination. Tursister söker även ett brett utbud av produkter samt rikligt med fritids- 

och matställen. Studier och litteratur föreslår därför att shoppingdestinationer och områden 

själva är turistattraktioner (Timothy, 2005).  
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Att attrahera turister går att göra genom olika attraktioner. Attraktioner inom turism är en 

komplex sektor och det finns flera olika definitioner. Swarbrooke (2002) skriver att en 

attraktion finns permanent placerad och tillgänglig på en destination och det primära syftet är 

att allmänhetens behov och önskningar uppfylls. Det måste vara öppet utan att behöva boka i 

förtid och attraktionen borde attrahera dagsbesökare och turister. Swarbrooke (1999) tar även 

upp att populära attraktioner tenderas att växa till att bli hela destinationer och därför mycket 

serviceinriktade. Det byggs upp till exempel hotell, restauranger och affärer runt omkring. 

Timothy (2005) antyder att det finns dussintals destinationer över hela världen har utvecklats 

till att bli välkända turismshopping-destinationer.  Denna utveckling, som destinationen 

genomgår, kan ske när en utbyggnad görs vid den ursprungliga attraktionen och en sådan 

förändring kan ge nytt liv i gamla, trötta och omoderna destinationer samt attrahera nya 

marknader (Swarbrooke, 1999).  

1.2 Litteraturöversikt 

1.2.1 Shopping 

Forskare har fram tills idag kommit fram till att shopping inom turism är idag mer än bara köp 

av souvenirer och lokal konst (Way m.fl., 2013). Tidigare forskning visar också att 

shoppingturism och turistshopping definieras olika och de har även fokuserat mycket på 

konsumentbeteende inom shoppingturism (Way m.fl., 2013) samt hur upplevelsen förbättras 

eller försämras för turisten beroende på miljön (Weswood, 2006). En slutsats som Moscardo 

(2004) har kommit fram till är att majoriteten av de som konstaterade att shoppingmöjligheter 

inte var viktiga i deras val av destination, shoppade ändå. De som svarade att de inte var där 

för att shoppa besökte ändå ett shoppingvaruhus eller liknande. Timothy (2005) tar upp hur 

viktig shopping är för en turist och att det primära målet inte behöver vara shopping för resan 

utan att det enbart kan vara ett nöje vid sidan om. Han skriver också att det kan vara tvärtom, 

att shoppingen kan vara det primära målet för resan. I vilket fall som helst så har shopping 

som aktivitet ökat i betydelse. Han påpekar också att ålder har en påverkan i vart turisten idag 

väljer att resa någonstans. Dock har ålder inte visat någon skillnad i shoppingbeteende. 

Robertson & Fennell (2007) har forskat kring de ekonomiska effekter som ett 

shoppingvaruhus kan ha på en destination. Ett köpcenter skapar arbetstillfällen och välstånd i 

en region eller destination, vilket i sin tur gynnar ekonomin i kommunen. 
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1.2.2 Köpcentrum & image 

Köpcentrum är platser där många människor idag tillbringar sina lediga dagar och helger för 

att koppla av och för att shoppa. Det har på så sätt blivit en av det mest attraktiva och viktiga 

platserna för fritid (Ammani, 2013). En studie, av Rajagopal, (2009), visar att köpcentrum 

bidrar till affärslivet mer än traditionella marknader. Det lockar både köpare och säljare samt 

erbjuder konsumenter tillräckligt med tid till att göra val. Dock har den ständiga utvecklingen 

av köpcenter i stadsområden gjort att konkurrensen ökat. Detta har lett till att utvecklare 

ledningen av köpcenter börjat överväga alternativa metoder för att bilda spänning hos 

konsumenterna. Resultatet i denna studie visar att stämningen i köpcentrat, sortimentet av 

butiker och i butikerna samt säljfrämjande åtgärder kan attrahera fler kunder (Rajagopal, 

2009). En studie av Ammani (2013) visar att köpcentrumskulturen blir allt viktigare bland 

unga personer eftersom det ger dem utrymme och samtidigt som det ger dem tid att umgås 

med sina vänner och familj. På grund av detta har köpcentrum valt att positionera sig som en 

plats för ungdomar samt vill skapa förtroende bland dem när det kommer till säkerhet och 

trygghet för konsumenterna.  

 

Ett sätt att generera fler besökare och konsumenter till ett köpcentrum är att bygga en stark 

image samt att leverera ett unikt paket av förmåner. Ett köpcentrum vars image står för 

acceptabla priser lockar sannorlikt fler besökare och därmed fler konsumenter. Detta gör även 

köpcentrum som engagerar sig i marknadsföring och erbjuder konsumenter diverse rabatter. 

Ett köcentrum med fler butiker är något som besökaren föredrar framför ett köpcentrum med 

mindre antal butiker i mixen. På så sätt är köpcentrats image starkt kopplat till 

konsumenternas beteende och val av köpcenter (Chebat m.fl., 2010). 

1.2.3 Konsumentbeteende 

En studie som är gjord av El Hedhli m.fl. (2013) visar att shopping kan bidra märkbart till 

människors livskvalité. Dessutom förutspår studien att shoppingens välbefinnande påverkar 

köpcentrats lojalitet positivt genom till exempel word-of-mouth. En annan studie, som El 

Hedhli m.fl. (2013) tar upp, visar att konsumenterna väljer köpcentrum utifrån platsen och 

avståndet. Det finns även olika beteendemässiga aspekter samt motiv som spelar en viktig roll 

vid konsumentens val av köpcenter. Dessa är bl.a. 

 Uppfattning av shoppingmöjligheter 

 Förväntad prissättning 

 Den allmänna globala miljön 
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 Atmosfären inne och utanför köpcentrat 

 Layout 

 Köpcentrats inblandning i köpprocessen 

 Stämningen i köpcentrat 

 Arkitekturen 

 Arbetsmiljön 

 Förmågan att motivera konsumenter att stanna längre samt återkomma 

 

1.3 Problematisering 

Utifrån vår litteraturöversikt ovan, har vi kommit fram till att de flesta studier inom området 

shopping och köpcentrum behandlar aspekter så som image samt konsumentens beteende när 

det gäller val av till exempel köpcentrum. Enligt Swarbrooke (2002) har attraktioner, som 

exempelvis köpcentrum, både positiva och negativa effekter på sin omgivning. Dessa kan 

vara ekonomiska, miljömässiga, sociala och kulturella. Positiva ekonomiska är att det bidrar 

till fler arbeten och attraktioner, så som en galleria eller köpcenter, förser staten med 

inkomster genom skatter som de anställda betalar. Däremot finns det negativa ekonomiska 

effekter av en sådan attraktion. Detta kan vara att arbetena är lågt betalda samt att det kostar 

mer att skapa attraktionen än vad det genererar. Den fysiska miljön påverkas negativt i form 

av att olämpliga och oattraktiva byggnader, strukturer och parkeringsplatser. Konstruktionen 

kan också bidra till förstörelse av naturen runt omkring.  

1.3.1 Den svenska shoppingturismen 

I “Den svenska Shoppingturismen” av Svensk Handel (2012), finns det beskrivet att den 

svenska shoppingturismen håller på att utvecklas i takt med att destinationer utvecklas till att 

bli mer shoppinginriktade. I Sverige är detaljhandeln och besöksnäringen mer starka i vissa 

regioner än andra. Detta kan bero på geografiska eller infrastrukturella förutsättningar.  

 

Utifrån vår litteraturöversikt kom vi också fram till att det saknas studier kring hur ett 

köpcentrum, som ska bygga ut, förhåller sig till de aspekter som attraherar turister. Vi valde 

att basera denna studie på Halmstads pågående utveckling av köpcentrat Eurostop. Halmstad 

är en sommarstad och lockar därför många turister på sommaren. Det som attraherar dem är 

till exempel olika evenemang så som Tall Ship Races samt den kända stranden i Tylösand. 

Syftet med utbyggnaden av Eurostop är att ”låta befintlig verksamhet växa, utvecklas och 
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förnyas samt bidra till att stärka Halmstad som ett regionalt handelscentrum.” (halmstad.se). 

Komplexiteten som vi tycker finns inom detta område, är att eftersom en sådan utbyggnad kan 

ge både positiva och negativa effekter (Swarbrooke, 2002) finns det ingen säkerhet att 

utbyggnaden av Eurostop endast kommer att bli positivt för Halmstad och dess 

shoppingturism. Därför är utvecklingen att stärka Halmstad som ett handelscentrum, inte alls 

säker. Det kan då vara intressant att göra en jämförelse med ett redan existerande köpcentrum 

som är betydligt större än dagens Eurostop.  En annan komplex aspekt med detta område, är 

att vi ska studera framtiden. Dock kan vi, med hjälp av våra metodval, få en djupare inblick i 

området om hur Halmstads shoppingturism ser ut idag och sedan komma fram till hur det kan 

påverkas. Vi kommer sedan undersöka om tidigare forskning och om våra valda teorier 

stämmer. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att försöka förutse och dra potentiella slutsatser om hur 

utvecklingen av ett köpcenter kan påverka shoppingturismen i en kommun.  

1.5 Frågeställning 
Utifrån bakgrund, problematisering och vårt forskningsobjekt, Eurostop i Halmstad, har vi 

formulerat följande frågeställning: 

 Hur kan en utveckling av ett köpcentrum påverka en kommuns shoppingturism? 

1.6 Avgränsningar 
Eftersom vår studie kan mätas på flera sätt har vi valt att mäta påverkan genom antal besökare 

till Eurostops köpcenter i Halmstad. Detta ska vi göra genom att försöka förutse hur 

shoppingturismen kan påverkas samt undersöka vad som attraherar turister till ett köpcenter, 

med hjälp av en jämförelse mellan två köpcentrum – Eurostop och Väla. Vi har valt att 

fokusera på hur antalet besökare till Eurostop kan förändras i samband med utvecklingen. Vi 

utelämnar dock inte hur destinationen påverkas av en utbyggnad, då vi anser att det är 

relevant att ta upp i vår studie eftersom destinationen utgör en viktig del när det gäller 

turisternas val av köpcentrum. 
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1.7 Företagsbeskrivning 

Här nedan följer två företagsbeskrivningar av de köpcentrum som vi valt att jämföra mellan. 

Detta för att läsaren ska få en historisk inblick över de två köpcentrumen såväl som vad de 

idag har för utbud. 

1.7.1 Eurostop 

År 1991 öppnades Eurostop i Halmstad och där finns idag 30-tal olika butiker. Där finns allt 

kunderna söker under ett och samma tak så som kläder, skor heminredning, mat, blommor, 

skönhet och teknik. Utanför gallerian finns McDonald’s samt 1500 kostnadsfira 

parkeringsplatser. Exempel på butiker i gallerian är: H & M, KappAhl, Gamestop, Kicks, 

Dressman samt Systembolaget (destinationhalmstad.se).  

1.7.2 Väla 

Väla Centrum invigdes år 1974 och idag finns det 180 butiker. I köpcentrat finns både 

internationella kedjor och lokala trendbutiker som erbjuder allt från mode och skönhet till 

sport heminredning och teknik. Här finns inte bara butiker utan även möjlighet till att äta på 

någon av deras restauranger och caféer. Utanför köpcentrat finns 5 500 tillgängliga 

parkeringsplatser och antal besökare per år är beräknat till åtta miljoner (vala.se). 
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2. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur vi har gått till väga i vår studie och varför vi 

valt de metoder som hjälpt oss att samla in så bra primär – och sekundärdata som möjligt. Vi 

har valt att använda oss av både en kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod med både 

intervjuer och en enkätundersökning. Som forskningsansats valde vi en deduktiv inriktning 

och varför vi har valt detta beskrivs här nedan. Eftersom vi vill mäta påverkan utifrån antal 

potentiella shoppingturister efter utbyggnaden, har metodval gjorts därefter. 

2.1 Forskningsansats  

Det finns flera olika sätt att analysera material. Två av dessa metoder är en deduktiv och 

induktiv analys. För vår studie har vi valt att använda oss utav den deduktiva ansatsen. 

Deduktion innebär att en uppsättning begrepp eller modeller föreslår testbara hypoteser, vilka 

i sin tur testas (Smith, 2010). Det förklarar alltså hur sambandet mellan teori och empiri 

fungerar. Utifrån den information och fakta som har samlats in kan man skapa flera hypoteser 

som därefter undergår en prövning med hjälp av empiriskt material (Smith, 2010). Då vi från 

en början letade och fann relevant teori och begrepp och därefter utvecklade en frågeställning 

genomfördes på så sätt ett deduktivt metodval. Detta ansågs mest lämpligt att använda 

eftersom syftet var att testa redan befintlig teori med något som är aktuellt idag. Genom vår 

litteraturöversikt fann vi en kunskapslucka som vi ville fylla med hjälp av denna studie. 

Befintlig teori gav oss information och olika modeller om attraktioner som etableras och 

utvecklas. Denna relevanta teori ville vi testa på köpcentret Eurostop i Halmstad för att 

förutse vad en utveckling skulle kunna bidra till shoppingturismen och destinationen. Att välja 

deduktion istället för induktion, som är det motsatta, var därför det bästa för vår typ av studie. 

Induktion utgår istället från verkligheten och forskningen förändras genom processens gång 

vilket därefter skapar en ny teori (Veal, 2006). Användningen av detta i vår studie skulle 

förhindra mängden empiriskt material som samlas in då det inte hade funnits befintlig teori att 

ta hjälp av i utformandet av till exempel intervjufrågor. Genom att använda deduktion i vår 

studie blev det lättare att skapa frågor till intervjuerna som medför att vi fick ut så mycket 

information som möjligt av de genomförda intervjuerna. Eftersom vårt syfte är att försöka 

förutse och dra potentiella slutsatser om hur en utveckling av ett köpcentra kan påverka 

shoppingturism, var det mer intressant att först ta reda på vad tidigare forskning står i 

området. Därefter kunde vi utveckla en teoretisk referensram som berör vårt ämne och som vi 

sedan, med hjälp av empiriskt material, kan pröva. Det kan då i vår analys och slutsats styrka 

den befintliga teorin eller falsifiera den. 
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2.2 Undersökningsmetod 

2.2.1 Blandad undersökningsmetod 

Som undersökningsmetod för denna typ av forskning ansåg vi att både ett kvalitativt och 

kvantitativt tillvägagångssätt är lämpligt, eftersom vi med hjälp av kvalitativa intervjuer fick 

fram mycket information om Halmstads shoppingturism idag samt om de destinationer vi valt 

att undersöka. Genom en kvantitativ enkätundersökning fick vi också tillgång till siffror och 

data från kunder och turisters perspektiv i frågan. Att använda oss av en blandad 

undersökningsmetod gav oss därför ett större perspektiv. Vi fick en bild av vad Eurostop står 

för samt vad besökare och turister tycker. Det medförde att vi lättare kunde förstå hur 

utbyggnaden av köpcentret kan komma att påverka Halmstads shoppingturism.  

 

Det finns flera forskare som förespråkar ett kombinerat tillvägagångssätt och de betonar 

vikten av att inte vara begränsade när det gäller att använda båda metoderna (Mehmetoglu, 

2004). Även Jennings (2010) förespråkar, precis som Mehmetoglu (2004), blandade metoder 

och hon skriver även att det används relativt mycket inom turismforskning. Exempel på dessa 

forskare är Pearce (2001), Davis (2003), Downward and Mearman (2004) samt Teddlie och 

Tashakkori (2009). Med andra ord ger en blandad metod tillgång till mer insamlat material 

samt medför en djupare och mer tydlig forskning. Inom konsument-och shoppingbeteende 

finns det forskare som Saarela m.fl. (2013), som också använde sig av en blandad metod, 

alltså både kvantitativ och kvalitativ datainsamling (Jennings, 2010).  

 

2.3 Datainsamling 
En användning av både primär – och sekundärdata var det bästa för att kunna besvara vår 

forskningsfråga. Sekundärdata innebär data som någon annan har samlat in (Smith, 2010). 

Denna typ av data gav oss en djupare inblick i området shoppingturism vilket i sin tur hjälpte 

oss att formulera en forskningsfråga. I teorin använde vi oss också av sekundärdata i form av 

befintlig och relevant litteratur inom området. Den information från litteraturen kunde sedan 

vara en grund och verka som ett stöd när vi sedan samlade in primärdata. Primärdata är 

information och data som forskaren själv samlar in genom till exempel empiriskt material 

(Smith, 2010). Vi har som ovan nämnt gjort detta genom en kvalitativ intervju och en 

kvantitativ enkätundersökning. Det var viktigt för oss att den primär – och sekundärdata som 

vi valde och samlade in var relevant och har en bra koppling till vår forsking. 



 

 

15 

 

2.3.1 Intervju 

För en kvalitativ ansats är det bäst att använda sig av en grundlig intervju vid forskning av 

turism och fritid. Det är alltså en konversation mellan forskaren och respondenten som är 

designad att undersöka ett ämne på djupet (Sirakaya-Turk, 2011). Enligt Carlsson (1991) kan 

en kvalitativ forskningsintervju även ses som en flexibel och ostrukturerad intervju som liknar 

ett helt vanligt och vardagligt samtal mellan två människor.  

 

Jennings (2010) skriver att det även finns tre andra typer av intervjuer. En av dessa är semi-

strukturerade intervjuer som kan användas med både kvalitativ och kvantitativ metodologi. 

Inom en kvalitativ metodologi innebär denna intervju en konversation men att forskaren har 

en punktlista med problem och frågor kring området för att fokusera på interaktionen mellan 

forskaren och respondenten. Vi valde att genomföra tre semi-strukturerade intervjuer för att få 

tillräckligt med material och kunskap om Eurostop och utbyggnaden, Halmstad som 

destination samt om Väla i Helsingborg. Jennings (2010) skriver att det finns både fördelar 

och nackdelar med denna metod. En typ av fördel är att alla frågorna inte är förbestämda utan 

intervjuaren kan ställa följdfrågor och vara flexibel för att få ett så tydligt svar som möjligt 

samt att ett semi-strukturerad schema ger en mer avslappnad intervjumiljö. Detta är en 

anledning till att vi valde semi-strukturerade intervjuer framför de två andra typerna av 

intervju. Vi ville genomföra tre intervjuer där respondenterna svarade på frågorna som 

ställdes men att vi sedan kunde fortsätta diskussionen och vara flexibla i våra frågor för att få 

så bra svar som möjligt. Jennings (2010) nämner dock en nackdel som är att det kan ta längre 

tid än en strukturerad intervju och validiteten och reabiliteten kan ifrågasättas när empirin 

analyseras. Men eftersom syftet med intervjuerna var att få större kunskap och information 

från dessa fyra respondenter och för att få en bild av hur situationen ser ut idag var det viktigt 

för oss att vi tillsammans med respondenterna kunde tala fritt och att det skulle kännas mer 

som ett samtal. Hade vi istället valt en strukturerad intervju, där frågorna skulle vara tvungna 

att komma i en viss ordning, hade respondenterna inte fått utveckla sina svar allt för mycket 

och vi hade fått begränsat insamlat material.  

2.3.2 Genomförande av intervjuer 

Vid genomförandet av en intervju finns det flera aspekter att tänka på. De som intervjuar ska 

lyssna och uppmuntra respondenten att prata och inte själva föra debatten. Däremot är det 

viktigt att tänka att det blir ingen intimitet utan reciprocitet (Ritchie m.fl., 2005).  
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Insamlingen av material slutar då forskarna har tillräckligt när det kommer till material och 

dess analys (Ritchie m.fl., 2005). Vid våra semi-strukturerade intervjuer ville vi få 

respondenterna i fokus och uppmuntrade dem att svara så tydligt som möjligt. Vi själva ville 

inte föra någon debatt men självklart var vi noga med att flexibelt ställa följdfrågor vilket 

gynnar den sociala interaktionen. Enligt (Ritchie m.fl., (2005) har ett stort antal författare, 

som skrivit om intervjuer och intervjuformer, föreslagit att användningen av anteckningar bör 

vara minimal. Aneldningen till detta är att det lätt kan störa intervjun. Det finns dock 

författare som skriver att intervjuarna bör använda sig av anteckningar. Syftet med detta är att 

intervjuarna ska kunna få större förståelse samt kunna expandera anteckningarna efter 

intervjun är gjord. En intervju är även deltagandeobservationer då forskaren gör oplanerade 

observationer. För att underlätta detta är en inspelning att föredra då det gör den sociala 

interaktionen mer autentisk. Det kan dock bli fel vid en inspelning och därför är det viktigt att 

hålla koll på utrustningen men utan att störa intervjun och interaktionen (Ritchie m.fl., 2005).   

Under vår ena personliga intervju, gjorde en av oss anteckningar för att inte störa intervjun. 

Om alla tre hade tagit anteckningar skulle det kunna störa den sociala interaktionen. Vi 

använde oss även av en inspelning för att inte missa anteckna något som kan vara viktigt för 

vår forskning. Vi kontrollerade utrustningen så att det inte skedde några problem med 

inspelningen. Detta gjorde vi dock bara en eller två gånger. Delvis för att vi hade stöd från de 

anteckningar vi gjorde men också för att inte störa intervjun. Efter våra intervjuer var gjorda, 

transkriberade vi dem vilket gjorde att vi fick en klarare bild över svaren från våra 

respondenter. 

 

2.3.3 Respondenter  

Intervjuer kan ta lång tid då insamlingen slutar först när forskaren har tillräckligt med material 

(Ritchie m.fl., 2005). Därför är det viktigt att välja passande respondenter som besitter den 

kunskap som söks av forskaren. Vi anser att dessa fyra vi har valt gör just detta. Valet av våra 

respondenter gjordes utifrån vår frågeställning och vårt syfte. Då studien delvis går ut på att 

jämföra, valde vi därför en respondent i det köpcentrum som vi ville jämföra med. Det var 

också viktigt för oss att ta hänsyn till vår frågeställning så att den skulle kunna besvaras när vi 

utformade intervjufrågorna. Vi tog oss tid att kontakta olika personer som vi ansåg som sitter 

med rätt kunskap och som kunde besvara våra frågor. Vi skickade därför några av de frågor vi 

hade tänkt ställa för dem sedan själva kunde avgöra om de var tillräckligt insatta i ämnet eller 

om de kunde ge förslag på andra potentiella respondenter. Till slut fann vi de fyra som hade 

den kunskap som vi sökte efter. Dessa respondenter presenteras här nedan.  
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Mats Jäderberg, Eurostops centrumchef, och Erika Gustafsson, Eurostops 

marknadskoordinator. Denna intervju skedde via mail den 25 november 2013. Anledningen 

till att den gjordes via mail är för att det passade bäst för respondenterna. Detta påverkade inte 

oss särskilt mycket då vi fick tillåtelse att skicka ytterligare följdfrågor, vilket vi också gjorde. 

Den intervjun skedde den 9 januari, via telefon. Syftet med dessa intervjuer var att få kunskap 

om Eurostop som köpcenter samt vad de tror att en utbyggnad kan göra för Halmstad men 

även för Eurostops image och dess besökare.  

 

Johan F Lundberg, VD för Halmstad & Co. Denna intervju ägde rum den 9 december 2013 

vid turismbyrån i Halmstad. Frågorna som var utformade för denna intervju inriktades mer 

mot Halmstad som turismdestination samt vad Lundberg ansåg vad Eurostops utveckling 

skulle kunna göra för Halmstad som shoppingdestination. 

 

Joachim Hero, biträdande centrumchef för Väla. Även denna intervju skedde via mail den 

11 december 2013. Vi kontaktade Välas centrumadministratör, Tove Strandberg, som tog sig 

en titt på några av de frågor som vi hade tänkt ställa. Strandberg skickade därefter frågorna till 

Joachim Hero som tog sig tid att svara på dem via mail då han inte hade tid för en personlig 

intervju på plats. Frågorna som intervjun baserades på, var utformade för att få fram så 

mycket information om Väla köpcentrum som möjligt. 

 

2.3.4 Enkätundersökning 

Ett kvantitativt tillvägagångssätt kan göras med hjälp av en enkätundersökning.  

Enkätundersökningar är vanligt vid insamling av data, speciellt inom turism (Smith, 2010). 

Detta säger även Veal (2006), som skriver att frågebaserade enkätundersökningar är den mest 

användbara insamlingsmetod inom turism och fritidsforskning. Eftersom en utbyggnad av 

Eurostop inte bara påverkar verksamheten i sig utan troligen även lokalbefolkningen i 

Halmstad, tyckte vi att det är viktigt att ta hänsyn till deras åsikter och valde därför att, utöver 

kvalitativa intervjuer, genomföra en kvantitativ enkätundersökning. Jennings (2010) beskriver 

även här fördelar och nackdelar med en enkätundersökning. Fördelar kan vara allt ifrån att det 

är billigare än intervjuer och data som insamlas kan bearbetas snabbare till att det möjliggör 

en bredare geografisk utstäckning. Vår enkätundersökning riktar inte in sig på någon speciell 

målgrupp utan vi ville istället få en bild av vad olika målgrupper har för tankar kring 

utbyggnaden och hur de tror att den kommer påverka Halmstad som turiststad samt hur det 
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kommer att påverka dem själva i valet av till exempel köpcenter. Det är viktigt att ta hänsyn 

till dessa åsikter när en sådan här typ av forskning görs. Det kan lättare skapa en förståelse 

över hur eventuella kunder och turister till Eurostop kan ha för tankar och om en utveckling 

av köpcentrat är något som efterfrågas. Nackdelar med en enkätundersökning är att forskaren 

inte får någon fördjupad data insamlad samt att det kan begränsa svaren hos deltagarna 

(Jennings, 2010). Eftersom vi har valt att både göra kvalitativa intervjuer och en kvantitativ 

enkätundersökning får vi all det empiriska material som behövs vilket ger oss den fördjupade 

informationen som är nödvändig. Endast en enkätundersökning hade inte bidragit tillräckligt 

med data för vår studie. 

2.3.5 Urval 

En viktig del i forskningsarbetet är urvalet av respondenter. Skulle det ske intervjuer med fel 

personer kan detta riskera hela studien (Holme & Solvang, 1997). Då denna studie behandlar 

Halmstads shoppingturism, köpcentret Eurostop i Halmstad samt Välas köpcenter, är det inom 

dessa områden vi valt våra respondenter. Vi ansåg att centrumchefen för Eurostop, Mats 

Jäderberg samt marknadskoordinatorn, Erika Gustafsson är de som passade bäst när det kom 

till att intervjua om Eurostops framtida utbyggnad samt om hur imagen och köpcentret ser ut 

idag. För att få information och svar på våra frågor om Väla fick vi hjälp av Joachim Hero, 

som ovan nämnt är biträdande centrumchef för Väla. Frågorna om turismen i Halmstad fick vi 

svar på av Johan F Lundberg, VD för Halmstad & Co. 

 

När det kom till enkätundersökningen valde vi att inte rikta in oss på en specifik målgrupp. Vi 

ville få in data och åsikter både från personer som är bosatta i Halmstad kommun men även de 

som rest till Eurostop från närliggande kommuner, för att shoppa. Vi valde slumpmässigt ut 

våra respondenter som deltog i vår enkätundersökning. Frågorna som vi ställde till 

respondenterna var baserade på den teori vi hade valt. Vi ville med enkäten, få svar på hur 

dagens besökare och turister på Eurostop skulle kunna påverkas vid en utbyggnad och om 

shopping är något som de lägger ner mycket tid och energi på.  

 

2.4 Metodkritik 

2.4.1 Validitet och reabilitet 

Goodson & Philllimore (2004) anser att det viktigt att göra en undersökning kring materialets 

reabilitet samt validitet, för att kunna göra en analys av materialet. Syftet med validitet är att 

se hur mycket den insamlade informationen reflekterar det fenomen som studeras. Detta kan 
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vara ett problem inom forskning för fritid och turism då det mesta av den empiriska 

informationen grundar sig på människors beteende och attityder. Eftersom det i vår studie var 

många respondenter som var inblandade kan detta leda till problem då människor har olika 

beteende och behov. Därför kan validiteten inom fritids och turismdata inte vara så säker som 

till exempel inom naturvetenskapen. Det undersöker alltså hur sanningsenlig den insamlade 

data är (Philllimore & Goodson, 2004).  För att få in så säkert empiriskt material så möjligt 

valde vi att lägga mer fokus på våra intervjuer då de var en säkrare källa. Respondenterna i 

intervjuerna var mer insatta i det ämne som behandlar vår typ av studie.  

 

Reabilitet innebär en prövning av materialet om samma undersökning skulle göras igen vid ett 

senare tillfälle eller med ett annat urval av ämnen (Veal, 2006). Detta betyder att vid hög 

reabilitet så skulle olika och oberoende mätningar ge en liknande eller samma resultat vid en 

prövning av samma fenomen. I vår forskning ville vi få ut så trovärdig data som möjligt. 

Därför valde vi respondenter som var insatta i området som vår forskning behandlar. Vi ville 

att dessa personer skulle ha en stor roll i vår studie, vilket leder till en mer trovärdig källa. Vi 

har kritiskt granskat våra metodval för att öka reabiliteten och därigenom också 

tillförlitligheten. Eftersom vi har genomfört en framtidsstudie, vilket innebär att Eurostop 

ännu inte har byggt ut, kan resultatet av denna studie bli annorlunda om den görs igen. På så 

sätt kan reabiliteten ses som låg, men vi betonar åter igen att våra respondenter är de som 

höjer både validiteten och reabiliteten. 

2.5 Etiska aspekter 

I all forskning är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska aspekter. I många typer av 

forskning finns det fyra etikregler som forskaren bör ta hänsyn till, vilket vi också har gjort. 

Dessa är: informationskravet, som innebär att de personer som berörs av forskningen har rätt 

att informeras om syftet (Patel & Davidson, 2011). Alla som berörs av vår forskning har blivit 

informerade vad vårt syfte är. Detta har vi varit noggranna med. Vi har också varit tydliga 

med vad vår forskning går ut på. Inför varje intervju har vi varit förberedda och förklarat för 

respondenterna vad vi anser är viktigt för dem att veta om vår forskning. Vi ville få dem att 

inse att de har en stor roll i vår forskning och därför blir det viktigt för oss att de förstår syftet. 

Samtyckeskravet, vilket betyder att de som deltar i en undersökning får själva bestämma över 

sin medverkan (Patel & Davidson, 2011). När vi tog kontakt med potentiella respondenter 

visste vi att det inte var en självklarhet att de ville medverka. Därför var vi förstående om de 

inte ville delta i vår studie. Den tredje etikregeln är konfidentialitetskravet. 
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Detta innebär att alla personer som berörs och deltar i forskningen ska ha rätt till största 

möjliga konfidentialitet samt att alla personliga uppgifter ska bevaras så att de inte kan 

komma i obehörigas händer (Patel & Davidson, 2011). Vi tar denna regel på största allvar och 

de potentiella personliga uppgifter om respondenten, som deltagit i vår studie, kommer att 

skyddas. Det fjärde och sista kravet inom etik är nyttjandekravet som betyder att de uppgifter 

som samlas in av forskaren, så som uppgifter om enskilda personer, endast får användas för 

forskningen (Patel & Davidson, 2011). Detta var också en självklarhet för oss. De uppgifterna 

om deltagarna i vår studie är endast till för forskningsändamål. Det har varit viktigt för oss att 

skapa ett förtroende mellan oss som intervjuare och våra respondenter. Detta ville vi skapa för 

att lättare kunna forma ett samtal och för att få ut mer av våra intervjuer. Förtroendet skapade 

vi genom att berätta om oss själva och berätta vad vår studie innebär. Finn, (2000) anser att 

det är viktigt att känna sympati gentemot sina respondenter samt att vara icke-dömande som 

intervjuare. Även detta tog vi ta hänsyn till i våra intervjuer och såg till att våra respondenter 

kände sig trygga och kunde svara på våra frågor som de ville utan att de behövde oroa sig hur 

vi tog in den informationen och hur vi skulle tolka den.  
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3. Teoretisk referensram  

För att kunna fullfölja denna studie och för att komma fram till en genomtänkt analys kommer 

vi att ta hjälp av relevant teori inom området. Teorin vill vi sedan ställa mot den insamlade 

empirin för att göra en prövning av vårt material. I detta kapitel kommer vi då att ta fram 

teorier som vi tycker ger en bra grund för denna studie. I början kommer definition av 

köpcenter tas upp samt hur utvecklingen av köpcenter har sett ut under åren. Sedan kommer 

två modeller om hur en ny attraktion etableras och utvecklas. Vad en attraktion är beskrivs i 

det inledande kapitlet och i detta avsnitt har vi därför utgått ifrån att en attraktion är ett 

köpcentrum. Vi tar även upp vad som är viktigt för turisterna i deras val av destination och 

köpcenter. Detta var viktigt för vår studie då det gav oss en grund för frågor till intervjuer 

och enkätundersökningen. 

3.1 Shoppingturism 
Ordet shopping är, enligt Bjurström m.fl. (2000), ett lånat ord från engelskan. Ordet betecknar 

det process där konsumenterna väljer ut och köper in varor. Dock är det inte enbart inköp och 

urval som shopping kan förknippas med. Shopping utgörs också av psykiska, sociala och 

kulturella processer. Konsumentens personliga erfarenheter och behov spelar viktig roll vid 

shoppingturen. Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke vid vår typ av studie. Med hjälp av 

dessa fakta fick vi fram lämpliga frågor till vår enkätundersökning för att se hur 

konsumenternas erfarenheter påverkar deras val av köpcenter. Även Timothy (2005) påpekar 

detta. Shopping handlar inte alltid om att köpa nya varor utan dess syfte handlar också om att 

träffa och hjälpa konsumenter. Det inkluderar en önskan om att få människor att känna sig 

speciella samt spendera tid med vänner och familj. Något som denna typ av shopping alltid 

har förknippas med är köpcentrum. Yüksel (2007) skriver om att shopping har till och med 

större värde för konsumenter idag än vad till exempel sightseeing och många andra 

semesteraktiviteter har. I vår forskning är detta relevant då det visar att shopping idag har ökat 

i betydelse för turister. Vi ställde oss frågan om hur mycket det verkligen betyder för dem 

samt hur den betydelsen kan öka vid en utbyggnad av Eurostop.  

3.1.1 Köpcentrum 

Enligt Bjurström m.fl. (2000), definieras köpcentrum som: 

 

En samling butiker som organiserats inom en gemensam ram. Ofta finns också inslag av 

serveringar och andra typer av tjänster. 

 

Enligt Rusko (2013) är en definition att köpcentrat ska vara minst 3000 kvadratmeter, har 

minst 10 olika butiker samt att ingen av dessa affärer har en yta över 50 % av köpcentrumet. 
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Köpcentrum var den mest framgångsrika detaljhandelsanläggning på 1900-talet. De ersatte 

nästan helt de centrala detaljhandelsföretagen (Carter, 2009). Varuhusen utvecklades till en 

plats där konsumenten kunde vara helt anonym på grund av köpcentrats storlek (Bjurström 

m.fl., 2000). Under 1920-talet blev det populärt att bygga shoppingcentrum utanför centrum. 

Syftet med köpcentrum var från en början att förse konsumenter med en plats med butiker 

inomhus. Dessa butiker skulle tillsammans erbjuda en variation av varor och priser. Detta 

bidrog till att konsumenterna inte var tvungna att resa till individuella affärer utan allt fanns 

under ett och samma tak (Timothy, 2005). Köpcentrets resa genom tiden är intressant att 

behandla i vår teori och begreppsapparat, då vi utifrån den kan se hur köpcentrum har 

förändrats tills idag och sedan själva försöka utreda, i analys och slutsats, hur det kan komma 

att se ut i framtiden för exempelvis Eurostop. 

 

Eurostop ligger utanför stadskärnan i Halmstad, vilket gör det till ett regioncentrum, eller 

externcentrum som det också benämns (Bjurström m.fl., 2000). I dag brukar köpcentrum 

delas in i fyra olika kategorier. Ett av dessa är då regioncentrum. Denna typ av köpcentrum 

kännetecknas av att det ligger utanför stadskärnan samt har både ett brett såväl som djupt 

utbud (Bjurström m.fl., 2000). Enligt Robertson & Fennell (2007), har shoppingcentrum och 

köpcentrum genererat till nya arbetstillfällen och ökat välstånd i en region eller destination 

vilket i sin tur gynnar ekonomin positivt. Denna typ av teori använde vi också när vi 

utformade våra frågor till intervjuerna.  

3.1.2 Köpcentrum i Sverige 

Det finns ungefär 300 köpcentrum i Sverige med olika storlek och utseende. Under de senaste 

15-20 åren har denna bransch utvecklats något enormt och står idag för ca 35 procent av den 

svenska detaljhandelns totala omsättning. I och med denna ökning av köpcentrum tillkommer 

även en ökning av konkurrensen. I Sverige etableras köpcentrum på platser nära varandra 

vilket också leder till ökad konkurrens då de har snarlikt butiksutbud. Anledningen till 

problemet är att Sverige är en liten marknad och därmed är det svårt att attrahera nya aktörer 

och koncept. Under de senaste åren har köpcentrum gått från att endast vara handelsplatser till 

att formas till mötesplatser. På grund av den hårda konkurrensen har ägarna av köpcentrum 

varit tvungna att ta hänsyn till, inte enbart utbud, utan även design och utseende av 

byggnaden. Ägarna har ett tufft arbete framför sig då det är viktigt att konsumenterna ska 

känna sig hemma och att köpcentret är som ett andra vardagsrum (svenskhandel.se).  
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Köpcentrumens utveckling innebär också en ökat begär att ha ett starkt varumärke. Det är 

viktigt för ägarna att förmedla, inte bara butiksutbud, utan även något mer abstrakt så som 

livsstil och känsla. På grund av detta blir imagen av köpcentrat allt mer viktig och ett starkt 

varumärke är väsentligt för att köpcentrumet ska lyckas i branschen (svenskhandel.se). 

3.2 Ny attraktion 
Modellen nedan, av Swarbrooke (1999), är relevant att behandla i vår teoretiska referensram. 

Vi kan utifrån denna modell koppla och analysera med Eurostop som exempel och 

forskningsobjekt. 

 

 

Figur 1 - Key issues in the development of new visitor attractions - (Swarbrooke, 1999) 

 

Vid utvecklingen av nya attraktioner tillkommer även vissa aspekter som borde tas hänsyn till 

då det kan medföra att turister attraheras ytterligare av att besöka attraktionen. Några av dessa 

tar Swarbrooke (1999) upp, och visas i modellen ovan.  
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En av faktorerna är att den nya attraktionen borde etableras på en plats som inte kräver ny 

infrastruktur eller orsakar för mycket trafikstockning. Om attraktionen generar oljud och är 

oattraktiv bör den byggas på en plats som inte omges av bostadsområden. Det är också viktigt 

att attraktionen befinns på ett område där den har tillgång till olika resurser så som vatten, 

samt en plats som inte är en viktig livsmiljö för djurlivet. Vid etablering av en ny attraktion är 

det bättre att välja ett övergivet utrymme istället för en "grön plats" så att attraktionen har en 

så positiv inverkan på den fysiska miljön. Detta nämner även Bohlin & Elbe (2007). 

Planeringen av en destination eller attraktion har som syfte att optimera förbrukningen av 

resurser och att påverka den fysiska miljön så lite som möjligt i utvecklingen. När attraktionen 

sedan designas är det också viktigt att ta hänsyn till finansiella kostnader så väl som det 

estetiska. En annan faktor inom designarbetet av en attraktion är att försöka minimera 

energikostnaderna och maximera återvinningsmöjligheter. Det är mycket viktigt att också 

samråda med lokalbefolkningen vid etableringen av en ny attraktion Dessa är alla viktiga 

aspekter när det kommer till att etablera en ny attraktion. Det kan attrahera nya besökare som 

känner en känsla av att köpcentret gjort allt för att göra det så bekvämt och attraktivt som 

möjligt. (Swarbrooke, 1999). 

3.2.1 Utveckling av en destination 

En annan modell av Swarbrooke (2002), är attraktioners utvecklingsstadier på destinationer. 

Detta var relevant att använda oss av i vår teoretiska referensram, då vi sedan kunde 

behandla även denna i vår analys kring vårt forskningsområde, Eurostop. 

 

Figur 2 - Attractions and the development of destinations - (Swarbrooke, 2002) 

 

De flesta av världens största och mest framgångsrika destinationer började sin utveckling av 

en stor attraktion, ett exempel på detta är Orlando som har blivit en av dessa, som har blivit 
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en populär destination genom Disney World. Marknadsföringen av denna destination har en 

tendens att fokusera på denna attraktion som symboliserar destinationen för turisterna. När 

destination har utvecklat något som attraherar turisterna att besöka dem, försöker de sedan 

utveckla vidare attraktioner som ska tillfredsställa och få besökarna att stanna längre.  

 

Denna modell är framställd utifrån ett antagande där attraktionen utvecklas på en plats med 

ingen existerande utveckling. I verkligheten ser det dock annorlunda ut. Attraktioner 

etableras på platser med redan upprättad infrastruktur och service. Med andra ord relaterar 

modellen till fysiska attraktioner och inte evenemang och festivaler. 

 

Det första stadiet i modellen beskriver hur en ensam attraktion etableras. Detta leder sedan 

in till steg två då olika typer av service utvecklas runt omkring för att bidra till attraktioners 

ökade popularitet. Attraktionen övergår sedan till steg tre där nya attraktioner designas för 

att attrahera samma marknad. Det sista steget i figuren beskriver även här att nya 

attraktioner desginas, men utvecklas för att istället attrahera nya marknader och målgrupper 

till destinationer.  

3.3 Faktorer som påverkar turistens val 

Timothy (2005) skriver att det finns tre drivkrafter bakom valet av shopping som 

primäraktivitet. Dessa är att man eftersträvar speciella varor, attraktiv destination och 

prisfördelar.  

 

Figur 3 - Factors influencing shopping as a motivation for travel - (Timothy, 2005) 
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Varor – Det är inte ovanligt att människor idag reser i sökandet efter specifika varor eller 

produkter. Vissa länder och städer blir idag kända shoppingdestinationer enbart på grund av 

vad de erbjuder för produkter. Till exempel har Hong Kong blivit känt för sin elektroniska 

utrustning (Timothy, 2005). 

 

Destination – Det finns otaliga plaster runt om i världen som har utvecklats till att bli 

shoppingdestinationer. Destinationer som är utformade och kända shoppingplatser lockar 

därför turister. Det kan vara platser som har ett specifikt tema för att locka resenärer. Ett 

exempel här är Rovaniemi i finska Lappland, som lockade sina resenärer med att 

marknadsföra sig som platsen där jultomten kommer ifrån (Timothy, 2005). 

 

Pris – Timothy (2005) skriver även att priset har en del i turisters val av 

shoppingdestination är ganska självklart. Ju billigare priser, desto mer attraktivt för 

shoppingturister. Priset är en viktig del i utvecklingen av shoppingturism. Turister har i alla 

tider rest utanför sina hemtrakter för att fynda. 

 

Inom shoppingturism påverkas också konsumenter av olika faktorer när det kommer till valet 

av köpcentrum. Något som konsumenter inte påverkas speciellt mycket av är dock distansen 

till köpcentrat. Restiden är inte heller avgörande vid valet enligt Dennis m.fl. (2005). Några 

av de faktorer som spelar roll är: 

 Trevlig plats att spendera tid 

 Renlighet 

 Tillgänglig infrastruktur 

 Kvalitén av butikerna 

 Shopping 

 Restauranger och caféer 

(Dennis m.fl., 2005). 

 

Burns och Warren (1995) antyder att turister som väljer ett köpcentrum utanför sin kommun 

kanske inte är det mest logiska men det är dock väldigt vanligt. Idag har dock forskare 

fokuserat mycket på att individer från små orter reser till större städer för att shoppa i ett 

köpcenter. Individer väljer, enligt Burns och Warren (1995), köpcenter utifrån köpcentrets 

unika image. Detta påverkar, i sin tur, individers val av regionala köpcentrum.  
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4. Empiri 

Under denna rubrik kommer vi att behandla det empiriska materialet som vi har samlat in. 

Det är denna information som sedan genomgår en prövning av våra valda teorier och 

analyseras i nästa avsnitt.  

4.1 Halmstad som turismdestination 
Enligt Johan F. Lundberg, som har arbetat i rese-turistindustrin sedan 1984, marknadsförs 

Halmstad idag främst som en sommarstad. Detta mycket på grund av sitt läge på västkusten 

med bra förbindelser in till centrum. Halmstad som sommarstad erbjuder ett stort antal 

evenemang och har ett rikt konst –och kulturliv. Något Halmstad lägger stor energi på att 

marknadsföra stranden i Tylösand. Tylösand är dock mer än bara en strand. Där finns ett 

hotell med spa-anläggning som har blivit ett populärt resmål för turister från hela Sverige. På 

grund av det som Halmstad erbjuder är det ett attraktivt weekendresmål som förknippas med 

sommar, sol, bad, avkoppling och god mat. För att utveckla Halmstad som turistdestination 

anser Lundberg att ett bra företagsklimat hjälper till att skaffa en vision samt tydliga mål. 

4.1.1 Shoppingturism i Halmstad 

Enligt Lundberg är det inte endast sol, bad och sommar som Halmstad förknippas med. Även 

shopping är något som attraherar besökare. Dock är det främst lokalbefolkningen som i 

dagsläget shoppar i Halmstad centrum, handelsområdet i Flygstaden samt Eurostops 

köpcentrum. Det främsta syftet är därför att behålla denna inhemska shoppingturism så gott 

det går, enligt Lundberg. Lundberg menar dock att en utbyggnad av Eurostop kan attrahera 

fler besökare som kommer från andra kommuner i framtiden. Han berättade också att 

Halmstad inte använder sig fullt ut av möjligheten att utveckla shoppingturismen i 

kommunen. Däremot är Halmstads många attraktioner och butiker, öppet när kunderna vill, 

samt har ett brett utbud som lockar många olika målgrupper, enligt Lundberg. Han påstår 

också att 70 procent av Halmstads företag berörs av någon typ av turism, det vill säga att 

många verksamheter därför berörs av shoppingturism. Lundberg tror också att en utveckling 

av köpcentrat Eurostop kan komma att påverka kommunens ekonomi positivt i form av nya 

arbetstillfällen. Detta medför en ökning av skatt till kommunen. Imagen kommer också att 

påverkas av utvecklingen. Det kommer att hjälpa till vid marknadsföringen av Halmstad som 

shoppingdestination. Lundberg berättade att Halmstad kommun dock inte kommer att hjälpa 

till med att marknadsföra enbart Eurostop utan det kommer att bli en del av kommunens 

marknadsföring av Halmstad kommun som turism – och shoppingdestination.  
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4.2 Eurostop köpcentrum 
Eurostop ägs av Euro Commercial och köpcentrat är idag 31 000 kvadratmeter. Enligt Mats 

Jäderberg, som har varit centrumchef i ca ett år, ska ett köpcentrum vara en byggnad som 

innehåller butiker, café, tjänsteföretag så som frisör m.m. Allt ska finnas under ett och samma 

tak samt vara lättillgängligt och innehålla något för alla. 

4.2.1 Syftet med utbyggnaden 

Enligt Jäderberg och Gustafsson finns det en stor köpkraft i Halland som idag är 

understimulerad. Många åker exempelvis till Helsingborg och Väla för att shoppa. Jäderberg 

anser att utvecklingen kommer att vara positivt för Halmstad. Ett större utbud totalt sett i 

Halmstad kommer att göra att fler stannar kvar längre och att ännu fler utanför länet kommer 

dit. Även Lundberg nämner detta. Främsta syftet är, enligt honom, att inte förlora de som bor i 

kommunen till exempelvis Väla. Det är ett försök att behålla de inhemska shoppingturisterna 

genom att satsa på en utveckling av Eurostop. Jäderberg menar att syftet dock inte hör att göra 

med konkurrens, utan om att höja värdet av investeringen genom att få fler hyresintäkter. 

Jäderberg nämnde även att Halmstad idag har ett lågt handelsindex då de tappar handel till 

andra regioner. Kommunen har inte ett komplett köpcentra idag utan det behövs ett center 

med ett 70-tal butiker för att tillfredsställa alla varugrupper och koncept. För Halmstad 

kommer det även vara positivt i ett ekonomiskt perspektiv då det kommer att skapa fler 

arbetstillfällen. Det är ännu inte fastställt vilken samarbetspartner som ska hjälpa till med 

utbyggnaden. Utbyggnaden har fått godkänt av kommunfullmäktige om förändrad detaljplan. 

Detta innebär att processen att hyra ut lokalytorna ska börja under våren och hösten 2014. 

Därefter, när uthyrningen har kommit upp i en relativt hög nivå, fattas ett beslut att sätta igång 

med utbyggnaden. Då görs även ett beslut om vilken entreprenör som ska vara med att bygga. 

4.2.2 Påverkan på Eurostops image och kommunen 

Idag är image-faktorn inte är så hög enligt Jäderberg och Gustafsson. Detta dels på grund av 

ett begränsat utbud och på grund av att miljön har sett väldigt lik ut under många år. De 

försäker dock göra det bästa av situationen och de små förändringar de har gjort under 2013 

har setts som mycket positivt. Efter en utbyggnad kommer imagen, enligt Jäderberg, att 

påverkas till det positiva. Köpcentrat kommer att kännas som helt nytt även om vissa delar av 

byggnaden behålls. Enligt Jäderberg, kommer ett nytt varumärke att arbetas fram. Detta 

medför att en helt ny image också tillkommer. Eurostop kommer också att byta namn i 

samband med detta, men det är i dagsläget inte klart vad köpcentrat ska heta. Det är också 

tänkt att designen ska förändras vilket ska göra både exteriören och interiören mer attraktivt.  
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Allt för att få kunderna och besökarna att trivas. Detaljplanen av utbyggnaden har inte trätt i 

laga kraft ännu men eventuella synpunkter från lokalbefolkningen i kommunen har tagits i 

beaktning enligt Jäderberg och Gustafsson.  

 

Eurostop kommer, som ovan nämnt, att påverka Halmstad som turismdestination. Detta i form 

av att exempelvis fler stannar kvar i kommunen för att shoppa men också att fler kommer från 

närliggande kommuner, menar Jäderberg och Gustafsson. Attraktionskraften kommer att öka 

när det väl blir färdigt, enligt Jäderberg, och Eurostop kommer att bli ett bra komplement till 

Halmstads andra former av turism. En annan attraktionskraft som ligger nära Eurostop är 

Stenalyckan. Stenalyckan är ett område med större butiker som enligt Jäderberg, kompletterar 

Eurostop väl. Tillsammans lockar de besökare och de delar därför många kunder.  

 

Utbyggnaden och utvecklingen kommer också att generera fler arbetstillfällen. Antalet är inte 

fastställt men enligt Jäderberg kommer det att bli minst 200 nya arbetstillfällen. Miljöfrågan 

är en väldigt viktig faktor. Alla entreprenörer som ska arbeta med detta är miljöcertifierade 

och följer sina riktlinjer gentemot miljöpåverkan, enligt Jäderberg. Infrastrukturen kommer att 

utvecklas delvis. Det kommer att byggas nya infarter och busshållplatser ska flyttas. Inget 

större i dagsläget men Jäderberg och Gustafsson nämner att infarter från E6 och från 

Växjövägen borde ses över.  

 

4.2.3 Konkurrens 

Jäderberg och Gustafsson tror absolut att Eurostop kan konkurrera med andra köpcentrum 

samtidigt som de vill att hallänningarna skall handla på hemmaplan. Det som kommer att göra 

Eurostop unikt är mixen av både lokalt utbud blandat med de stora nationella kedjorna. 

Eurostops styrka är, enligt Jäderberg, att det kommer att bli ett lagom stort center med allt 

som kan behövas under ett och samma tak. Även deras satsning på miljön ska få besökare att 

vilja stanna länge. 

4.3 Väla köpcentrum 

Väla köpcentrum ägs av Diligentia och är idag 72 300 kvadratmeter. Joachim Hero, 

centrumchef för Väla, definierar ett köpcentrum som en mötesplats med en butiksmix och 

matutbud som tilltalar hela familjen. Enligt Hero håller sig Väla hela tiden uppdaterade med 

vilka aktörer som är nya på marknaden och försöker få till den bästa möjliga butiksmixen som 

möjligt. 
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Allt för att attrahera alla målgrupper. Kravet för att en ny butik ska få etableras i köpcentrat är 

att ha ett tydligt koncept och att butiken håller samma höga nivå som övriga butiker på Väla. 

Väla köpcentrum marknadsförs genom deras egna magasin, Väla Magasin, som kommer ut 

sex gånger om året. Marknadsföring sker också genom dagspressannonsering, deras Väla 

app., radio samt Internet. 

4.3.1 Väla och Helsingborg 

Väla har under tre år, byggt ut med 20 000 kvadratmeter och det nya Väla invigdes i augusti 

år 2010. I samband med detta bytte de logotyp och grafisk profil. Ombyggnationen bidrog 

även till 60 nya butiker vilket genererade ca 800 nya arbetstillfällen. I dagsläget finns inga 

planer på att bygga ut och utveckla köpcentrat. Det finns dock en tomt på området där Väla 2 

kommer att byggas under nästa år. Hero berättade att det dock blir inget nytt köpcentrum utan 

en volymhandelsplats med ca fem större aktörer. Väla har en god dialog med Helsingborgs 

kommun och dess turistnäring. Enligt Hero är Väla också en stark dragare för både långväga 

och lokala besökare. Väla Magasin når områden som ligger ca en timmes resväg från Väla, 

vilket attraherar besökare utanför kommunen.  

 

Hero tror att Välas image uppfattas som positiv bland kunderna och turisterna. Deras ambition 

och vision är att Väla skall vara fräscht, rent och en säker plats för hela familjen. De besvarar 

alltid synpunkter från kunder och lokalbefolkningen för att ständigt förbättra Välas image.  

  

Enligt Hero har Väla en god dialog med kommunen och har fått till ett väl fungerande vägnät 

som underlättar tillgängligheten till hela Välaområdet. De har även gjort så att busstrafiken 

går inom Väla och har hållplatser alldedes intill köpcentrat vilket gör att även icke-bilburna 

besökare på ett smidigt sätt kan ta sig till och från Väla. Hero säger också att Väla arbetar 

mycket med miljöfrågor. De har bl.a. LED-belysning i alla armaturer, sorterar och återvinner 

allt avfall samt har daglig uppföljning på elförbrukningen i huset. 

4.3.2 Konkurrens 

Köpcentrat Familia är det som ligger närmast Väla. Enligt Hero är det naturligvis samma 

konsumenter som de båda vill attrahera. Hero nämner också att Emporia inte direkt är någon 

konkurrent då det ligger lite för långt ifrån Väla. Tiden får utvisa om Eurostop kommer att bli 

en konkurrent i framtiden, enligt Hero. De har idag många kunder som kommer ifrån 

Halmstad och Hero hoppas att de kör till Väla framöver, även när Eurostop står klart.   
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För att kunder och turister ska välja Väla arbetar de målmedvetet och gör deras yttersta för att 

Väla alltid skall uppfattas som fräscht och tryggt att besöka. De arbetar även för att få den 

bästa möjliga butiksmixen så att deras kunder tycker att Väla är det självklara valet när man 

ska göra en shoppingutflykt. De som reser till Helsingborg för att handla så är det, enligt 

Hero, Väla som är förstahandsvalet.  

 

4.4 Resultat av enkätundersökning 
Vår enkätundersökning ägde rum den 14 december 2013 i Eurostop, Halmstad. Vi frågade 

100 personer ett antal frågor som berörde shopping och shoppingturism. Rubrikerna här nedan 

är frågorna som vi använde oss av i enkäten, förutom 4.4.5 och 4.4.6. Under dem finns två 

frågor samlade under samma rubrik. 

4.4.1 Ålder & kön? 

Under vår enkätundersökning valde vi slumpmässigt vilka som skulle delta. Detta gjorde att 

av de 100 personer som deltog var 59 stycken kvinnor och 41 var män. Våra 100 respondenter 

var i åldrarna 20-65. 

 

Tabell. 1- Ålder & Kön 

 

4.4.2 Var bor du? 

Eftersom de 100 respondenterna var slumpmässigt valda, visste vi inte från en början vilken 

kommun de var ifrån. 64 stycken visade sig vara från Halmstad kommun och de resterande 36 

respondenterna var från andra kommuner som till exempel Laholm, Hylte, Ljungby och 

Falkenberg. 
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Tabell. 2 - Respondenternas hemort 

4.4.3 Hur ofta besöker du Eurostop? 

Vi valde att genomföra enkätundersökningen på en lördag då vi hade en tanke om att fler 

besökare och shoppingturister befann sig på Eurostop på en helg och inte en vardag. Av de 64 

respondenter som var bosatta i Halmstad kommun, besökte 32 stycken köpcentrat en gång i 

veckan. 14 stycken var personer som flera gånger i veckan besökte köpcentret. Resten, 18 

stycken, besökte Eurostop antingen varannan vecka eller en till två gånger i månaden. Av de 

21 personer som var från Laholm, besökte två personer, Eurostop en gång i veckan, 2 stycken 

varannan vecka och det resterande 17 respondenter endast en till två gånger i månaden. Se i 

diagrammet nedan för detaljer och resultatet från de övriga kommunerna.  

 

 

Tabell. 3 - Antal besök 

 

4.4.4 Vad är viktigt för dig vid val av resmål? (shopping, sol och bad, kultur)? 

Av de kategorier som vi hade med i enkäten (destinationen, sol och bad, shopping, kultur och 

evenemang), svarade 61 stycken att sol och bad var det viktigaste vid val av resmål. 24 

stycken valde shopping som det primära målet. Dock skrev många av de 61 stycken som 
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valde sol och bad att shopping är en viktig del på resan. 7 stycken tyckte att destinationen var 

det som lockar mest när de väljer resa, tre stycken tyckte att kultur och evenemang var det 

som lockade mest. De resterande 5 respondenterna valde kategorin annat. 

 

Tabell. 4- Viktigast vid val av resmål 

4.4.5 Syftet med dagens besök & val av köpcentrum 

På frågan om de lägger ner mycket tid på shopping under resan svarade 79 stycken ja och 

resten, 21 svarade nej. Respondenterna svarade ett antal faktorer som påverkar deras val av 

köpcentrum. Det var främst utbudet som attraherade besökarna. Även infrastrukturen var 

tilltalande eftersom de på ett smidigt och enkelt sätt ville hitta till köpcentret. Distansen till 

köpcentret hade betydelse till viss grad. Respondenterna skrev att om ett köpcentrum med 

större utbud hade funnits närmre deras hemort, hade de valt det många gånger framför ett 

köpcentrum där avståndet är längre. Det var många (62 stycken), som svarade att syftet med 

dagens besök inte var shopping. De flesta av dessa var endast där för att handla på Coop eller 

Willys som finns inne i köpcentret. Dock besökte dessa personer andra butiker som finns inne 

i Eurostop när de ändå befann sig där. 

4.4.6 Utbyggnaden av Eurostop 

Majoriteten av respondenterna, 53 stycken, visste om att Eurostop ska bygga ut och få ett 

bredare utbud. Av de 100 personer som medverkade, trodde 94 stycken att en utbyggnad 

kommer att göra köpcentrat med attraktivt. De flesta ansåg att de kommer att locka fler från 

andra kommuner och att många kommer att välja Eurostop framför Halmstad city. Sex 

stycken svarade nej men vi fick inget utförligt svar om varför de tyckte så. Många av de 64 

som var bosatta i Halmstad kommun svarade att de skulle kunna tänka sig att välja Eurostop 

framför Väla i framtiden om utbudet blir attraktivt.  
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Övriga respondenter skulle kunna tänka sig välja Eurostop i vissa fall, men att Väla antagligen 

skulle vara attraktivare även i framtiden. Många respondenter skrev under övriga synpunkter 

att de såg fram emot det framtida Eurostop. 

 

Tror du att en utbyggnad och utveckling av Eurostop (med en ökning av ca. 35-45 nya 

butiker), gör köpcentrat mer attraktivt för shoppingturister? 

 

Tabell. 5 - Eurostops attraktionskraft 

 

Skulle du kunna tänka dig att välja Eurostop framför exempelvis Väla köpcentrum?  

(Efter att Eurostop byggt ut)? 

 

Tabell. 6 - Konkurrens i framtiden 
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5. Analys 

I analysavsnittet kommer vår insamlande empiri genomgå en prövning av vår teoretiska 

referensram och litteraturöversikt, alltså sammankoppla och analysera våra primärdata 

utifrån det sekundärdata vi har använt oss av.  

5.1 Shoppingturism 
Shopping har idag blivit en viktig drivkraft vid valet av resa och en populär aktivitet under 

resan. Den ständiga etableringen av nya köpcentrum har gjort att konkurrensen ökat och 

utvecklare av köpcentrum har fått en tuff uppgift att försöka attrahera fler konsumenter. Det 

gäller att ha en stark image som står för bra priser och ett brett utbud av butiker. Detta 

stämmer överens med den empiri vi samlade in från alla av våra intervjuer. Alla våra 

respondenter betonade vikten av en stark och hållbar image och att det är en avgörande del i 

konsumenters och turisters val av köpcentrum. Shopping innebär inte enbart att handla utan 

också om att träffa och hjälpa kunder och att få dem att känna sig speciella och säkra. Enligt 

Hero, centrumchef för Väla, är deras image att vara ett köpcentra som är rent, fräscht och 

säkert. Detta stämmer därför in på påståendet att shopping inte enbart betyder att handla utan 

det är så mycket med än så. Att shopping idag har blivit mer populärt än andra 

semesteraktiviteter stämmer också bra överens med vad vi fick fram från våra intervjuer. 

Lundberg berättade att 70 procent av Halmstads företag kan förknippas med någon sorts 

turism. Vad Halmstad vill utveckla är just shoppingturismen eftersom de ser en ökad 

konkurrens från andra städer och kommunen vill bli mer framstående som en 

shoppingdestination, då det är detta som många turister idag söker.  

5.2 Nytt köpcentrum 
Ett externköpcentrum är ett köpcentra som är beläget utanför stadskärnan. I vår intervju med 

Jäderberg och Gustafsson konstaterades det att även Eurostop är av denna typ. Detta medför 

att Eurostop ligger nära motorvägen och kan på så vis kopplas till en faktor ur Swarbrookes 

(1999) modell. Denna del i modellen betonar att en ny attraktion inte ska byggas på en plats 

som kräver ny infrastruktur och som inte skapar för mycket trafikstockning. Jäderberg och 

Gustafsson konstaterade att inga större förändringar ska göras utan infrastrukturen ska bara 

ändras delvis. Nya infarter ska byggas samt busshållsplatser ska flyttas och Jäderberg menar 

att även avfarter från E6:an borde ses över men detta är dock inte aktuellt i dagsläget. Väla 

köpcentrum är också beläget utanför stadskärnan vilket betyder att det är ett 

externköpcentrum. Hero nämnde i intervjun att infrastrukturen är bra i dagsläget och skapar 

därför ingen trafikstockning.  
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En annan faktor ur modellen är att planeringen av en attraktion har som syfte att optimera 

förbrukningen av resurser samt påverka den fysiska miljön så lite som möjligt i utvecklingen. 

Det bättre att välja en övergiven plats istället för en ”grön plats” vid etableringen av en ny 

attraktion är så att attraktionen har en så positiv inverkan på den fysiska miljön som möjligt. I 

Eurostops fall kommer utbyggnaden att byggas på den plats där Eurostop redan finns idag. 

Självklart kommer det framtida köpcentrat att ta mer plats men platsen är inte orörd idag, 

vilket medför att det inte kommer att påverka den fysiska miljön eller naturlivet i någon större 

grad. Hero betonar vikten av att ta hänsyn till miljön då det är en viktig del i 

shoppingturisternas val av köpcentrum. Välas plan att bygga Väla 2 alldedes intill det 

nuvarande köpcentrat kommer inte att påverka den fysiska miljön så mycket då det är en 

övergiven plats. Dessa aspekter som teorin visar, kan i sin tur göra att köpcentrat mer 

attraktivt. Att skapa en helt ny attraktion med ett helt nytt varumärke kan generera fler turister 

då fler kan komma at känna en starkare koppling till köpcentrat. Precis som det vi behandlar 

vår tidigare forskning, att nya attraktioner skapar liv i gamla, trötta köpcenter, bidrar 

Eurostops utbyggnad med ett nytt varumärke. Detta medför ett nytt liv och ny image. 

 

Ett syfte för många köpcentrum är att stärka varumärket och bidra till nya arbetstillfällen. En 

stark image är viktigt för att attrahera besökare. Eurostop är ett exempel på ett sådant 

köpcentrum. Syftet med utbyggnaden och utvecklingen är att bredda utbudet vilket ska stärka 

deras image. Den nya utbyggnaden kommer också att generera till nya arbetstillfällen. Detta 

behandlar vi även i vår litteraturöversikt och Jäderberg nämner också detta. Nya 

arbetstillfällen kommer i sin tur att påverka ekonomin positivt i kommunen då de anställda 

förser staten med skatter. Enligt Hero är Välas image mycket viktig och det arbetar mycket 

för att kunderna ska uppfatta köpcentrat som rent, fräscht och säkert. För att ett köpcentrum 

ska kunna stärka sin image är det angeläget att ta hänsyn till lokalbefolkningen. Detta nämns i 

Swarbrookes modell som beskriver att synpunkter och åsikter från lokalbefolkningen är 

viktigt vid etableringen av en ny attraktion. Enligt Jäderberg har eventuella åsikter från 

lokalbefolkningen tagits i beaktning. I vår intervju med Hero konstaterades det att även Väla 

köpcentrum tar hänsyn till lokalbefolkningens åsikter och synpunkter då de alltid besvarar 

mail och samtal från sina kunder.  
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5.3 Enkätundersökning 
Turister drivs av flera olika faktorer när det kommer till shopping och shoppingturism. Tre av 

dessa är enligt Timothy (2005) varor, destination och pris. Valet av köpcentrum kan påverkas 

av till exempel shopping, trevlig plats, renlighet och infrastruktur. Utifrån vår 

enkätundersökning fick vi fram att de flesta som besökte Eurostop den dagen var från 

Halmstad. De flesta av dessa besökte dock köpcentret endast för att handla på Coop Forum 

eller Willys. Alltså var shopping inte det primära målet. Däremot så besökte de ändå andra 

butiker när de redan var i köpcentret. Respondenterna från de övriga kommunerna var där för 

shopping. Därför kan det kopplas till Timothys (2005) modell om de drivkrafter som finns. 

Varor är det som lockar mest. Specifika varor på en och samma plats är något som 

eftersträvas hos besökarna. Eurostop har livsmedelsbutiker men också ett antal kläd – och 

skoaffärer. Även caféer och frisörer finns. Många av våra respondenter tyckte att en 

utbyggnad skulle göra Eurostop mer attraktivt. Även destinationen spelar en stor roll kundens 

val av köpcenter. En destination med många andra aktiviteter och attraktion runt omkring är 

viktigt. De får då fler valmöjligheter och större utbud att välja bland. Stenalyckan är därför en 

stark dragningskraft för Eurostop och tvärtom. De butiker som inte passar in i ett köpcenter, 

på grund av exempelvis volym, kompletterar därför köpcentret på ett bra sätt genom att ligga 

nära till hands i området. I Välas fall kompletterar IKEA och Väla köpcenter varandra. 

IKEA:s kunder besöker Väla och tvärtom.   

 

I dagsläget är de flesta som besöker Eurostop från Halmstad kommun. Däremot attraheras 

dock besökare från andra kommuner så som Laholm, Hylte och Falkenberg. Utifrån vår 

litteraturöversikt och behandling av valda teorier, fick vi fram delade slutsatser kring 

avståndets påverkan vid valet av köpcentrum. Ur resultatet av vår studie, framgick det att 

avståndet är viktigt för turisterna, till en viss grad. De skulle kunna tänka sig att resa långt 

men föredrog hellre ett köpcenter som är beläget närmre deras hemort. Detta betyder att de 

båda teorierna om distansen, passar in. Eftersom Väla köpcenter erbjuder ett större utbud, 

attraherar de dock enormt mycket mer shoppingturister än Eurostop i dagsläget.  
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6. Slutsats 

I det sista avsnittet av denna studie tar vi fram egna slutsatser och tankar kring vår analys av 

teori och empiri. Vi kommer att ta upp de viktigaste slutsatser som vi har kommit fram till i 

analysen samt ge ett tydligt svar på vår frågeställning och syfte. 

6.1 Shoppingturism 
Då shoppingturism ökar alltmer är det viktigt att destinationerna anpassar sig i takt med denna 

typ av turism. Anledningen är att turisterna ska attraheras av att besöka olika destinationer 

som har attraktioner kopplat till shopping. Vi kom fram till att det är viktigt för en destination 

att sticka ut och tillfredsställa turisternas behov när det gäller shoppingturism. Vi anser också 

att det är viktigt för köpcentrum att ha ett brett utbud. Självklart gäller det också att skapa den 

rätta känslan för konsumenterna som får dem att vilja åka dit samt att de känner behovet av att 

stanna där. Halmstads satsning på shoppingturism kan göra kommunen till en mer attraktiv 

shoppingdestination. Halmstad är en sommarstad, då de erbjuder fina stränder och evenemang 

under sommarhalvåret. Att satsa på ett större köpcentrum kan bidra till fler turister under 

vintern.  

6.2 Eurostop och Väla 
Något som vi fick ut av denna studie är att Eurostop i dagsläget inte kan konkurrera med Väla 

köpcenter. I framtiden kan det se annorlunda ut. Dock anser vi att Väla, som även efter 

Eurostops utbyggnad, har bredare utbud kommer att vara det ledande köpcentret bland de två. 

Däremot kan Eurostop, precis som syftet med utbyggnaden är, få Halmstads lokalbefolkning 

att välja Eurostop framför andra köpcenter. Det fick vi också fram utifrån vår 

enkätundersökning. De flesta som är bosatta i kommunen skulle kunna tänka sig att välja 

Eurostop framför Väla om utbudet är brett och attraktivt. Här nedan följer fler slutsatser kring 

enkätundersökningen. 

 

Från vår intervju med Jäderberg och Gustafsson, fick vi en känsla att Eurostop inte tog hänsyn 

till lokalbefolkningens synpunkter angående utbyggnaden i någon större grad. Detta kan bero 

på att byggnadsarbetet inte är igång men detta visade också vår enkätundersökning. Många av 

våra respondenter visste inte om att Eurostop skulle bygga ut. För Väla, däremot, var 

synpunkter och åsikter viktiga för dem. Vi tycker att det är en av anledningen till varför Väla 

är en populär shoppingcenter och att det är så många som väljer att besöka Väla. 

För att Eurostop ska kunna bli en stor konkurrent gentemot Väla anser vi att de ska satsa på 

att skapa en bra relation gentemot sina kunder och låta dem medverka i den framtida 

utvecklingen av köpcentret. 
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För att det nya köpcentret ska locka så många besökare gäller det att skapa en bra 

infraktstukur som gör att kunderna kan på ett lätt och smidigt sätt ta sig till köpcentret. Utifrån 

denna studie visade teorin att det gynnar sig för en ny attraktion att inte förändra 

infrastrukturen för mycket. En slutsats som kan dras är att Eurostop kommer bli tvungna att 

förändra lite men vi anser att detta kan bidra till något positivt. En smidigare infrastruktur gör 

att kunder vill återkomma eftersom de vet hur de ska ta sig dit. Det är likadant med miljön. 

När byggnadsarbetet är igång är det viktigt att tänka på miljön eftersom det för många är en 

betydelsefull aspekt idag. Vi anser att utbyggnaden av ett köpcentrum borde utveckla 

återvinningstationer och andra miljörelaterade faktorer. Det skulle locka den del av kunderna 

som anser att miljön är det viktigaste när det kommer till valet av köpcentrum. 

 

Vårt resultat av enkätundersökningen visade att Eurostop drar till sig besökare även från andra 

kommuner. Dock inte i någon större mängd. Vi kom fram till att detta beror på att utbudet i 

Eurostop inte är så brett. Många av respondenterna ansåg att ett bredare utbud kan attrahera 

både dem och andra turister som inte enbart kommer till Eurostop för att handla på Willys och 

Coop. Vi anser att det är viktigt att få kunderna att stanna kvar längre. En utbyggnad kan 

påverka Eurostops image vilket i sin tur skapar en bättre känsla hos besökarna. Därför är det 

bra att ta till sig lokalbefolkningens åsikter och ta hänsyn till dem. Genom att tillfredsställa 

deras behov kan det leda till att det skapas positiva ”rykten”.  När det sprids positiva rykten 

till människor blir det att fler kommer att besöka Eurostop. Det skapar därmed en positiv 

”word-of-mouth”- effekt, som kan vara viktig för Eurostops utveckling.   

 

Utbyggnaden av Eurostop kommer att vara en stor faktor till att det kommer fler besökare. 

Det gäller då att hitta de rätta butiker för att kunna tillfredsställa kundens behov. Idag väljer 

många istället att åka till Väla köpcentrum. Eurostop försöker, till en viss del, få 

lokalbefolkningen att välja det nya ”framtida” Eurostop framför Väla köpcentrum. Vi anser 

därför är det viktigt att marknadsföra sig på rätt sätt så de når ut till de målgrupper de vill ska 

besöka Eurostop. Vi tycker också att Eurostop ska, på ett tydligt sätt, visa för deras potentiella 

kunder att de har många valmöjligheter under ett och samma tak.  Därför ska Eurostop inte 

enbart satsa på shopping utav även caféer eller matrestauranger. Grund till denna slutsats, var 

vår enkätundersökning som visade att inte alla respondenter besökte Eurostop med det 

primära syftet att shoppa.  
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6.2.1 Påverkan på Halmstads shoppingturism 

Kan Eurostops utbyggnad påverka Halmstads shoppingturism? Vi tror att det är fullt möjligt. 

Ett större köpcentrum som ligger nära motorvägen och är smidigt att hitta, kan komma att 

både få tidigare kunder att besöka oftare samt attrahera helt nya. Det kan även bidra till att 

Eurostop lockar Halmstad Citys kunder vilket kan medföra en intern konkurrens inom 

kommunen. Dock anser vi att Eurostop inte kan konkurrera med Väla i någon större grad. 

Detta på grund av de bådas olika breda utbud. Likheter mellan de båda är emellertid 

områdena runt köpcentret. Eurostop har Stenalyckan, som dela kunder med och komplettera 

varandra för att attrahera så många som möjligt. Väla köpcenter har IKEA och andra butiker 

av större volym inom området. Även de hjälper varandra och delar med sig av varandras 

kunder. En annan likhet är att Eurostop kan komma att stjäla några av Halmstad Citys kunder. 

Många som åker till Halmstad idag för att shoppa åker till centrum och inte till Eurostop då 

utbudet inne i Halmstad City är mycket bredare. Vi anser dock att om utbudet blir mer 

attraktivt i Eurostop för exempelvis ungdomar, kommer de att välja köpcentret oftare än i 

dagsläget. För Väla är det likadant. Många som åker till Helsingborg idag för att enbart 

shoppa, åker till Väla köpcentrum. Allt finns på samma plats och många turister tycker att det 

blir smidigare att ta sig till ett köpcentrum som ligger nära en motorväg istället för att åka in i 

en stad som de inte känner till.  

 

Avslutningsvis, anser vi, att Eurostops framtida utveckling kommer definitivt att attrahera fler 

shoppingturister från kommuner runt Halmstad. Det på grund av en starkare image, vilket är 

viktigt för att en etablering av ett nytt köpcenter ska bli så attraktivt som möjligt. Som vi fick 

fram från vår enkätundersökning, finns det i dagsläget ingen större mängd besökare från andra 

kommuner. En utveckling av köpcentret kommer, anser vi, att generera fler besökare från 

andra kommuner. Eurostops utveckling är dock inte så extrem att turister kommer att välja 

bort andra köpcentrum, som till exempel Väla. Men shoppingturisterna kan i många fall välja 

Eurostop framför andra köpcentrum, i framtiden.  Det beror på, anser vi, att utbudet blir 

bredare och infrastrukturen mer flexibel. 

6.3 Förslag på vidare forskning 
En intressant aspekt är om denna studie hade gjorts igen i framtiden då Eurostop är färdigt. 

Dock hade forskningen kunnat göras med fler respondenter till både intervjuer och 

enkätundersökning. Det hade blivit som en uppföljning för att undersöka om våra slutsatser 

stämmer eller om verkligheten blev annorlunda. Något vi upptäckte under arbetets gång var 

att en lite mer ingående studie kring shoppingturisters beteende och val av köpcentrum, hade 
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varit intressant. Vår tanke är att vidare forskning ska bygga vidare på vad ett köpcentrum kan 

göra för en kommun och då tror vi även att forskning ur ett ekonomiskt perspektiv är att 

rekommendera. Då kan forskaren bli mer djupgående i hur ett köpcenter kan påverka en 

kommun ekonomiskt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

7. Källförteckning 

 

Ammani, P (2013). A Study of the Factors That Influence Customer Preference for Shopping 

Malls over Local Markets, Senior Faculty, Institute of Public Enterprise, Hyderabad, Andhra 

Pradesh, India. 

Bjurström, Erling; Fornäs, Johan & Ganetz, Hillevi (2000). Det kommunikativa handlandet -   

Kulturella perspektiv på medier och konsumtion, Nora, Bokförlaget Nya Doxa. 

 

Bohlin, Magnus & Elbe, Jörgen (2007). Utveckla turistdestinationer – Ett svenskt perspektiv, 

Uppsala Publishing House AB. 

 

Burns, David J & Warren, Homer B (1995). Need for uniqueness: shopping mall preference 

and choice activity, International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 23. 

 

Carlsson, Bertil (1991). Kvalitativa forskningsmetoder, Almqvist & Wiksell Förlag AB. 

 

Carter Charles C (2009). What We Know About Shopping Centers, Journal of Real Estate 

Litterature, Volume 17, Number 2. 

 

Chebat Jean-Charles; Sirgy, Joseph M & Grzeskowiak Stephan (2010). How can shopping 

mall management best capture mall image?,  Journal of Business Research 63,735–740. 

 

Dennis, Charles; Newman, Julian Andrews & Marsland David (2005). Objects of Desire – 

Consumer Behaviour in Shopping Centre Choices, Palgrave MacMillian, Hampshire. 

 

Destination Halmstad (u.å), Eurostop – köpcentrum, [Elektronisk], Hämtat 09-11-13, 

Tillgänglig; 

http://www.destinationhalmstad.se/gora/shopping.html?url=113685985%2Fdefault.aspx%3Fc

%3D3%26TLp%3D361512%26TLl%3Dsv&sv.url=12.562a806313e8e51ee2e8bc2. 

El Hedhli, Kamel; Chebat, Jean-Charles & Sirgy, Joseph M (2013). Shopping well-being at 

the mall: Construct, antecedents, and consequences, Journal of Business Research 66 856–

863. 

 

http://www.destinationhalmstad.se/gora/shopping.html?url=113685985%2Fdefault.aspx%3Fc%3D3%26TLp%3D361512%26TLl%3Dsv&sv.url=12.562a806313e8e51ee2e8bc2
http://www.destinationhalmstad.se/gora/shopping.html?url=113685985%2Fdefault.aspx%3Fc%3D3%26TLp%3D361512%26TLl%3Dsv&sv.url=12.562a806313e8e51ee2e8bc2


 

 

43 

 

Fang, Meng & Yingjiao, Xu (2012). Tourism shopping behavior: planned, impulsive, or 

experiential?, International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, Vol. 6 Iss: 

3, pp.250 – 265. 

Finn, Mick; Elliott-White, Martin & Walton, Mike (2000). Tourism & Leisure Research 

Methods – Data collection, analysis and interpretation, Pearson Education Limited. 

Goodson, Lisa & Phillimore, Jenny (2004). Qualitative Reaserach in Tourism – Ontologies, 

Epistemologies and methodologies, Routledge. 

Gustafsson, Erika. Marknadskoordinator Eurostop, intervju den 25 november 2013. 

Henderson, Joan C; Chee, Lynette; Ngai Mun, Chow & Lee, Charmaine (2011). Shopping, 

tourism and retailing in Singapore, Managing Leisure 16, 36–48. 

 

Hero, Joachim. Biträdande centrumchef Väla, intervju den 11 december 2013. 

 

Holme, Idar Magne & Krohn, Solvang Bernt (1997). Forskningsmetodik – Om kvalitativ och 

kvantitativ metoder, 2:a upplagan, MultiFine Offset. 

 

Jennings, Gayle (2010). Tourism Research, Second Edition, John Wiley & Sons Australia, 

Ltd. 

Jäderberg, Mats. Centrumchef Eurostop, intervju den 25 november 2013 & 9 januari 2014. 

Kleiber, Douglas (1999). Leisure Experience and Human Development- a dialectical 

interpretation. Basic Books, New York, NY. 

 

Littrell, Mary A; Rosalind, Paige C & Kun, Song (2004). Senior travellers: Tourism activities 

and shopping behaviours, Journal of Vacation Marketing Vol. 10 No. 4, pp. 348–362. 

 

Lundberg, Johan F. VD Halmstad & CO, intervju den 9 december 2013. 

 

Mehmetoglu, Mehmet (2004). Quantitative or Qualitative? A Content Analysis of Nordic 

Research in Tourism and Hospitality, Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, Vol. 

4, No. 3.  

 



 

 

44 

 

Moscardo, Gianna (2004). Shopping as a destination attraction: An empirical examination of 

the role of shopping in tourists’ destination choice and experience, Journal of Vacation 

Marketing Vol. 10 No. 4, pp. 294–307. 

 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2011). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning, Fjärde upplagan, Elanders Hungary Kft, Hungary. 

 

Rajagopal, (2009). Growing shopping malls and behaviour of urban shoppers, Palgrave 

Macmillan, Journal of Retail & Leisure Property Vol. 8, 2, 99–118. 

Ritchie, Brent W; Burns, Peter & Palmer, Catherine (2005). Tourism Research Methods : 

Integrating Theory with Practice, CABI Publishing, Cambridge, MA, USA. 

Robertson, John & Fennell, James (2007). The economic effects of  regional shopping centres, 

Journal of Retail and Leisure Property 6, 149 – 170. 

Rusko, Rauno (2013). Shopping centres and tourism destinations: similarities and differences 

according to cases in Finland, Vol. 19, No. 1, 71 –87. 

Sirakaya-Turk, Ercan; Uysal, Muzaffer; Hammit, William & Vaske, Jerry J. (2011). Research 

Methods for Leisure, Recreation and Tourism, CABI Head Office. 

  

Smith, Stephen (2010). Practical Tourism Research, First Edition, CABI Head Office. 

 

Svensk Handel (2012), Den svenska shoppingturismen 2012, [Elektronisk], Hämtat 12-12-13, 

Tillgänglig; http://www.svenskhandel.se/Fakta--rapporter/Rapporter/Shoppingturism/. 

Swarbrooke, John (1999). Sustainable Tourism Management, Wallingford, UK, CABI 

Publishing. 

 

Swarbrooke, John (2002). The Development and Management of Visitor Attractions, Second 

Edition, Elsevier Ltd. 

 

 

 

http://www.svenskhandel.se/Fakta--rapporter/Rapporter/Shoppingturism/


 

 

45 

 

Thurnäs, Lisbeth (2013), Eurostops verksamhet får möjlighet att växa, utvecklas och förnyas, 

[Elektronisk], Hämtat 09-11-13, Tillgänglig; 

http://www.halmstad.se/byggabo/planerochmarkfragor/detaljplaner/aktuelladetaljplaner/euros

topstormarknaden1och3.9242.html. 

Timothy, Dallen J; Cooper, Chris & Hall, Michael C (2005). Shopping Tourism, Retailing and 

Leisure,  Channel View Publications. 

 

Veal, A J (2006). Research Methods for Leisure and Tourism – A Practical guide, Third 

Edition, Pearson Education Limited, Harlow, England. 

 

Väla (u.å), Om Väla, [Elektronisk], Hämtat 12-12-13, Tillgänglig; http://www.vala.se/om-

vala.  

Way, Kelly A & Robertson, Lona J (2013). Shopping and Tourism Patterns of Attendees of 

the Bikes, Blues & BBQ Festival, Journal of Hospitality Marketing & Management, 22:116-

133. 

 

Westwood, Sheena (2006). Shopping in sanitised and un-sanitised spaces: Adding value to 

tourist experiences, Journal of Retail and Leisure Property, 5, 281 -291. 

 

Yüksel, Atila (2007). Tourist shopping habitat: Effects on emotions, shopping value and 

behaviours, Tourism Management 28, 58–69. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.halmstad.se/byggabo/planerochmarkfragor/detaljplaner/aktuelladetaljplaner/eurostopstormarknaden1och3.9242.html
http://www.halmstad.se/byggabo/planerochmarkfragor/detaljplaner/aktuelladetaljplaner/eurostopstormarknaden1och3.9242.html
http://www.vala.se/om-vala
http://www.vala.se/om-vala


 

 

46 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Mats Jäderberg, centrumchef och Erika Gustafsson, Marknadskoordinator - Eurostop 

 Hur länge har du varit centrumchef?  

 Vad är dina uppgifter i köpcentret?  

 Vem är det som äger köpcentrat? 

 Hur skulle du definiera ett köpcentrum?  

 Riktar ni er till någon speciell målgrupp? I så fall vilken? 

 Hur tror ni att imagen kommer att påverkas av en utbyggnad? 

 Hur tror ni att en utveckling av Eurostop kommer att påverka Halmstad som 

turismdestination? Samt ekonomiskt? 

 Varför vill ni bygga ut och utveckla köpcentrat? 

 Hur många kvadratmeter kommer utbyggnaden vara? 

 Hur stort är Eurostop idag? 

 Hur och när bestämde ni er för att en utbyggnad skulle göras? 

 När beräknas utbyggnaden vara klar? 

 Hur kom ni fram till vilka nya butiker som ska etableras i köpcentrat? Fanns det 

några speciella krav? 

 Hur många nya arbetstillfällen kommer utvecklingen att generera? 

 Hur tror ni att era kunder uppfattar köpcentrets image? 

 Anser ni att imagen är viktig för Eurostop?  

 Tror ni att de nya butikerna kommer att skapa en ny image av Eurostop? 

 Hur kommer marknadsföringen se ut av det nya Eurostop? 

 Tror ni att utbyggnaden kommer att locka fler konsumenter? Kommer det att 

locka konsumenter från andra kommuner? 

 Har ni samrådat med lokalbefolkningen om utbyggnaden av Eurostop? 

 Kommer den nya utbyggnaden ha samma stil på designen som Eurostop idag? 

 Kommer ta hänsyn till miljön när väl byggnadsarbetet är igång? Tänker ni på 

långsiktiga konsekvenser av miljön? 

 Kommer ny infrastruktur att behövas? 

 Tror ni att ni kommer att konkurrera med andra köpcentrum, så som Väla eller 

Emporia? 

 Hur kommer ni att sticka ut från andra köpcentrum? Vad är det som kommer 

göra Eurostop unikt? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
Joachim Hero, centrumchef - Väla 

 Vad är dina uppgifter i köpcentret?  

 Vem är det som äger köpcentrat? 

 Hur många anställda har Väla köpcenter? 

 Hur skulle du definiera ett köpcentrum?  

 Riktar ni er till någon speciell målgrupp? I så fall vilken? 

 Hur tror ni att er image skulle påverkas av tex en utbyggnad eller utveckling? 

 Hur påverkar Väla Helsingborg som turismdestination? Samt ekonomiskt? 

 Har Väla genomgått en utbyggnad eller utveckling nyligen? På vilket sätt? Vad 

har i så fall den utvecklingen bidragit till?  

 Har ni några planer på att bygga ut eller utveckla köpcentrat ytterligare? 

 Hur många kvadratmeter är Väla idag? 

 Hur kommer ni fram till vilka butiker som ska etableras i köpcentrat? Finns det 

några speciella krav? 

 Har Väla bidragit till nya arbetstillfällen? 

 Hur tror ni att era kunder uppfattar köpcentrets image? 

 Anser ni att imagen är viktig för Väla?  

 Hur marknadsförs Väla köpcentrum? 

 Hur påverkas köpcentret av att IKEA finns bredvid? På vilket sätt? 

 Försöker ni locka konsumenter från andra kommuner och regioner? I så fall 

vilka kommuner? 

 Tar ni del och hänsyn till lokalbefolkningens åsikter om Väla? 

 Lägger ni mycket energi och fokus på interiören och exteriören av Väla 

köpcenter? Påverkar designen konsumenternas val att besöka Väla? 

 Tar ni hänsyn till miljön under eventuella utbyggnader? Tänker ni på långsiktiga 

konsekvenser av miljön? 

 Hur har Välas framfart påverkat infrastrukturen? 

 Hur påverkas ni av andra köpcentrum, så som Emporia?  

 Tror ni att utbyggnaden av Eurostop i Halmstad kommer att påverka Väla? I så 

fall på vilket sätt? 

 Hur sticker ni ut från andra köpcentrum? Vad är er strategi när det kommer till 

konkurrensen och för att kunderna ska välja er? Vad är det som gör Väla unikt? 

 Tror ni att era kunders primära syfte med en resa till Helsingborg är att besöka 

Väla? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 
Johan F Lundberg, VD - Halmstad & Co 

 Vad är dina arbetsuppgifter? 

 Vad är en turistattraktion, enligt dig? 

 Vad anser du är avgörande för ett attraktivt turistmål? 

 Hur har turismen i Halmstad påverkat kommunens ekonomi? 

 Hur marknadsförs Halmstad som destination? 

 Vad krävs och görs för att utveckla Halmstad som turismdestination? 

 Är Halmstad en attraktiv tursimdestination idag?  

 Varför väljer turister att besöka Halmstad idag? Vilket resmål i Halmstad är 

populärast i Halmstad idag? Halmstads varumärke 

 Hur ser utvecklingen ut för shoppingturismen i allmänhet i Halmstad? 

 På vilket sätt kommer Halmstad hjälpa till med utvecklingen av Eurostop? 

 Kan Halmstad kommun påverkas ekonomiskt av en utveckling av Eurostop? 

 Hur tror ni att Eurostops utveckling kommer att påverka Halmstads image? 

Kommer det vara en del av marknadsföringen av Halmstad? 

 Hur tror ni att utbyggnaden kommer att påverka Halmstad som 

turismdestination? 

 Kan Eurostop bli en turistattraktion efter att det har byggt ut? 

 Tror ni att Eurostop kan konkurrera med andra köpcentrum exempelvis Väla 

eller Emporia? I så fall på vilket sätt? 

 Kan det locka turister från andra kommuner?  

 Kan denna utveckling av Eurostop locka fler besökare till Halmstad på vintern? 
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Bilaga 4 

Enkätundersökning  

Vi är tre studenter från Linnéuniversitetet i Kalmar som i dagsläget är igång med vårt 

examensarbete i Turismvetenskap. Syftet med vår uppsats är att förutse hur 

utvecklingen av Eurostop kan påverka shoppingturismen i Halmstad. Vi skulle därför 

vara tacksamma om Ni ville delta och hjälpa oss med denna studie.  

1. Ålder? 

______________ 

 

2. Kön? 

 Kvinna 

 Man 

3. Var bor du? 

______________________________________________________________ 

 

4. Hur ofta besöker du Eurostop? 

Flera gånger  veckan 

En gång i veckan 

Varannan vecka 

En till två gånger i månaden 
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5. Vad är viktigt för dig vid val av resmål? (pris, shopping, sol, kultur) 

Destinationen 

Shopping 

Sol och bad 

Kultur och evenemang 

Övrigt: _______________________________________________________ 

 

6. Lägger du ner mycket tid på shopping när du reser? (Både utomlands och inom 

Sverige) 

Ja 

Nej 

 

7. Vad är viktigt för dig vid val av köpcentrum (Image, distans, säkerhet, infrastruktur, 

utbud, annat)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

8. Var ditt primära syfte att shoppa här på Eurostop idag? 

Ja 

Nej 

Om nej, vad är ditt syfte med ditt besök? 

________________________________________________________________ 
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9. Visste du om att Eurostop ska bygga ut och utveckla köpcentret? 

Ja 

Nej 

10. Tror du att en utbyggnad och utveckling av Eurostop (med en ökning av ca. 35-45 

nya butiker), gör köpcentrat mer attraktivt för shoppingturister? 

Ja 

Nej 

Om Ja, på vilket sätt? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Om Nej, varför inte? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

11. Skulle du kunna tänka dig att välja Eurostop framför exempelvis Väla 

köpcentrum? (Efter att Eurostop byggt ut) 

Ja 

Nej 

Kanske 

 

12. Övriga synpunkter. 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Tack för din medverkan! Ha en fortsatt trevlig dag. 

Jennica Röricksson 

Habibe Neziri  

Nurije Feka 
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