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Handelsstad i förvandling: Stadsliv, 
konsumtion och digitalisering 

Devrim Umut Aslan & Cecilia Fredriksson 

Inte inom någon gren av näringslivet är föränderligheten så stor och så dramatisk som 
inom detaljhandeln. Konsumenter, konkurrenter, branschstrukturer, leverantör-
relationer – kort sagt hela den värld inom vilken detaljhandlaren driver sin verksamhet 
– är stadd i genomgripande omvandling.1 

Så beskriver Hans G Tonndorf detaljhandelns dramatiska förändringar i slutet av 
1960-talet. Tjugo år senare, 1987, citerar sociologen Ann-Mari Sellerberg Hans G 
Tonndorfs beskrivning för att förklara varför handel är ett område som även borde 
undersökas ur ett samhälleligt perspektiv eftersom ”det ter sig allt mer nödvändigt att 
förstå varför vi har den handel vi har”.2  

Handelns omdaning hade fram till 1980-talet inneburit flera omvälvande 
förändringar som självbetjäningssystemet, prismärkningar, varudeklarationer, nya 
affärsformat som jourbutiker, second hand-butiker, stormarknader, kedjebutiker och 
datorisering. En förändrad rörlighet hos kunderna hade etablerats genom nya 
möjligheter till mobilitet och utökat bilåkande. Men denna fysiska rörlighet förutsatte 
också, som Sellerberg uttrycker det, ”en socialpsykologisk rörlighet”: 

Tidigare kände en kund sig ofta bunden och förpliktigad att hålla sig till en viss affär 
för sina inköp. Håller vi oss inom dagligvaruområdet hade ofta varje affär sin 
avgränsade kundkrets. Också beträffande denna socialpsykologiska rörlighet är 
emellertid situationen mycket annorlunda idag.3 

                                                      
1 Tonndorf 1967:11, citerad i Sellerberg 1978:3 
2 Sellerberg 1978:5 
3 Ibid:4 
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Det som händer i handeln påverkar ekonomi, kultur och samhälle på olika sätt. 
Handeln både reflekterar samhälleliga skeenden och formas av olika omvärldsfaktorer. 
Redan i början av 1960-talet målas handeln upp som ”den mest iögonfallande 
motsatsen till gamla dagars samhälle” i en dokumentation på temat ”Handelsminnen” 
som gjordes av Nordiska museet.4 I dokumentationen konstateras att ”handelns folk” 
skiljer sig på ett avgörande sätt från andra yrkesgrupper eftersom man ”inte likt 
smeder, glasarbetare eller vissa andra kategorier rekryterat ett yrke under flera 
generationer”. 

Men trots att handeln ofta beskrivs som stadd i genomgripande omvandling präglas 
handeln av sega strukturer vad gäller områden som jämställdhet, utbildning och 
innovationsförmåga. Förändringar i omvärlden skapar nya utmaningar för såväl 
handelsföretag och handelsplatser som för handelns olika aktörer och kunder.5 Det 
handlar inte bara om producenter, varor, medarbetare, lokaler och kunder som ska 
hanteras utan också om värden och koncept som sträcker sig längre än traditionell 
detaljhandelslogik kring varor och tjänster.  

Varför har vi den handel vi har? 

Nya utmaningar ställer nya krav på framtidens handel men kan också skapa 
möjligheter. Det ter sig alltså nödvändigt att förstå varför vi har den handel vi har. De 
senaste decennierna har det skett en omfattande förvandling av detaljhandeln över 
hela världen, och så även i Sverige.6 Behovet av samarbete mellan olika handelsaktörer 
är påtagligt. Som det diskuterats på många håll expanderar och växer detaljhandeln 
storskaligt, både i kvadratmeter och i intäkter. Utvecklingen beror även på en 
utbredning av handeln till städernas utkanter och till internet. Mycket pekar dock på 
att handelns fysiska utbredning kommer att krympa till förmån för den digitala.  

Vi vill framhålla i huvudsak tre globala utvecklingsfaktorer som har påverkat 
relationen mellan handel och städer. Den första faktorn handlar om detaljhandels-
branschens egen omvandlingsprocess vad gäller organisation och etablering.7 
Handelns geografiska manifestation har förändrat våra städer och den urbana miljön 
på ett genomgripande sätt. Den andra faktorn handlar om en konsumtionskultur i 
stark förändring.8 Den tredje utvecklingsfaktorn är de tekniska innovationer som 

                                                      
4 Rehnberg 1961 
5 Jfr Jonsson et al 2015 
6 Kärrholm & Nylund 2011, Kärrholm 2012 
7 Wrigley & Lowe 1996 
8 Campbell 2005, Dawson et al 2008, Wrigley & Lambiri 2014 
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möjliggjort en genomgripande digitalisering av handeln, och som bland annat 
inneburit förändrade relationer mellan konsument och detaljhandel.9 

Dessa nya riktningar inom detaljhandeln har skapat osäkerhet bland invånare och 
konsumenter och oro bland stadsplanerare och politiker. Stadens detaljhandel utgör 
en betydande del av ett aktivt stadsliv, något som leder till frågor om vad som 
kommer att hända med staden om handeln flyttas därifrån. Vilka dynamiker ligger 
bakom denna omstrukturering? Vilka är drivkrafterna? Hur reflekterar konsumen-
terna kring detta och hur blir de delaktiga i denna process? Vi behöver en bättre, 
djupare och mer nyanserad förståelse för dessa dynamiska förändringar, särskilt med 
hänsyn till dagens mer krävande konsumenter med deras ökade kompetens och 
kunskap. 

Den här boken gör inte anspråk på att förklara samtida detaljhandels samhälleliga 
funktion eller leverera konkreta lösningar. Däremot är vår ambition att bidra till 
förståelsen av relationen mellan handel och några av de olika sammanhang där den 
kommer till uttryck.10 Vår empiriska utgångspunkt har främst varit Helsingborgs-
regionen och boken bygger på erfarenheter från ett regionalt forskningsprojekt kring 
handel.11 Projektet kan beskrivas som ett nyskapande samverkansprojekt mellan 
akademi, regionala aktörer, näringsidkare och fastighetsägare där fokus på nya 
butiksformat och konsumtionsformer – i förhållande till den traditionella detalj-
handelns förändrade roll och framtid – syftade till att undersöka förutsättningarna för 
hållbara detaljhandelsstrategier. Syftet var även att bidra till en djupare förståelse för 
konsumenters shopping i olika typer av butiksformat och belysa möjligheter och 
utmaningar för detaljhandelsföretag i Helsingborgsregionen. Genom att kombinera 
insikter från tjänstevetenskap, företagsekonomi, kulturgeografi och etnologi har vi 
undersökt konsumenters upplevelser och hur de beter sig i olika handelssammanhang. 
Vi har också undersökt den kontext inom vilken dessa upplevelser och beteenden äger 
rum.  

En viktig utgångspunkt har varit att belysa den förändring som detaljhandeln åter 
befinner sig i. Traditionella butiker befinner sig i en digital omställningsfas och har 
fått konkurrens från nya tjänster och alternativa handelsformer. Samtidigt ställer allt 
kunnigare kunder utökade krav på sådant som sortiment, kompetens, service och 
tillgänglighet, information om ursprung och miljöpåverkan. Parallellt med denna 
utveckling ser vi en fortsatt utbyggnad av handelsplatser belägna utanför tätorterna, 
vilket innebär en fortsatt utmaning för cityhandeln. Vad innebär denna utveckling för 

                                                      
9 Hart et al 2000, Bakos 2001, Burt & Sparks 2003, Reynolds et al 2007 
10 Jfr Eskilsson & Fredriksson 2010 
11 Det flervetenskapliga forskningsprojektet ”Shopping och butiksformat. Om möjligheter och 

utmaningar i regional detaljhandel kring Helsingborg” (med arbetsnamnet ”Handel Helsingborg”) 
finansierades i huvudsak av Helsingborgs Handelsförening och Helsingborgs stad. 
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det traditionella butiksformatet? Vilka möjligheter och utmaningar kan vi ana i de 
nya former för handel som växer fram? Genom att undersöka vad detta innebär för 
handeln i Helsingborgsregionen vill vi också bidra till förståelsen av handelns 
utmaningar och möjligheter i ett bredare perspektiv.12  

Under projektets gång etablerades ett nationellt excellenscentrum för handels-
forskning vid Lunds universitet.13 Centrum för handelsforskning vid Lunds 
universitet är ett tvärvetenskapligt excellenscentrum med fokus på forskning kring 
varuflödet och kundmötet och har som målsättning att bli en varaktig samlingspunkt 
för såväl forskare som praktiker med intresse för handelsforskning för att stärka och 
stimulera handelsforskningen nationellt. Den tvärvetenskapliga forskningsmiljön har 
blivit en viktig samlingspunkt för kunskapsöverföring mellan akademi och handel, 
och arbetet med den här boken har genomförts i nära samarbete med Centrum för 
handelsforskning. Samtliga av bokens författare är knutna till detta excellenscentrum 
och samtliga är verksamma vid Institutionen för service management och 
tjänstevetenskap på Campus Helsingborg.14 

Ett komplext material kräver  
mångsidig metodologi 

Samma konsument kan bete sig helt olika beroende på om det är vardag eller helg, eller 
om han/hon shoppar ensam eller tillsammans med någon. Hon kan vara en etisk 
konsument som försöker handla lokalproducerade färska grönsaker ena dagen och som 
nästa dag beställer hem färdigmat. Hon kan köra 3 mil extra för att få användning för 
en rabattkupong, och köpa en dyr blus dagen efter för att hon hade en dålig dag. Man 
kan trots det skapa kategoriserade konsumenttyper som är karaktäristiska för vår tid 
och vår kontext, men man får inte glömma att konsumenter ständigt hoppar mellan de 
olika kategorierna. Det här betyder inte att konsumenter är irrationella; de är snarare 
multirationella och pragmatiska.15  

                                                      
12 Projektet pågick åren 2013–2016 och Cecilia Fredriksson har varit projektledare. Kristina Bäckström, 

Ola Thufvesson och Lena Eskilsson har arbetat som forskare i projektet och Devrim Umut Aslan har 
bedrivit forskarutbildning inom projektet och parallellt varit anställd som detaljhandelsstrateg och 
handelsforskare i kommunen. Mia Krokstäde har varit koordinator i projektet. 

13 Utvecklingen av Centrum för handelsforskning vid Lunds universitet har möjliggjorts genom en 
långsiktig finansiering av Handelsrådet, www.handelsradet.se. Kärnan i satsningen utgörs av forskare 
vid Lunds Tekniska Högskola, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och Campus Helsingborg, 
se www.handel.lu.se. Forskningsprojektet Handel Helsingborg har varit en viktig drivkraft för 
utvecklingen av ett nationellt excellenscentrum för handelsforskning. 

14 Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet är en av de ledande 
plattformarna vad gäller forskning och undervisning om detaljhandel, se www.ism.lu.se. 

15 Aslan 2015 
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Så beskriver Devrim Aslan i en delrapport dagens komplexa, ambivalenta och 
stundtals motsägelsefulla konsument. Det empiriska materialet har varit föremål för 
tvärvetenskaplig analys där bland annat konsumenters inköpspraktiker har utforskats 
utifrån ekonomiska såväl som geografiska och kulturella perspektiv. Resultaten visar 
att både konsumenternas individuella och sociala omgivning har stor betydelse för hur 
exempelvis inköp utförs och organiseras.  
Projektets övergripande forskningsfrågor har utforskats med hjälp av olika metoder 
och skilda forskningsmaterial. Vi har använt oss av både kvantitativa och kvalitativa 
metoder såsom djupintervjuer, dagboksstudier, fokusgrupper, observationer, 
videoetnografi och enkäter. En central utgångspunkt har varit att hitta nya 
metodologiska angreppsätt som kan användas för att belysa och utforska den 
komplexitet som finns inom handelsforskningen.16 Ett viktigt mål har varit att 
förmedla kunskap som kan utvecklas till mer långsiktiga strategier för detaljhandeln. 
De empiriska undersökningarna har resulterat i ett brett forskningsmaterial. Den 
kvantitativa empirin utgörs av ett stort antal enkäter på följande teman: ”Julhandel” 
(2013), ”Shopping och butiksbesök” (2013), ”Konsumenter och butiksmix på 
Kullagatan” (2014), ”Konsumtion i Klippan” (2014), ”Hållbar konsumtion” (2014), 
”Besökare på Kullagatan” (2015) samt ”Detaljhandel och digitalisering i stadskärnan” 
(2015). Den kvalitativa empirin utgörs av omkring 200 konsumtionsdagböcker som 
samlats in åren 2013–2015. För att få en rikare och mer detaljerad bild av olika 
shoppingpraktiker har även ett 15-tal konsumenter dokumenterats genom 
videoetnografi i samband med olika shoppingbesök i regionen. Syftet har varit att 
dokumentera relationen mellan vad konsumenter säger och vad de verkligen gör, hur 
de rör sig mot och mellan shoppingmål och hur de interagerar med butiksmiljön och 
butikspersonalen. Vidare har empiriskt material från olika handelsaktörer i regionen 
samlats in och dokumenterats med hjälp av deltagande observation och samtalsanalys. 
Detta bygger bland annat på en workshop som anordnades under 2014 på temat 
”Shopping, upplevelse och plats – lär känna din besökare!”. På workshopen stod 
aktuell handelsforskning på agendan och projektets forskargrupp belyste rådande 
konsumenttrender med fokus på de möjligheter och utmaningar som dessa rymmer 
för aktörer inom kommun, handel och fastighetsbranschen i regionen. Deltagarna 
från de olika kommunerna i regionen fick sedan möjlighet att diskutera framtidens 
handelsfrågor och diskussionerna dokumenterades. 

Våra studier visar även att dagboksmaterial fungerar som en mycket lämplig 
vetenskaplig metod för att belysa den komplexitet och dynamik som kännetecknar 
individers förhållande till konsumtion och deras konkreta inköpspraktiker. Genom att 
exempelvis räkna antal köptillfällen i dagböckerna visade det sig att många 
konsumerar relativt ofta. Detta gäller oavsett ålder och bostadsort. Det är vanligast att 

                                                      
16 Se vidare Eskilsson & Fredriksson 2010 
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man handlar dagligvaror och man verkar ha svårt att förlita sig på mer samlade inköp 
eller veckohandling. Ett möjligt antagande är att stadens två stora handelsmiljöer 
lanseras som destinationer för långa besök, medan flertalet av konsumenterna i vår 
undersökning mestadels tycktes vilja handla mat, shoppa kläder, uträtta ärenden och 
slinka in på någon servering ”i farten”. Att gå förbi utbudet eller enkelt kunna köra 
förbi och ”stanna till” är mycket efterfrågat.  

Samtidigt ser vi att trots olika konsumtionsstimulerande åtgärder ökar inte den 
privata konsumtionen nämnvärt. För en del konsumenter innebär kvalitet ofta att 
varan eller tjänsten är framställd och hanteras i enlighet med vissa etiska normer. Å 
andra sidan visar delar av vårt forskningsmaterial att konsumenter ibland överskattar 
sin etiska och ekologiska konsumtion. Trots att konsumenter många gånger påstår att 
de försöker köpa ekologiska eller rättvisemärkta produkter och inte vill handla i stora 
kedjebutiker utan vill stötta små lokala butiker, visar Devrim Aslans videoetnografi att 
man ofta agerar annorlunda jämfört med vad man påstår. 

I skärningspunkten mellan människors vardagsbehov och konsumtionsbegär befinner 
sig handelns olika praktiker och aktörer. Handel och konsumtion har en starkt 
normerande samhällsfunktion, och framför allt är konsumtion idag en praktik som är 
kopplad till identitet och aktivt självförverkligande. Genom ny teknik finns också 
stora möjligheter för handeln att planera, marknadsföra, informera och skapa sig 
kunskap om konsumenten.17 Vi ser idag hur en allt kunnigare kund ställer nya krav 
och hur olika alternativa konsumtionspraktiker växer fram i takt med att allt fler 
reflekterar kring hållbarhet, tillväxt och livskvalitet.18 Hur hanterar handeln dessa 
utmaningar?  

Bokens struktur och innehåll 

På samma sätt som andra städer i Sverige har omvandlingen av Helsingborgs stad gått 
hand i hand med detaljhandelns förändring. Relationen mellan handel och stad kan ta 
sig uttryck och organiseras på olika sätt. Sedan 1990-talet har i huvudsak de större 
detaljhandelsaktörerna format den urbana miljön i Sverige. Dessa förändringar är 
också uttryck för mer övergripande förändringar i relationen mellan stad och handel. 
En handelsstad som Helsingborg är en del av den globala handelskulturen. Bokens 
upplägg följer de tre huvudsakliga utvecklingsfaktorer som vi nämnde inledningsvis, 
genom att undersöka hur dessa faktorer tar sig uttryck i en lokal kontext. Bokens elva 
bidrag är därför organiserade under tre teman som på olika sätt belyser handel i 
förhållande till stadsliv, konsumtionskultur och digitalisering.  
                                                      
17 Se Hultman et al 2017 
18 Fredriksson & Svingstedt 2017 
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1. Shopping och stadsliv 

Relationen mellan handel och stad har idag blivit allt mer sammanflätad och som Ola 
Thufvesson påpekar har många stadsmiljöer börjat betraktas som ett slags ”förmiljöer” 
till butiker och restauranger.19 Städer marknadsförs allt oftare som shopping-
destinationer och intresset för hur olika miljöer påverkar köpbeteendet är nu även 
påtagligt inom forskning om stadsmiljöer och destinations- och platsutveckling.20 
Ännu är det förhållandevis få forskare som intresserar sig för mötet mellan 
detaljhandel och plats.21 Bokens första del, ”Shopping och stadsliv”, utgörs av fyra 
kapitel som undersöker relationen mellan handel och den urbana miljön. I det 
inledande kapitlet, ”Attraktiv stadskärna: Exemplet Helsingborg”, ger Ola Thufvesson 
en historisk översikt kring handelns utvecklingsprocess i stadskärnan och de specifika 
utmaningar som kantat denna process. Genom att ta utgångspunkt i ett kritiskt 
platsutvecklingsperspektiv och några konkreta empiriska exempel analyserar 
Thufvesson vidare det samtida arbetet med att stärka stadskärnan i Helsingborg. 

I det andra kapitlet, ”När handel tar plats”, fokuserar Cecilia Fredriksson hur 
handelns olika aktörer hanterar de utmaningar som den förändrade konsumtions-
kulturen innebär. När handel planeras och tar plats aktiveras olika slags ”vetande” 
kring vilken slags handel en stad behöver. Allt oftare hämtas inspiration från olika 
kultur- och samhällsteorier som många gånger inte är förankrade i detaljhandelns 
ekonomiska och samhälleliga villkor. Vad händer när tilltron till kultur och kreativitet 
översätts till olika former av planeringspraktiker?  

Det tredje och fjärde kapitlet belyser, med utgångspunkt från olika metodologiska 
perspektiv, två skilda handelsgator i Helsingborg: Kullagatan och Södergatan. 
Kullagatan i hjärtat av stadskärnan, blev Sveriges första gågata i oktober 1961, och här 
samsas större delen av stadens butiker. Sedan tidigt 1970-tal och det externa 
köpcentret Välas etablering har externhandeln vuxit kraftigt, vilket fått omvälvande 
konsekvenser för handeln i stadens olika delar. I kapitlet ”Gågatubesökaren i 
semestertid: Vem, varför, hur?” undersöker Lena Eskilsson och Ola Thufvesson vem 
som besöker stadskärnan i semestertid, hur de besökande tar sig dit och varför. I det 
fjärde kapitlet, ”Shopping på en lokal handelsgata”, tematiserar Devrim Aslan ett 
antal shoppingaktiviteter på Södergatan och hur dessa tar sig uttryck som sociala och 
platsspecifika praktiker. Södergatan är en huvudgata i stadsdelen Söder och är idag en 
marginaliserad handelsdestination. Med hjälp av videoetnografi visar Aslan hur en 
lokal handelsgata fyller olika behov och skapar mening för konsumenten. 

                                                      
19 Thufvesson 2014 
20 Thufvesson 2009, De Nisco & Warnaby 2014  
21 Flera av bokens författare är kopplade till det pågående forskningsprogrammet ”Retail Destination” 

som leds av Cecilia Fredriksson vid Centrum för handelsforskning, Lunds universitet. 
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2. Konsumtionskultur i förändring  

I den andra delen fokuserar vi samtida konsumenter och en konsumtionskultur i 
pågående förändring. Både det femte och det sjätte kapitlet är empiriskt baserade på 
det omfattande dagboksmaterial som samlades in mellan 2013 och 2015. Deltagarna 
ombads att skriftligen redogöra för sin konsumtion och sina butiksbesök (oavsett 
handelskanal) under en vecka och de olika berättelserna omfattar beskrivningar från 
både fysiska och digitala butiker. Kristina Bäckströms kapitel, ”Köpets dynamik: Om 
föränderlighet och spontanitet i konsumenters köpbeteende”, visar hur konsumen-
ternas olika köpbeteenden definieras genom dynamiska samspel mellan olika aspekter. 
Materialet visar också att ett köp ofta sträcker sig över längre tidsperioder och över 
olika kanaler. Under den här tiden ägnar sig konsumenterna åt olika överväganden 
och Bäckström visar hur olika konsumtionspraktiker flätas samman före, under och 
efter inköpsrundan. I det sjätte kapitlet, ”Konsumtion i farten: En studie av 
transportval vid inköpsresor”, undersöker Lena Eskilsson och Ola Thufvesson de 
möjligheter och utmaningar som är förknippade med den dagliga konsumtionen ”på 
vägen” eller ”i farten”. I den här studien analyseras konsumenters specifika 
transportmönster i relation till olika konsumtionspraktiker. Eskilsson och Thufvesson 
fokuserar hur konsumenter tänker kring sådant som bilanvändning, tidsbesparingar, 
kostnader och miljökonsekvenser. 

Det sjunde och det åttonde kapitlet är båda skrivna av Devrim Aslan och Cecilia 
Fredriksson. Kapitlet ”Jakten på den perfekta julklappen”, som är baserat på en 
regional enkätundersökning, belyser fenomenet julklappsinköp i Helsingborgs-
regionen. Trots att julfirandets kommersiella aspekter allt oftare kritiseras är detta en 
väl etablerad aktivitet. Aslan och Fredriksson undersöker vilka konsumenter som 
köper vilken slags julklappar, samt var julklapparna köps. I det åttonde kapitlet, ”Den 
hållbara handelsstaden: Om konsten att hantera gröna konsumenter”, diskuterar 
Devrim Aslan och Cecilia Fredriksson betydelsen av att en handelsstad kan erbjuda 
ett alternativt eller hållbart utbud. Undersökningen bygger på en kartläggning av 
miljövänliga varor och tjänster där en majoritet av stadens handlare och verksamheter 
deltog i syfte att konstruera en så kallad ekoguide. I studien framkom även att många 
av handlarna uppfattar konsumenternas intresse för etiska eller miljömärkta produkter 
som mycket begränsat. 

3. Handelns digitala utmaningar 

Bokens tredje och avslutande del innehåller tre kapitel med fokus på digitalisering. 
Digitaliseringen är idag en av de mest omtalade utmaningarna för handeln. Idag 
innebär den digitala handeln att ingen behöver besöka en butik någonstans för att 
handla. Den digitala marknaden ställer också nya krav på framgångsrik handel. 
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Många menar att småföretagandet har getts nya möjligheter genom e-handelns 
tillkomst, men som Devrim Aslan visar i kapitlet ”Multikanalhandel i stadskärnan 
och dess utmaningar” är studier som belyser de mindre enskilda butikernas 
anpassning till multikanalhandel få eller nästan obefintliga. Aslans undersökning 
bygger på en kartläggning av hur enskilda handlare i centrala Helsingborg använder 
olika försäljningskanaler och vilka utmaningar och möjligheter detta innebär. Denna 
kartläggning hade som mål att få en generell bild av hur detaljhandlare i stadskärnan 
använder internet i sina företag.  

Det tionde och elfte kapitlet utgår från ett fokusgruppsmaterial som belyser hur unga 
konsumenter använder mobilen för olika shoppingaktiviteter.22 Nio fokusgrupps-
intervjuer genomfördes i Helsingborg med totalt 55 personer mellan 19 och 29 år om 
hur de använde mobilen vid shopping. Christian Fuentes och Anette Svingstedt visar i 
sitt bidrag ”Mobilshopping: Nya shoppingpraktiker växer fram” hur mobiltelefonen 
förändrar sättet att konsumera. De unga konsumenterna gör olika saker med sin 
mobiltelefon i samband med shopping och författarna belyser ett antal aktiviteter som 
har olika innebörd. Här spelar den fysiska butiken en viktig roll och författarna ställer 
bland annat frågan om hur handeln kan skapa förutsättningar för att bemöta och 
underlätta för de nya digitala shoppingpraktikerna. 

I det elfte och sista kapitlet ”Nya sätt att betala: Hur och varför unga konsumenter tar 
till sig mobila betalningar” diskuterar Carin Rehncrona vad digitaliseringen innebär 
för sättet att betala. Vi ser idag en förändrad betalningsmarknad med många nya 
aktörer som erbjuder olika tjänster för att underlätta betalningen i såväl fysisk butik 
som i online-handel. Med utgångspunkt från en tematisk analys av fokusgrupperna 
undersöker Rehncrona hur de unga konsumenterna förhåller sig till de nya sätten att 
betala och vad de anser är viktigt vid en betalning, samt hur det kan påverka 
detaljhandeln. Genom att göra en tematisk analys av dessa intervjuer framkom hur 
deltagarna genomförde betalningar med och i mobiltelefonen och hur de resonerade 
kring detta. Undersökningen visar att även unga konsumenter kan känna en viss 
osäkerhet inför nya teknik, och Carin Rehncrona menar att handeln bör tänka 
långsiktigt vad gäller nya betaltjänster och framför allt fundera kring värdet av dessa 
för kunden. 

  

                                                      
22 Det empiriska materialet samlades in i samband med forskningsprogrammet ”Kunniga kunder”, 

Centrum för handelsforskning 2013–2015. Det övergripande kunskapsmålet var att belysa, analysera 
och kommunicera detaljhandelns framtida kompetensbehov på en marknad där allt kunnigare 
kunder ställer krav på information, insyn och kvalitet, se vidare Fredriksson & Svingstedt 2017. 
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Framtida handel i samverkan 

För att återkoppla till betydelsen av att förstå varför vi har den handel vi har, vill vi 
avslutningsvis poängtera betydelsen av handelns egen förmåga att reflektera kring sina 
läroprocesser. I takt med att produktionens och konsumtionens miljömässiga, 
ekonomiska och sociala konsekvenser blir allt tydligare är det angeläget att 
detaljhandeln inventerar och utvärderar sina egna strategier och innovations-
förmågor.23 Vi vet förhållandevis mycket om handelsnäringen, men vi behöver nya 
insikter i hur branschens aktörer fungerar och vilken roll de spelar i olika 
sammanhang. Vi vet också att samtida och framtida utmaningar sätter fokus på 
branschens förmåga att förnya sig och överleva i en digital kultur med förändrade 
konsumtionsmönster, men lika viktigt är branschens förmåga att värdera och utveckla 
sin självförståelse och kompetens.  

Detaljhandeln är en nyckelfaktor för Helsingborg. Handeln är det område som 
medför mest sysselsättning i staden och är en av prioriteringarna i stadens framtida 
näringslivsplaner. Det nära samarbetet mellan universitet, kommun och näringsliv ger 
fortsatta möjligheter att belysa handelns roll i staden. Gränsöverskridande samarbete 
innebär många möjligheter, men också stora utmaningar. Olika aktörer har sin 
organisation, sitt språk och sin specifika rytm, vilket kan göra det svårt att samverka 
och nå gemensam förståelse. Här blir det angeläget för akademin att utveckla sina 
kommunikationskanaler till aktörer utanför akademin, medan handelns olika aktörer 
kan utveckla mer långsiktiga perspektiv på aktuell omvärldsförståelse.  

Ambitionen med den här boken har varit att belysa den omvandling som 
detaljhandeln befinner sig i. Genom våra genomförda undersökningar kring vad detta 
innebär för en specifik handelsplats som Helsingborgsregionen är vår förhoppning att 
boken ska bidra till en vidare förståelse av handelns utmaningar och möjligheter. Ett 
viktigt syfte har varit att ge en empirisk, mångfacetterad och tillgänglig analys av 
detaljhandeln i Helsingborg från olika perspektiv, samt bidra till utveckling av 
framtida visioner som kan ge en kunskapsbas för framtida utvecklingsstrategier. På så 
sätt bidrar analysen också till det pågående samarbetet mellan Campus Helsingborg 
och Helsingborgs stad. 

  

                                                      
23 Jfr Cachinho 2014 
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Kapitel 1 
Attraktiv stadskärna:  
Exemplet Helsingborg 

Ola Thufvesson 

I århundraden hade de svenska städerna haft en tydlig mittpunkt och i denna var av 
tradition handeln samlad. Det behövdes inget aktivt arbete med stadskärnorna 
eftersom både butiksinnehavare och konsumenter hade ett tydligt fokus på 
stadskärnan. När städerna växte i slutet av 1800-talet kom infartsvägarna att bli 
naturliga förlängningsstråk för handel. Detta mönster fungerade även när hästvagnar 
ersattes av spårvagnar och bilar. Men någon gång mot slutet av 1960-talet så började 
bilismen och förortsexpansionen leda till att stadskärnornas naturliga funktion som 
handelsplats utmanades. Det började vidtas åtgärder för att modernisera och 
bilanpassa stadskärnorna, men detta var inte tillräckligt. Med början på 1970-talet 
började allt mer handel flytta ut till externa etableringar och mot slutet av 1980-talet 
var det uppenbart att de svenska stadskärnorna inte längre var ”självspelande pianon”. 
I många stadskärnor började det nu arbetas aktivt med att göra både stadsmiljön och 
det kommersiella utbudet attraktivare. Medlemsorganisationen Svenska Stadskärnor 
bildades 1993 i syfte att samordna kompetens kring detta arbete. Alla insatser för att 
stärka stadskärnorna kom att behövas än mer efter millennieskiftet då externhandeln 
växlade upp med allt fler nya köpcenter och så kallad ”big box”-handel vid städernas 
utkanter.  

Externhandelns snabba framväxt gynnas av det kommunala svenska planmonopolet 
som gör att handelsetableringar, till skillnad från många andra viktiga frågor till 
exempel infrastruktur (el, vatten, järnvägar, vägar mm), inte behöver diskuteras med 
grannkommunerna. Lite hårdraget kan man säga att många kommuner tillåter 
omfattande externhandelsetableringar i syfte att attrahera företag och arbetstillfällen 
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till kommunen – även om detta äventyrar den egna stadskärnan som attraktivt 
handelscentrum.24  

I Helsingborg görs löpande arbete med stadskärnan av Stadsbyggnadsförvaltningen, 
Citysamverkan och Fastighetsägarna. Särskilda insatser i form av arbetsgrupper och 
beställda utredningar har gjorts för utveckling under åren 2012 och 2013. Jag har 
deltagit i arbetsgruppmöten, räknat flöden av fotgängare, lett exkursioner i jakten på 
mikrobarriärer samt författat en större rapport25 om hur stadskärnan i Helsingborg 
ska bli mera sammanhängande. Detta kapitel syftar till att skildra några centrala delar 
från rapporten om arbetet med stadskärnan – och inleds med lite bakgrundsfakta om 
handelsutvecklingen i Helsingborg.  

Handelsutvecklingen i Helsingborg 

Helsingborg var år 1850 en stad med 4 000 invånare. Med industrialiseringen växte 
Helsingborg snabbt och hundra år senare hade antalet invånare ökat till 70 000. Idag 
(2017) bor det 140 000 människor i kommunen. Länge räckte gamla 
staden/stadskärnan i Helsingborg till för den växande stadens mer specialiserade 
utbud av butiker, service och upplevelser (teater, konserthus, biografer, bättre 
restauranger mm). Stadsdelen Söder kom emellertid tidigt att bli en tydlig 
förlängning av stadskärnan och även där fanns mycket handel. I andra stadsdelar 
fanns det huvudsakligen lokal service och så länge det var ovanligt att folk hade bil så 
fanns ett stort behov av detta.  

Som i många andra svenska städer drabbade den stora rivningsvågen Helsingborg på 
1960-talet. Åtskilliga kvarter revs i Helsingborgs infartsstadsdelar i syfte att underlätta 
för biltrafiken att nå stadskärnan, där bland annat de stora varuhusen skulle utgöra 
besöksmagneter. De trånga medeltida gatorna inne i stadskärnan var däremot 
olämpliga för biltrafik så planer på gågator dök tidigt upp i Helsingborg. Sveriges 
första gågata – Kullagatan – invigdes här 1961. På så sätt fanns det ett system med 
stora bilstråk med handel in mot stadens absoluta kärna, vilken i sin tur kunde 
öppnas för bilfritt flanerande. Den här strukturen hade gått att utveckla, men 
historien tog delvis en annan vändning när en grupp ingenjörer från Skånska 
Cementgjuteriet kom hem från en studieresa i USA i mitten av 1960-talet. 
Ingenjörerna hade i USA fått upp ögonen för externa köpcenter och ansåg att 

                                                      
24 Söderlind 1998, Hrelja et al 2012 
25 Thufvesson 2013 
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området utanför Helsingborg där två Europavägar korsas var en utmärkt plats för en 
sådan anläggning. Så 1974 invigdes Väla Centrum.26  

Väla har under de över 40 år som gått expanderat i flera etapper. Väla Centrum med 
nu 180 butiker har tillsammans med Ikea blivit ankaret i en mycket stor extern 
handelsagglomeration, vilken sträcker sig genom stora delar av nordvästra 
Helsingborgs utkanter. Väla drar regelbundet kunder från en region som inkluderar 
hela nordvästra Skåne (tio kommuner) och når bort mot städer som Hässleholm, 
Ljungby och Halmstad. Väla har på så vis skaffat sig ett betydligt större omland än 
vad Helsingborgs stadskärna har. Så för Helsingborg betyder Väla att kommunen är 
en stark handelsdestination och detta genererar en stor mängd arbetstillfällen. 

 

Väla Centrum  

Priset för den starka externhandeln i Helsingborg är att området med centrumhandel 
har krympt påtagligt de senaste decennierna. Detta trots att kommunens invånare 
ökat i antal och att köpkraften i den nordvästskånska regionen är förhållandevis stark. 
Stadsdelen Söder som fick vara med i ”stadskärnan” under stora delar av 1900-talet 
har tappat mycket av den mer traditionella ”svenska handeln” med sådant som kläder, 
tyger, skor, sportutrustning, leksaker, järnvaror, husgeråd, Systembolaget och 
varuhus. Bottenvåningarna erbjuder nu istället sådant som studieförbund, 
församlingsexpedition, gym, restauranger, caféer, livsmedel från Mellanöstern, frisörer 
och växlingskontor.  

                                                      
26 Väla Centrum 2014 
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Även inne i gamla stadskärnan märks hur en hel del mer traditionell handel bytts ut 
mot verksamheter som krogar, caféer, fastighetsmäklare, hårsalonger och nagelvård. 
Åtskilliga butiker har lagt ner eller flyttat ut till externhandelszonen och många 
produktkategorier (t ex hemelektronik och byggvaror) går inte längre att sälja i 
stadskärnan. Butiker lämnar stadskärnan för externlägen i syfte att vara där kunderna 
”vill vara/tvingas vara”. Zonen runt Kullagatan är emellertid fortfarande en attraktiv 
handelsplats där traditionstyngda butiker varvas med kedjebutiker och 
prestigemärkesbutiker. Flera butiker har även lyckats kombinera lokalisering i 
stadskärnan med lokalisering ute på Väla.  

Platsutvecklingsperspektiv för arbete med stadskärnor 

Många åtgärder som nu börjat genomföras i Helsingborg med syfte att stärka 
stadskärnan har som i flertalet andra städer inte primärt fokuserat på etablerandet av 
fler butiker. Istället försöker man på annat sätt attrahera människor till stadskärnan. I 
grunden finns här ett arbetssätt som har hämtats från destinationsutveckling och 
turistisk platsutveckling.27 Enligt ett sådant sätt kan platsutveckling sägas bestå av fyra 
steg, vilket innebär att:  

1. väcka intresse för platsen och få människor till platsen 

2. få besökare att stanna längre än de tänkt eller återvända oftare 

3. få besökare att spendera pengar på platsen 

4. få besökare att tala väl om den plats de besökt – bidra till marknadsföringen. 

Varje steg kan bearbetas med olika åtgärder som kan vara kopplade till stadsbyggande, 
utformning av gatumiljöer, skapandet av attraktioner, upplevelser, evenemang, 
servicenivå, information, marknadsföring, berättelser med mera.  

En central del i platsutvecklingstänkandet är att människor som trivs blir generösa. 
Som exempel kan nämnas hur vi ofta på restauranger där vi trivs får lust att stanna lite 
längre, beställa något mer och lämna dricks när vi går. Samma resonemang återfinns i 
läroböcker om detaljhandel där positiva shoppingupplevelser försätter kunden i 
tillståndet ”mottaglig för att handla mera”.28 På så sätt kan turistiskt 
attraktivitetstänkande förenas med teorier om ökad shopping. Stadskärnan blir en 
miljö där icke-kommersiella upplevelser (som utsikt, vatten, charm, historia, 
arkitektur mm) länkas ihop med det utbud som det går att ta betalt för. 
Centrumutvecklare får nu i allt högre grad i uppgift att tänka på stadskärnan ungefär 
                                                      
27 Thufvesson 2009 
28 Underhill 2010 
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på samma sätt som på ett köpcenter. Detta är dock inte lätt eftersom en stadskärna 
vänder sig till långt fler människor än dem som ska konsumera och har under 
århundraden formats av funktioner och intressen vars uppgift primärt inte är att 
stödja dagens handel. Idag är man ofta ytterst restriktiv med att förändra välbevarade 
äldre stadsmiljöer även om dessa inte är optimala för detaljhandel. Ett modernt 
köpcenter som Väla har under sin 40-åriga livslängd däremot genomgått flera 
omfattande ombyggnads- och tillbyggnadssatsningar.  

De stora projekten i centrala Helsingborg 

Det har genomförts, och planeras att genomföras, några riktigt stora projekt i 
Helsingborg som bland annat motiveras med att de kommer att stärka stadskärnan. 
Eftersom stadens centrum ligger längs med vattnet och därmed egentligen i utkanten 
av staden blir mängden människor som passerar stadskärnan färre än i mer ”runda 
städer” som till exempel Lund, Linköping, Uppsala och Örebro.  

Samtidigt är Öresund och utsikten mot Helsingör inte vilken ”utkant” som helst, 
utan en attraktion som lockar människor av många anledningar (besöka, bo, bygga). 
Genom att utnyttja havskontakten för stadsbyggnad använder allt fler människor 
zonen mellan gamla stadskärnan och havet. Som i så många andra hamnstäder 
handlar det även i Helsingborg om att äldre centrala hamnmiljöer omvandlas till 
flanörvänliga stadsdelar. Det började med järnvägens nedgrävning norrut och det nya 
stationskomplexet Knutpunkten (1991), följt av Norra Hamnens hus i nyfunkisstil 
(1999), Campus Helsingborg (Lunds universitet) i gamla Tretornfabriken (2000) och 
Dunkers kulturhus (2002). Den gamla Färjestationen har flyttats en liten bit för att 
skapa utrymme åt ett kongresscenter, ett hotell och flera bostadshus vid kajkanten. 
Även för Oceanpiren i Södra hamnen finns nu en antagen detaljplan och 
förberedelser har börjat för att skapa en kvartersstadsdel med kajer och kanaler. Sakta 
men säkert får Helsingborg ett ”väster” som kan bidra till att pumpa in liv i den 
gamla stadskärnan.  

När det gäller trafiksituationen i Helsingborg är många aktörer, inklusive stora delar 
av näringslivet, oroade över åtgärder som minskar tillgängligheten med bil i stadens 
centrala delar (se Eskilssons och Thufvessons kapitel ”Gågatubesökaren i 
semestertid”). Länsstyrelsens luft- och klimatmål talar däremot för nödvändigheten av 
att motorleder ska byggas om till stadsgator, stadsgator ska bli gågator och 
parkeringsplatser försvinna. En tydlig kompromiss utgör därför planen på ett nedgrävt 
garage i bergskanten (Landborgen) med 500–600 parkeringsplatser omedelbart öster 
om Mariatorget i centrala stadskärnan. Denna anläggning ska matas med bilar 
österifrån. På så sätt ska det gå att ta sig med bil och hiss ända fram till en punkt 
belägen mitt i gamla stadskärnan – utan att det blir fler bilar i stadskärnan.  
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Jakten på barriärer och mikrobarriärer 

Människors lust att gå runt i en stadskärna kan uppmuntras genom att olika former 
av barriärer reduceras. En barriär kan vara ett uttalat fysiskt hinder, som en motorled, 
järnväg, mur eller ett vattendrag. Mellan Södra hamnen/Campus och stadsdelen 
Söder i Helsingborg finns en stor barriär bestående av motorled och järnväg. Staden 
hoppas på att statliga infrastrukturpengar ska frigöras så att järnvägen kan grävas ner – 
gärna i kombination med en tågtunnel till Helsingör.  

Stadsparken mellan Söder och den gamla stadskärnan är ett intressant exempel på en 
barriär eftersom det är svårt för besökare i den gamla stadskärnan att genom parken se 
att innerstaden med handel och serveringar fortsätter på andra sidan. Både parken och 
byggnaderna runt denna är antikvariskt skyddade och situationen är därför svår att 
förändra.  

En mikrobarriär är inte lika tydlig som de stora barriärerna utan kräver ofta 
observationer för att kartlägga. Mikrobarriärer kan till exempel vara bottenvåningar 
utan skyltfönster, livlösa fasader, skräpiga gator, mörka gator, folktomma gator och 
annat som gör att människor gärna undviker att gå där om det inte är direkt 
nödvändigt. Att driva butik ”på fel sida” om en mindre inbjudande sträcka anses ofta 
vara direkt problematiskt eftersom spontankunderna blir få och hinner försättas i fel 
sinnesstämning.29  

I Helsingborg arbetade 2012–2015 ansvariga på Stadsbyggnadsförvaltningen till-
sammans med Citysamverkan i syfte att identifiera typiska mikrobarriärer i 
stadskärnan. Ett exempel på mikrobarriär som Stadsbyggnadsförvaltningen kunde 
åtgärda ganska omgående var markbeläggningen i stadskärnan. Om mönster för 
stensättningar bryts tvärt när gator ansluter till andra gator uppstår en sådan 
mikrobarriär som får människor att tveka. Åtgärden blev att arbeta med beläggningar 
på gatorna; de möts i runda eller stjärnformade geometriska mönster så att flanörerna 
”bjuds vidare” istället för att stannas upp.  

Ett annat exempel på mikrobarriär är bankkvarter. Banker har av tradition råd att 
betala för stora fastigheter eller lokaler med mycket bra lägen. Men eftersom bankers 
skyltfönster mest visar reklam för någon ränta och dylikt så blir rader av långa 
bankfasader snabbt till ett närmast destruktivt inslag bland butiker och serveringar.30 
Mitt på Helsingborgs paradgågata, Kullagatan, ligger ett litet kvarter mitt emot det 
lilla torget Konsul Olssons plats. Kvarterets sida mot gågatan består av ett enda hus 
och hela bottenvåningen utgjordes länge av banken Nordea. Denna bank bidrog till 

                                                      
29 Jacobs 2004, Gehl 2010 
30 Jacobs 2004 
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att gatan utanför blev just den där ”tråksträckan” som gjorde att många flanörer 
tyckte att norra delen av gatan inte riktigt var värd att fortsätta till.  

Men, så för några år sedan lät banken bygga om sitt mest strategiska hörn och upplät 
detta till en klädbutik. Effekten för fotgängare som kommer söderifrån blir att de 
möts av ett butikshörn med skylfönster i två väderstreck. Direkt efter klädbutiken 
kommer bankens bankomat och dess ingång. Väl där kan flanörerna se förbi bankens 
kvarvarande skyltfönster och fortsätta mot de två hörnbutikerna i nästkommande 
kvarter. Detta är ett mycket bra exempel på en situation där fastighetsägarna bidragit 
till reducering av mikrobarriärer.  

Torgen som motorer i gågatusystemen 

Före 2014 fanns på Konsul Olssons plats bänkar och en liten scen. I ena kanten mot 
gågatan fanns även ett gatukök. Men gatuköket vände ryggen till platsen och platsen 
var dessutom omgärdad av stenmurar. Platsen var därmed mer en barriär än något 
som samspelade med och stärkte gågatan.  

Här gällde det att öppna platsen mot gatorna runtomkring genom att ta bort delar av 
murarna och vinkla gatuköket så att det inkluderade platsen istället för att avvisa 
denna. Gatuköket fick bygglov för att bygga ut en restaurangdel mot platsen med en 
liten uteservering. På så sätt kunde kunderna bli en del av platsen och sitta både inne 
och ute i dess mest soliga läge. Framför uteserveringen finns fortfarande sittplatser 
som vänder sig till besökare som inte är kunder till gatuköket.  

För att ytterligare stärka torget som komplement till gågatan anlades där 2014 en 
lekplats. Det är känt att barn vanligen inte uppskattar att följa med på många och 
långa ”vuxenärenden”. Ett klassiskt sätt att få barn på bättre humör är då att erbjuda 
till exempel lekredskap. På Konsul Olssons plats fick därmed barnen en egen 
primäranledning till att besöka området. Dessutom uppstod för svenska förhållanden 
mycket ovanliga synergieffekter när uteserveringen hamnade tio meter från lekplatsen.  

Barn kunde leka av sig medan vuxna återhämtade sig med kaffe. Alla som stått vid 
lekplatser och väntat på barn eller som suttit på café med rastlösa barn förstår snabbt 
det enkla men smarta konceptet i denna kombination. 

Vid tillkomsten av lekplatsen gällde även att stadskärnan några år tidigare hade 
förlorat sin sista (med undantag av en på Söder) leksaksaffär (medan det finns fyra 
stycken ute i det nordvästra externhandelsstråket). En leksaksaffär utgör en viktig 
komponent för ett någorlunda bra basutbud i en handelsmiljö. Dels är leksaker något 
som många behöver handla ganska ofta, dels är leksaker något som lockar sällskap 
med barn. När väl lekplatsen var planerad i detalj gick det lätt att få en av de stora 
leksakskedjorna att etablera sig 20 meter därifrån.  
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Lekplatsen på Konsul Olssons plats 

Ett annat torg som förändrats är Mariatorget. Mariatorget är uppkallat efter den 
medeltida kyrkan som fyller dess mitt och är stadens äldsta torg. Det utgör en viktig 
nod för att förbinda gågatan Kullagatan med gågatan Bruksgatan. Även Södra 
Storgatan tangerar torgets östra sida. Torget har varit ett butikstorg men gradvis har 
antalet serveringar ökat sedan 1990-talet. Det är lite oklart när tanken på ett mer 
renodlat restaurangtorg dök upp första gången, men helt klart är att flera 
fastighetsägare har haft dessa ambitioner under en längre tid. Bland annat var det en 
del skriverier i lokaltidningen när den anrika butiken Hobby Center fick en så kraftig 
hyreshöjning att den tvingades bort från torget. 

Som förebilder för ett renodlat restaurangtorg i Helsingborg nämns ofta Lilla Torg i 
Malmö. Men Lilla Torg är ett uttalat ”festtorg” utan en medeltida kyrka mitt på. Så 
för Mariatorget är förebilden kanske snarare de lite lugnare restaurangtorgen som till 
exempel återfinns i Köpenhamn. Möjligheterna till att skapa attraktiva uteserveringar 
runt Mariakyrkan och under torgets träd är synnerligen goda. Restaurangtorget bör 
kunna bli en god motor och folkmagnet i stadskärnan. 
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Naturkompaniets stängda butik 

Risken med restaurangtorgssatsningen är dock att det samtidigt blir fler och fler 
restauranger, barer och caféer även på andra ställen i innerstaden. I en stad med ett 
stort restaurangutbud är det inte säkert att just Mariatorget blir den där självklara 
mittpunkten där de mest attraktiva serveringarna samlas. En annan risk med 
restaurangtorgssatsningen är att kvarvarande butiker känner sig ovälkomna. När 
Naturkompaniet vid Mariatorget slog igen i april 2015 förklarade ägaren bland annat 
i lokaltidningen att ”vi ligger helt fel nu när torget ska bli ett restaurangtorg”. 
Naturkompaniet sökte inte en ny lokal i stadskärnan utan satsar enbart på sin butik 
ute på Väla och den gamla lokalen är fortfarande (2017) tom. Intressant i 
sammanhanget är att i Karlstad och Jönköping har Naturkompaniet 2016 istället 
lämnat sina etableringar ute i externa köpcenter – för att enbart ha butiker inne i 
stadskärnorna. 

Epilog 

Det går att rädda stadskärnornas attraktivitet genom att en mängd olika kreativa 
insatser kopplas till stadsbyggnad, estetik och upplevelser. Men om miljön ska bevaras 
finns det en gräns för hur många serveringar och serviceinrättningar för kroppsvård 
som kan etableras på bekostnad av mer klassisk handel. För att verkligen rädda 
svenska stadskärnor bör åtskilliga aktörer (politiker, planerare, fastighetsägare, butiker 
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och inte minst konsumenter) allvarligt tänka över vilken typ av stad man vill ha och 
hur deras beslut och beteende bidrar till denna.  
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Kapitel 2  
När handel tar plats 

Cecilia Fredriksson 

Vilken handel behöver en plats? 

Jag tror att det är jätteviktigt att man, på olika sätt, talar om för folk hur de ska röra sig 
i en stadskärna.31 

Så uttrycker sig en stadsplanerare i en mindre stad i västra Skåne. Behovet av att tala 
om för folk hur de ska röra sig i en stadskärna är ett tema som förenar många av de 
aktörer som är involverade i olika samarbeten mellan stad och handel. Idag handlar vi 
i allt större utsträckning sällanköpsvaror och dagligvaror utanför stadskärnan. Sedan 
1980-talet har lågpriskoncept haft bäst utveckling, samtidigt som varuhusens 
popularitet dalat. Under 2000-talet har handelns digitalisering och allt kunnigare 
kunder inneburit nya utmaningar för handelsföretagen.32 Likriktningen inom handeln 
är en internationell tendens där många befarar att handelns utveckling leder till 
”klonstäder”. Men samtidigt som likformigheten breder ut sig ökar kraven på 
butikerna att skilja sig från mängden när antalet olika handelskanaler ökar.33 

Dagens detaljhandel präglas av geografisk koncentration, fusioner, slimmade 
organisationer, ny teknik och snabbt växande företag. De främsta utmaningarna 
handlar om att bemöta den växande e-handeln, vardagens digitalisering och 
förändrade konsumtionsmönster. Här produceras ständigt ny kunskap kring hur man 

                                                      
31 Gruppdiskussion 2:3. Det empiriska materialet som det här kapitlet bygger på utgörs av 

dokumenterade gruppdiskussioner mellan olika handelsaktörer i Helsingborgsregionen, samt ett antal 
individuella reflektioner som deltagarna själva fick skriva ner. Materialet samlades in under en 
workshop som arrangerades av Campus Helsingborg 2014 på temat ”Hur väl känner du din 
besökare?”.  

32 Jfr Fredriksson & Svingstedt 2017 
33 Jfr de Wit Sandström & Fredriksson 2010, Eskilsson & Fredriksson 2010, Kärrholm & Nylund 2011 
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inom handeln på bästa sätt bör hantera framtiden. I många städer byggs visioner 
kring framtidens ”e-city” som en utveckling av e-handeln, och benämningar som 
exempelvis ”multiformat”, ”multikanaler” och ”flexibel handel” karaktäriserar en 
pågående e-mobilisering. Detta resulterar i olika idéer kring vilken slags handel som 
städer och platser behöver. En vanlig tankefigur är relationen mellan det externa 
köpcentret och stadskärnan. Så här beskriver en centrumutvecklare hur dessa båda 
skiljer sig åt: 

Ett köpcentrum lockar med konsumtion, på köpet får du att människor umgås och 
träffas. Men i stadskärnan måste det vara tvärtom. Du lockar med att man kan umgås 
och träffas, kanske genom sköna platser, havet, alltså unika värden då. På köpet får du 
ett flöde av människor som sen handlar.34  

 

Bruksgatan i Helsingborg 

Konsumtion har fått en förändrad samhällsbetydelse som leder till att dagens handel 
måste marknadsföra nya koncept och skapa värden som sträcker sig längre än själva 
varan eller tjänsten. Varor, tjänster och service har blivit värdeskapande komponenter 
i en konsumtionskultur som kännetecknas av en allt kunnigare kund som ställer större 
och annorlunda krav.35 Förändrade konsumtionsmönster skapar nya förväntningar på 
handelns aktörer och på handelns relation till det omgivande samhället. I den här 
texten intresserar jag mig för hur handelns olika aktörer hanterar dessa utmaningar. 
                                                      
34 Gruppdiskussion 2:15 
35 Fredriksson & Svingstedt 2017 
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Hur produceras vetande och kunskap om vilken slags handel en plats behöver? Hur 
översätts denna kunskap till olika former av planeringspraktiker?  

Att planera en stad 

– Man får titta på butiksmixen. Vad ska vi ha mer av? 
– Och vad ska vi inte ha fler av (skratt). 
– Precis. 
– Behöver vi fler mäklare och frisörer? Nä. 
– Det lät nästan som du kom från Båstad (skratt). 
– Ja, eller i alla städer överallt känns det som. 
– Ja, fast vi har pizzerior. 
– Jaha. 
– Behöver vi fler pizzerior? Nej. 
(Samtal mellan planerare och handlare)36 
 

Det finns olika sätt att hantera konsumtionens förändrade betydelse. I takt med att 
detaljhandeln blir allt mer uppfinningsrik och hittar nya former för 
butiksetableringar, koncept och produktutveckling, blir likriktningen större bland 
såväl butikskedjor som städer. För en stadsplanerare handlar uppdraget bland annat 
om att skapa en stad som är tillgänglig för alla: 

Vi planerar för invånarna, vi planerar inte för att någon impulsivt ska göra ett inköp 
och konsumera.37 

Det handlar också om att planera långsiktigt och hållbart. Ur ett samhälleligt 
perspektiv finns ofta en utbredd skepsis mot konsumtion och kommersialisering av 
stadsmiljön. Handel förknippas inte sällan med ett dystopiskt överflödssamhälle där 
onödig konsumtion får breda ut sig på bekostnad av mer eftersträvansvärda kulturella 
ideal.  

Planering, utveckling och marknadsföring av städer och platser balanserar idag mellan 
olika kunskapsfält. För att utveckla framgångsrika planeringsstrategier hämtas allt 
oftare inspiration från kultur- och samhällsteorier som fokuserar hur platser 
produceras socialt och kulturellt.38 Denna kunskap har omvandlats till en specifik 
praktik inom samhällsplanering med fokus på platsutveckling och hållbarhet.39 Här 
                                                      
36 Gruppdiskussion 2:14 
37 Gruppdiskussion 5:2 
38 Öberg 2008, Antoni et al 2012, Brusman 2012,  Zukin 2011, Lundberg & Hjort 2011 
39 Jfr Fredriksson & Larson 2013 
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betraktas ofta mindre (och gärna unika) butiker som viktiga inslag för att förstärka 
olika värden på en plats. En centrumutvecklare menar att handlarna borde få större 
utrymme för den egna kreativiteten: 

Man skapar orsak för kunden att dra sig till centrum. Man måste ha någon ”reason 
why”. Det kan man göra på alla möjliga olika sätt. Man kan förhandla, man kan bygga, 
man kan arbeta med kulturfrågor, man kan se till att det är rent och snyggt. Men man 
måste nog också se till att handeln i sig då blir ganska frisläppt. Alltså, får göra en massa 
annorlunda, lite kreativa saker, så att kunden blir lite förvånad när den kommer in.40 

Övertygelsen om den ”frisläppta” butikens betydelse för att ge kunden en specifik 
upplevelse är stark bland centrumutvecklare och planerare. Bland dem finns 
förväntningar på att den unika butiken i stadskärnan, utöver sin funktion som 
varuförmedlare, även ska fungera som upplevelse- och kunskapsförmedlare: 

Du som jobbar med blommor till exempel… din kunskap om blommor är det 
jättefantastiskt roligt att lyssna på. Var den här blomman kommer ifrån, hur ska den 
sättas i vatten och hur länge håller den… Allt sånt där tror jag kommer att funka. Och 
miljötänk. För ungdomarna är duktiga på det.41 

Så uttrycker en centrumutvecklare i ett samtal tillsammans med handlare och 
planerare hur man i det konkreta butiksarbetet på olika sätt kan lyfta fram den 
kompetens som finns inom detaljhandeln. Mötet med dagens kunniga kunder 
beskrivs ofta som en utmaning för handelns olika aktörer. Men mötet med kunden 
beskrivs också som den avgörande möjligheten för framgångsrika handelsetableringar. 
För handlarna i den här regionala kontexten är den egna övertygelsen om att ”bra 
bemötande är avgörande och med det kan man öka handeln med hur mycket som 
helst”42 en viktig utgångspunkt. Samtidigt menar många att handelsplatsens 
sammansättning är avgörande och att ”de butiker som kommer att överleva i 
framtiden kommer att ligga i områden med en bra mix”.43  

Att planera en stad är ett komplext fenomen som är sammansatt av olika värden och 
praktiker. Att planera för handel i en stad innebär att vissa värden och praktiker ställs 
mot varandra. För stadsplaneraren handlar det om att skapa tillgänglighet och 
delaktighet för invånarna i första hand. För centrumutvecklaren handlar det om att 
skapa en attraktiv plats att besöka. Här bildar samtida ideal kring ”unika butiker” och 

                                                      
40 Gruppdiskussion 1:2 
41 Gruppdiskussion 4:7 
42 Ur de individuella reflektionerna vid workshopen 
43 Ibid 
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”levande stadskärna” en specifik förväntan på hur handel och butiker kan skapa liv 
och rörelse i stadens centrala delar. 

Att skapa sköna platser 

Folk tycker om där folk är, folk drar folk, så har det alltid varit. Men då måste man 
börja dra i dem, och då är det naturligtvis miljöer som man kan trivas i och som är 
spännande eller har någon typ av mysfaktor, eller exklusivitet eller vad du nu väljer i 
din kärna.44 

Konsten att skapa miljöer som människor trivs i och vill vistas i är en praktik med 
specifika utgångspunkter. I citatet ovan uttrycker en centrumutvecklare några av de 
antaganden och värden som en sådan praktik omfattas av: ”folk tycker om där folk 
är”, ”spännande”, ”mysfaktor” eller ”exklusivitet”. Ett annat antagande är att det finns 
en möjlighet för handelns olika aktörer att kunna välja hur man vill att en stadskärna 
ska utformas och upplevas. Samtidigt hänvisar man till mer eller mindre naturliga 
processer genom att referera till att ”så har det alltid varit” i betydelsen ”folk drar 
folk”. Dock kan ett alltför dynamiskt och lössläppt folkliv kollidera med ett värde 
som ”exklusivitet”. Att skapa sköna platser är på många sätt en balansgång mellan 
olika estetiker och praktiker. För många planerare och centrumutvecklare är estetiken 
i sig ett värde som tillmäts stor betydelse: 

Man måste försöka hitta den där röda tråden. Och det tror jag är estetiken. Gör man 
en attraktiv stadskärna rent fysiskt, som man mår psykiskt bra i, då tror jag att man har 
räddat hem mycket.45 

Estetiken blir ett sätt för planeraren att försöka förstå besökaren eller konsumenten. 
En centrumutvecklare refererar till pågående kunskapsproduktion kring hur besökare 
uppfattar städer och attraktivitet och berättar att hon hört berättas i ett föredrag ”att 
70 procent tyckte att estetik var den viktigaste frågan när det gällde en stads 
attraktion”.46 

Det estetiska värdet kopplas inte sällan till specifika upplevelser och känslor. Ibland 
kan det vara svårt att beskriva vad sådana upplevelser handlar om och hur man ska 
åstadkomma dem: 

                                                      
44 Gruppdiskussion 4:7 
45 Gruppdiskussion 4:18 
46 Gruppdiskussion 4:3 
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Vi är fortfarande bland hjärta och mage. Det är känsla, upplevelse. När jag kommer 
ner på stan, det är en helt annan upplevelse. Det är en helt annan typ av handel. [---] 
Man måste spetsa utbudet i stadskärnan ännu mera. Komplettera med ännu mera 
känsla-upplevelser, miljö…47 

För centrumutvecklaren handlar det om att ”spetsa utbudet i stadskärnan” och att 
hitta ”en röd tråd”. Samverkan mellan olika organisationer och olika slags aktörer är 
något som ofta beskrivs som avgörande för att kunna lyckas. Här finns dock olika 
perspektiv på vad som är en attraktiv stadsmiljö och hur man på bästa sätt uppnår en 
sådan. Övertygelsen om att ”människor söker upplevelser” verkar vara en viktig 
utgångspunkt för planerarnas fokus på att ”stadsmiljön måste vara flexibel” så att 
behovet av upplevelser kan tillgodoses. Värdet av flexibilitet blir i det här 
sammanhanget alltså en kompetens som handelns olika aktörer förväntas ha för att 
kunna producera attraktiva upplevelser. En flexibel stadsmiljö kräver flexibla aktörer 
och en centrumutvecklare beskriver arbetet med att försöka få handlarna att bidra till 
stadsmiljön och engagera sig i olika satsningar som en av de största utmaningarna:  

Och hur inspirerar vi aktörerna till det? Att få den lilla aktören i stadskärnan med på 
det… De har så mycket på sin agenda. [---] Det är svårt att inspirera och hitta hem i 
hur jag får dem att göra det där lilla extra utan att liksom rent fysiskt sätta det i 
händerna på dem. Hitta den inspirationen.48  

Att skapa attraktiva platser och en attraktiv stadsmiljö är ett viktigt uppdrag för 
planerare och centrumutvecklare. Här fyller handeln en viktig funktion för att bidra 
till det levande myller av folkliv som förknippas med en levande stadskärna. Att 
inspirera handlarna till att ”göra det lilla extra” är en av centrumutvecklarens stora 
utmaningar och trots insikten om att ”de har mycket på sin agenda” finns en stark 
uppfattning om att butiker i stadskärnor måste utvecklas:  

Ofta har det varit samma ägare i generationer och man fortsätter göra som man alltid 
gjort trots att omsättningen minskar.49 

Föreställningar om en traditionsstyrd och inflexibel detaljhandel är inte ovanlig hos 
planerare och centrumutvecklare. Lokala näringsidkare uppfattas i vissa sammanhang 
som bakåtsträvare och misstänksamma mot förändringar. Samtidigt är det 
traditionella inslaget i handeln något som ofta beskrivs som eftersträvansvärt i 
tongivande stadsutvecklingsvisioner. Tradition och kultur är värden som allt oftare 
kopplas till städer och platsutveckling. Det finns stora förhoppningar på kulturens 

                                                      
47 Gruppdiskussion 1:10 
48 Gruppdiskussion 1:2 
49 Ur de individuella reflektionerna vid workshopen 
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kraft och kreativa potential. Inom området platsmarknadsföring har forskare som 
Richard Florida och Charles Landry identifierat vilka faktorer som krävs för att 
utveckla en plats eller en stad på bästa sätt.50 Här beskrivs kultur och kreativitet som 
strategiska verktyg för att skapa tillväxt, innovation och tolerans.  

Kultur som resurs 

Att kunna tillåta sig att planera in oväntade detaljer, spännande passager som inte är 
mörka eller döda. Någonting som söker blicken… Det kan ju handla om var vi 
placerar en staty, eller en ljusinstallation, eller ett träd. Det kan ju vara de mjuka 
delarna som skapar intresse.51 

Tilltron till kreativitetens och kulturens potential för att skapa attraktiva miljöer i en 
stadskärna gestaltas ofta i form av olika projekt och evenemang som kopplas till 
specifika platser och deras betydelse. För centrumutvecklingen innebär exempelvis 
processen att definiera och organisera olika kluster i staden flera moment av vägval 
och urskiljning: 

Vi har jobbat jättemycket med mikroidentiteter. Man tittar på kvarter, torg, gator och 
bygger kluster helt enkelt. Bestämmer man sig för att ett torg ska vara liksom en 
lekplats, då ska man kunna kommunicera ut det rätt till fastighetsägaren. Blir det en 
ledig lokal så är det ju barnverksamheter som ska dit. På ett annat ställe vill man kanske 
ha fem skoaffärer.52  

Här synliggörs detaljhandelns förändrade villkor på ett sätt som kan kopplas till 
besöksnäringens allt starkare betoning på behovet av kultur och kreativitet. I det 
strategiska arbetet med att ”bygga kluster” och ”platsers identiteter” är även 
samarbetet med fastighetsförvaltarna en viktig del: 

– Vi har börjat titta på platsers identiteter. Vilket är stadens restaurangtorg? Och när vi 
har två tomma lokaler där så jobbar fastighetsägaren på att få in nya restauranger i dem, 
för att förstärka uteserveringskänslan och så.  

– Precis, och då ska det inte in nån blomsteraffär där.53 

                                                      
50 Florida 2002, Landry 2008 
51 Gruppdiskussion 5:4 
52 Gruppdiskussion 4:19 
53 Gruppdiskussion 2:14 
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Fastighetsförvaltare eller fastighetsägaren får här en avgörande roll som handelsaktör 
och samhällsbyggare i stadens utveckling. Handelns betydelse för en attraktiv 
stadsmiljö blir ett viktigt värde för stadsplaneringen. När handel tar plats aktiveras 
olika perspektiv på kultur som strategi och resurs.  

Den kreativa handelsstaden? 

Jag tror mig ha läst någonstans att man i Köpenhamn just nu planerar hela staden från 
ett barns perspektiv. Alltså att man får sätta sig på huk och titta: så här upplever vi 
staden…54 

De kreativa och kulturella visionerna i arbetet med att utveckla en attraktiv stadsmiljö 
tar sig olika uttryck hos olika aktörer. En stadsplanerare menar att ”det finns för 
mycket förvaltningsrationalitet” och ”att ogräsrensning får styra mer än det som vi vet 
att man tycker är mysigt”: 

Det finns nästan ingen som inte tycker att en medeltida stadskärna är väldigt mysig. 
Nu är den ju en fullkomlig katastrof för renhållningsarbete och den biten. Men kanske 
man skulle våga planera in lite mer av den typen av detaljer.55 

Mysighetsfaktorn är en viktig del i utvecklingen av en stadskärna. Svårigheten att 
mäta och värdera vad som är attraktivt och tilltalande synliggörs när olika estetiska 
normer och praktiker möts. Vad som anses vara kreativt eller attraktivt i ett specifikt 
sammanhang kan inte oproblematiskt flyttas till ett annat sammanhang. Ett 
återkommande exempel på hur olika estetiska praktiker stångas mot varandra är hur 
handlarna upplever att kommunen sätter gränser för kreativa butiksskyltningar. En 
handlare berättar om hur en utställd cykel kan uppfattas på olika sätt beroende på var 
den placeras: 
  

                                                      
54 Gruppdiskussion 5:4 
55 Ibid 
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Om någon till exempel släpar ut en cykel [… ] vi har provat [det] här i stan. Ingen 
tycker om när man släpar ut en cykel. Ingen tycker det är speciellt snyggt eller speciellt 
bra. Eller hur? Men när konstnären under konstrundan släpar ut en målad cykel som är 
himla vacker, som han liksom gjort som ett konstverk, och han har satt på en skylt med 
galleriets öppettider. Då ser man det som någonting som är snyggt. Eller som hänger 
ihop. Men hade vi som handlare flyttat ut en cykel utanför [---] Då är det fel och den 
står i vägen och det är synd om halta och döva och alla människor…56 

När handel tar plats aktiveras olika värden och praktiker. Konsten att skapa en 
attraktiv och levande stadsmiljö behöver handel. Men att planera en stad och driva 
handel är på många sätt mycket olika praktiker med olika logik och drivkrafter. Olika 
förväntningar skapar olika visioner för vilken slags miljö en stad och dess människor 
behöver eller tycker om. Planeraren som i vissa sammanhang hyllar kreativitet och 
personliga initiativ, menar i ett annat sammanhang att det ”inte enbart [är] av godo 
med individualism” när handlarna ”sätter ut sina krukor överallt” och resultatet blir 
att man inte kan ”hålla ihop konceptet”.57 

 

Konstverk på Mariatorget 

                                                      
56 Gruppdiskussion 1:2 
57 Gruppdiskussion 4:18 
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Kreativitet och kulturburen samhällsplaneringen är ett tongivande tema inom 
platsutveckling idag. Detta är bland annat ett resultat av den allt hårdare 
konkurrensen mellan städer och regioner. Det handlar om att finnas med på kartan 
över attraktiva platser att bebo och besöka, det handlar om att skapa tillväxt eller att 
motverka segregation och kriminalitet. Städer utgör idag på många sätt kreativa 
projekt för att stödja en livsstilsbejakande miljö. Den pessimistiska syn på städer och 
storstäder som kännetecknade 1960- och 1970-talen har sedan 1980-talets 
ekonomiska uppsving förändrats till ett bejakande av kultur och estetik. För 
detaljhandeln innebär detta nya villkor att förhålla sig till.  

Upplevelser i form av lekplatser, parker, blomsterarrangemang och sånt där tar ju fokus 
från handeln. Det innebär ju att handeln måste vara väldigt synlig, tydlig och konkret. 
Där den är. Där ska man ju ösa på lite så att det blir tydligt när man går på 
kullerstenarna utanför. Då ska man ju komma in i stället.58 

Så beskriver en av handelns aktörer den viktiga balansgång som detaljhandeln har att 
hantera. Hur ska man navigera och förhålla sig till upplevelsemarknadens krav? 
Många handböcker kring den optimala verktygslådan för att skapa kreativa platser att 
uppleva har skrivits av konsulter, marknadsförare och platsutvecklare. Här får 
detaljhandeln ofta en ambivalent roll som kommersiell aktör. Hållbar 
samhällsplanering handlar bland annat om att skapa förutsättningar för handel. Hur 
handel tar plats tillsammans med värden som hållbarhet, kultur och kreativitet är 
sällan något som problematiseras. Det finns anledning att vidare belysa relationen 
mellan olika värden i en hållbar handelsstad.  
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Kapitel 3   
Gågatubesökaren i semestertid:  
Vem, varför, hur?  

Lena Eskilsson & Ola Thufvesson  

Från Helsingborgs Dagblad 14 mars 2016: 

1 augusti försvinner 400 platser, totalt handlar det om drygt 500 färre parkeringsplatser 
som en direkt följd av byggandet av hotell, konferensanläggning och bostäder på 
ångfärjetomten. Reaktionerna lät inte vänta på sig när vi skrev om det igår. Så här såg 
det ut i kommentarsfältet på hd.se: 

”Helsingborgs city kommer att dö ut.” 

”En dolkstöt i ryggen på alla verksamheter i centrum.” 

”Den enda parkeringen i city som vi i vår familj någonsin använder. Synd att de förstör 
allt!” 

”Det är ju tråkigt för Helsingborg att man inte längre kommer att kunna parkera inom 
rimligt avstånd från centrum. De inköp som skulle gjorts där hamnar ju då någon 
annanstans där parkering är möjlig.” 

”Stan vill inte ha besökare!” 

Citatet ovan från Helsingborgs Dagblad visar reaktioner från invånare och 
butiksinnehavare inför en kommande reducering av antalet parkeringsplatser belägna 
två kvarter från Helsingborgs gågatuzon. Idag råder det delade meningar hos 
aktörerna i Helsingborgs stadskärna om hur biltransportfrågan bäst ska lösas för att 
stärka områdets/centrums attraktivitet och konkurrensförmåga. Många butiksinne-
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havare är övertygade om att god biltillgänglighet, inklusive parkeringsplatser, är 
nödvändigt för att kunna konkurrera med externa etableringar.  

Butiksinnehavarnas farhågor kring effekterna av en reducering av antalet parkerings-
platser gäller särskilt de dagar och tidsperioder under året när besöksfrekvensen är som 
högst, framför allt under sommarsemestern. Många stads- och trafikplanerare är å sin 
sida övertygade om att minskad biltrafik på sikt kommer att öka centrums 
konkurrenskraft. Frågan om biltillgänglighet handlar också om luftkvalitet och 
rumsliga utrymmesproblem som kan uppstå som en följd av bilar i tättbebyggda 
stadsdelar med medeltida gatustruktur.  

Intressant i sammanhanget är att uppfattningen om vad som är god biltillgänglighet 
är högst subjektiv och/eller har ett samband med fysisk rörelseförmåga. För en del 
stadskärnebesökare upplevs en promenad genom tio kvarter som en kort sträcka, 
medan andra helst vill, eller av olika skäl måste, ha bilen inom räckhåll. 

Idag är gågator en viktig komponent i städer över hela världen. På många platser är 
gågatan det mest profilerade handelsområdet, något som betraktas som själva kärnan i 
centrum. Grundtanken med gågator är att frånvaron av bilar leder till bra möjligheter 
att skapa attraktiva platser för besökare.59 Ju fler människor som besöker gatan, desto 
mer attraktiv blir den för handel, och fler handelsmöjligheter leder i sin tur till fler 
besökare.60 Att ha många människor som passerar förbi en affär är positivt, eftersom 
spontanbesökarna enligt undersökningar genererar upp mot 50 procent av butikens 
omsättning.61 

Butiker lokaliserade vid gågator i stadskärnan utmanas emellertid alltmer av 
alternativa shoppingdestinationer med högre biltillgänglighet. I debatten om 
stadskärnornas framtid som levande handelsmiljöer lyfts därför ofta tillgängligheten 
för alla transportmedel, inklusive bil och bilparkeringar, fram som en ödesfråga, vilket 
även syns i det inledande tidningscitatet. 

Parallellt med denna utveckling har också stadskärnans innehåll alltmer börjat 
förändras från traditionell handel mot rekreations-, upplevelse- och turistfunktioner. 
För att kunna konkurrera och utvecklas rekommenderas traditionella stadskärnor att 
satsa på värden såsom lojala kundrelationer, upplevelser och ”late-night economy”.62  

  

                                                      
59 Jacobs 2004, Gehl 2010 
60 Castillio-Manzano et al 2014, Goodman & Coiacetto 2012 
61 Wood et al 2012 
62 Kotval 2012 
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Vår studie: Gågatan Kullagatan i Helsingborg 

Med vår studie vill vi belysa vem det är som besöker stadskärnan i semestertid, hur 
gågatubesökarna transporterar sig till denna plats, vilka syften besöken har samt vilka 
samband som finns mellan dessa faktorer. Vi har analyserat enkäter från 512 besökare 
vid de två ”entréerna” på gågatan Kullagatan i centrala Helsingborg. Enkäterna 
samlades in i början av augusti 2015 på vardagar mellan klockan 11 och 18.63 Valet av 
tidpunkt gjordes för att efterfrågan på parkeringsplatser i stadskärnor är som störst 
under semestertid, framför allt på populära sommardestinationer såsom Helsingborg. 
Eftersom studien inkluderar bilanvändning undantogs personer under 18 år. 
Stadskärnebesökarna fick besvara några inledande frågor om ålder, kön, bostadsort 
och bilinnehav samt tre huvudfrågor med givna svarsalternativ64: 

1. Hur har du kommit hit (färdsätt/färdmedel)? 
2. Vad är ditt primära syfte med att vara i stadskärnan just nu? 
3. Hur lång tid varar ditt besök i stadskärnan, på ett ungefär? 

 

Kullagatan i Helsingborg 

                                                      
63 Författarna tackar Olivia Arnfalk och Filip Drakenberg för hjälp med enkätinsamlingen. 
64 Resultatet redovisas både i absoluta tal och i procent. För att undvika decimaler har procentsatserna 

avrundats.  
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Kullagatan, där studien ägde rum, blev Sveriges första gågata i oktober 1961. Drygt 
tio år senare öppnade ett av Sveriges första externa köpcenter, Väla, sex kilometer 
nordöst om stadskärnan. Omfattningen av externhandeln i Helsingborg har i likhet 
med andra svenska stadsregioner därefter vuxit snabbt, framför allt sedan 
millennieskiftet. Butiker har lämnat centrum och nya etableringar har lokaliserats till 
externa greenfield-områden, det vill säga tidigare obebyggd mark. Området i 
anslutning till Kullagatan har dock fortfarande en stark handelsposition i såväl 
regionen som staden, även om andelen frisörer, restauranger och caféer ökat på 
bekostnad av mer traditionell handel.  

Vem besöker stadskärnan?   

Studiens informanter uppvisar en mycket jämn könsfördelning, 261 kvinnor 
respektive 251 män. Också när det gäller ålder syns en relativt jämn utspridning över 
åldersintervallerna: 8 % under 20 år, 36 % mellan 20 och 40 år, 34 % mellan 40 och 
65 år samt 22 % över 65 år. Detta speglar väl stadskärnans breda utbud och många 
funktioner.  

I vår analys av enkäterna har vi delat in stadskärnebesökarnas bostadsort i fyra 
geografiska områden, se figur 1. Nära hälften av besökarna (48 %) bor i Kullagatans 
primära handelsområde, det vill säga Helsingborgs stad. Från Kullagatans sekundära 
handelsområde (i studien avgränsat med de tio omgivande nordvästskånska 
kommunerna som ingår i den regionala samarbetsorganisationen ”Familjen 
Helsingborg”, vilka befinner sig inom en radie av ca 50 kilometer från Kullagatan) 
kommer 22 % av besökarna. Från Kullagatans tertiära handelsområde (i studien 
avgränsat till andra kommuner i sydvästra delen av Sverige och nordöstra delen av 
Danmark) kommer 15 % av besökarna. Att delar av Danmark kommer med här 
beror på stadens geografiska läge och att det endast tar 20 minuter att transportera sig 
de knappt fyra kilometrarna med färja från Helsingör till centrala Helsingborg. 
Kullagatans kvartära handelsområde består av Sverige, Danmark samt övriga länder 
och härifrån kommer 15 % av besökarna.  
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Figur 1.  
Indelning i geografiska handelsområden. 
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Indelningen i geografiska områden och den procentuella fördelningen ovan följer 
gängse teorier om centralorter och handelns omland.65 Troligen är dock mängden 
besökare från det kvartära handelsområdet något högre än normalfallet på grund av 
tidpunkten för studien under semestertid i början av augusti. Trots detta visar 
fördelningen att nästan 50 % av besökarna kommer från den egna kommunen.  

Hur transporterar sig besökaren till stadskärnan? 

Den sammanlagda färdmedelsfördelningen visar att 

• 40 % (n=206) använder bil (fördelat på 34 % egen bil och 6 % åker med i 
någon annans bil). Intressant är dock att av studiens 512 informanter hade 
340, eller drygt 66 %, tillgång till bil.  

• 39 % (n=200) använder kollektivtrafik (fördelat på tåg 13 %, regionbussar 
11 %, lokalbussar 11 % samt färja 4 %). 

• 14 % (n=71) går. 
• 7 % (n=35) cyklar.  

Nationella undersökningar av färdmedelsfördelningen för inköpsresor i Sverige totalt 
visar att cirka 65 % av befolkningen använder bil, 6 % kollektivtrafik och knappt  
30 % går eller cyklar.66 Undersökningar för större svenska städer (Göteborg, Malmö, 
Helsingborg och Lund) visar däremot att bilandelen ofta ligger på drygt 40 % medan 
gång och cykel tillsammans hamnar på cirka 35 % och kollektivtrafik cirka 25 %.67  

När det gäller bilanvändning stämmer därmed resultatet från Kullagatsstudien väl 
med snittet för resvanor i svenska städer. Däremot är gång- och cykelandelen ovanligt 
låg, vilket till viss del kan förklaras med att 52 % av informanterna inte kommer från 
kommunen Helsingborg. De andra undersökningarna som nämndes ovan bygger på 
enkäter till bofasta i städerna. 

  

                                                      
65 Se Hernant & Boström 2010, Christaller 1935 
66 Trafikanalys 2014 
67 Göteborgs stad 2013, Sweco 2013, Winslott Hiselius et al 2011, Lunds kommun 2014  
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Vilka syften har besöken i stadskärnan? 

Resultatet från enkäten visar att 

• 37 % (n=189) av informanterna hade ett tydligt rekreationsmotiv (15 % 
uppgav flanera/titta på staden som primärt syfte, 14 % ”titta i 
butiker”/shoppa och 8 % umgås/träffa någon).  

• 35 % (n=179) av besökarna hade tydligt målorienterade, rationella eller 
funktionella motiv (16 % arbetade eller hade affärsmöte i stadskärnan, 11 % 
var där för att handla något speciellt och 8 % utförde ett service- eller 
tjänsteärende).  

• 14 % (n=72) uppgav äta/dricka som primärt syfte, vilket kan vara både en 
rationell aktivitet och en rekreationsaktivitet. Merparten av dessa besökare 
verkade dock, av den totala tiden de spenderade i stadskärnan att döma, 
utföra aktiviteten i rekreationssyfte.  

• 11 % (n=57) var deltagare i det internationella kulturevenemanget 
”Europeade” som ägde rum i Helsingborgs innerstad samma vecka som 
enkäterna samlades in. 

• 3 % (n=15) uppgav att de bara passerade stadskärnan på väg till annan 
plats. 

Sammantaget visar undersökningen av syftena med besöken i stadskärnan att en 
majoritet av besöken har en tydlig koppling till rekreation, fritid och turism (mest 
framträdande i evenemanget ”Europeade”). Detta går också att tolka in genom den 
tidsuppskattning som stadskärnebesökarna gjorde, vilken visade att 82 % av besöken 
varade från ett par timmar upp till mer än en dag. Störst andel, 41 %, återfinns dock i 
kategorin ”ett par timmar”, vilket troligen har ett samband med att så pass många av 
stadskärnebesökarna bor i kommunen.  

Studiens resultat av syfte och tidslängd på besöket visar att tanken på en gågatuzon 
som en destination verkar fungera väl i praktiken. De besökare som tagit sig till 
stadskärnan och rör sig till fots i denna tycks vara beredda att stanna ett tag. Återigen 
måste det dock påpekas att tidpunkten för studien med sol, värme och semester 
sannolikt påverkar resultatet i riktning mot mer rekreationsaktiviteter och längre 
vistelser. 
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Vilka samband finns mellan färdsätt och syftena med 
besöken i stadskärnan? 

Figur 2 visar de olika syftena med besöken i stadskärnan fördelat över hur besökarna 
transporterade sig till stadskärnan. Det framgår här att bilanvändare är mer 
målorienterade än kollektivtrafik- och gångtrafikanter, även om de också använder 
stadskärnan för rekreationssyften.  

I figuren framkommer också att cyklister är ännu mer målorienterade än 
bilanvändare; de är dock i numerära tal få i studien. Evenemanget ”Europeade” lockar 
ungefär lika stora andelar oavsett transportsätt. Syftet ”äta och dricka” fördelar sig rätt 
jämnt, bortsett från att fotgängargruppen är något starkare. Det är dock viktigt att 
påpeka att studien omfattar besök fram till kl. 18, vilket innebär att kvällsekonomin 
(”late-night economy”) inte syns i materialet.  
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Figur 2.  
Syftena med besöken i stadskärnan för olika färdsätt. 

Hur långt åker besökarna för olika ärenden i stadskärnan? 

I tabell 1 har vi analyserat resultatet från figur 2 vidare genom att lägga till variabeln 
bostadsort indelad i de geografiska handelsområden som presenterades i figur 1. 
Cyklister och fotgängare finns inte med i tabellen eftersom samtliga bor i det primära 
handelsområdet.  

I tabell 1 kan vi utläsa att bland kommunens invånare (Kullagatans primära 
handelsområde) är bilisterna mer målorienterade än de besökare som når stadskärnan 
med kollektivtrafik. 56 % av de lokala bilanvändarna uppger målorienterade, 
rationella eller funktionella motiv med besöket. Den andra stora skillnaden är att 
kollektivtrafikresenärerna från kommunen är mer fokuserade på att äta och dricka i 
stadskärnan än vad bilisterna är.  
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motiv
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22 %

Europeade
10 %

På väg 
6 %
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Tabell 1.  
Tabellen visar samband mellan bostadsort (indelad i geografiska handelsområden), bil respektive 
kollektivtrafik (koll. trafik) och primärt syfte med besöket i stadskärnan. 

  Rekreations-
motiv 

Målorien-
terade motiv 

Äta och 
dricka 

Europeade 
 

På väg 
 

Kullagatans 
primära 
handels 
område 

Bil  
(n=82) 

23 % 56 % 3 % 18 % 0 % 

Koll.trafik 
(n=64) 

23 % 38 % 20 % 19 % 0 % 

Kullagatans 
sekundära 
handels 
område 

Bil  
(n=59) 

21 % 51 % 24 % 2 % 2 % 

Koll.trafik 
(n=53) 

46 % 37 % 14 % 3 % 0 % 

Kullagatans 
tertiära 
handels 
område 

Bil  
(n=19) 

35 % 35 % 24 % 0 % 6 % 

Koll.trafik 
(n=55) 

57 % 16 % 16 % 11 % 0 % 

Kullagatans 
kvartära 
handels 
område 

Bil  
(n=46)  

61 % 9 % 9 % 19 % 2 % 

Koll.trafik 
(n=28) 

46 % 18 % 7 % 29 % 0 % 

 
För besökare från det sekundära handelsområdet (dvs de tio omgivande kommunerna i 
nordvästra Skåne) gäller även här att bilisterna är mer målinriktade än 
kollektivtrafikresenärerna. Tydligt är också att fler regionala kollektivtrafikresenärer 
än bilister har rekreationssyften med besöken i stadskärnan. 

Stadskärnebesökarna från det tertiära handelsområdet uppvisar ungefär samma 
mönster som besökarna från det sekundära området. Det enda som sticker ut här är 
andelen bilister på genomresa.  

De angivna primärsyftena för besökare från det kvartära handelsområdet visar tydligt 
att materialet samlades in i augusti månad med högsäsong för turismen. En majoritet 
av dessa besökare kommer till stadskärnan för rekreativa syften, oavsett färdsätt. 

Hur länge stannar besökare med olika syften i stadskärnan?  

I tabell 2 nedan har vi sammanställt besökarnas angivna tid i stadskärnan för alla 
transportmedel och syften.  
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Tabell 2.  
Tid i stadskärnan för alla transportmedel och syften. 

 

I tabell 3, 4 och 5 har vi sammanfattat hur länge besökare med olika motiv stannar i 
stadskärnan. Resultatet är uppdelat efter färdsätt: tabell 3 bil, tabell 4 kollektivtrafik 
och tabell 5 fotgängare och cyklister. 

Tabell 3.  
Tid i stadskärnan med bil uppdelat efter syfte. 

Tid i stadskärnan 
med bil (n=206) 

Rekreations-
motiv (n=70) 

Målorienterade 
motiv (n=84) 

Äta och 
dricka (n=24) 

Europeade 
(n=24) 

På väg 
(n=4) 

>30 minuter 2 % 5 % 0 % 0 % 50 % 

30–60 minuter 9 % 24 % 4 % 4 % 50 % 

1–3 timmar 52 % 28 % 72 % 50 % 0 % 

4–5 timmar 3 % 10 % 16 % 8 % 0 % 

Heldag 13 % 32 % 4 % 17 % 0 % 

Flera dagar 21 % 1 % 4 % 21 % 0 % 

 

Tabell 4.  
Tid i stadskärnan med kollektivtrafik uppdelat efter syfte. 

Tid i stadskärnan 
med kollektiv-trafik 
(n=200) 

Rekreations-
motiv (n=88) 

Målorienterade 
motiv (n=58) 

Äta och 
dricka 
(n=30) 

Europeade 
(n=24) 

På väg 
(n=0) 

>30 minuter 2 % 3 % 0 % 0 % 0 % 

30–60 minuter 3 % 26 % 0 % 0 % 0 % 

1–3 timmar 46 % 28 % 53 % 20 % 0 % 

4–5 timmar 25 % 7 % 40 % 20 % 0 % 

Heldag 15 % 36 % 7 % 52 % 0 % 

Flera dagar 9 % 0 % 0 % 8 % 0 % 

 
  

Tid i stadskärnan Besökare 
>30 minuter 5 % (n=26) 

30–60 minuter 13 % (n=67) 

1–3 timmar 41 % (n=211) 

4–5 timmar 13 % (n=67) 

Heldag 22 % (n=110) 

Flera dagar 6 % (n=31) 
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Tabell 5.  
Tid i stadskärnan för fotgängare och cyklister uppdelat efter syfte. 

Tid i 
stadskärnan för 
fotgängare och 
cyklister 
(n=106) 

Rekreations-
motiv (n=27) 

Målorienterade 
motiv (n=40 ) 

Äta och 
dricka 
(n=17) 

Europeade 
(n=12) 

På väg 
(n=10) 

>30 minuter 0 % 15 % 0 % 8 % 90 % 

30–60 minuter 26 % 15 % 41 % 0 % 10 % 

1–3 timmar 63 % 15 % 53 % 76 % 0 % 

4–5 timmar 4 % 5 % 6 % 8 % 0 % 

Heldag 7 % 50 % 0 % 0 % 0 % 

Flera dagar  0 % 0 % 0 % 8 % 0 % 

 

32 % av bilanvändarna med målorienterade, rationella eller funktionella motiv 
spenderar en heldag i stadskärnan – dock arbetar alla utom en i stadskärnan. Likaså 
arbetar samtliga kollektivtrafikresenärer och merparten av fotgängare och cyklister 
med målorienterade motiv i stadskärnan. För grupperna bilanvändare och 
kollektivtrafikresenärer dominerar tidsintervallet 0,5 till 3 timmar när det gäller 
målorienterade motiv. Om motivet ”arbetar i stadskärnan” lyfts bort ur 
sammanräkningen, skulle denna dominans vara ännu tydligare.  

För både rekreationsmotiv och motivet ”äta och dricka” är det tydligt att 1–3 timmar 
är det dominerande tidsintervallet för ett besök i stadskärnan oavsett färdsätt. För de 
besökare som stannar ytterligare ett par timmar är kollektivtrafikresenärerna vanligast.  

Jämförande studie med det externa köpcentret 

Som en jämförelse har vi genomfört en motsvarande studie på det externa köpcentret 
Väla, beläget i Helsingborgs nordöstra utkant sex kilometer från stadskärnan. 
Enkäterna samlades in under en högsommarvecka 2016 på en central plats inne på 
Väla köpcentrum.68 Respondenterna besvarade samma huvudfrågor som stads-
kärnebesökarna och även i denna analys har personer under 18 år exkluderats. Antalet 
insamlade enkäter från Väla som analyserats är 378.  

Könsfördelningen för besökarna på Väla visade 45 % kvinnor och 55 % män, vilket 
utgör en marginell skillnad mot stadskärnebesökarna där andelen kvinnor var i knapp 
majoritet. När det gäller åldersfördelningen bland Välas besökare var den väl utspridd: 

                                                      
68 Författarna tackar Masen Sodki och Välas marknadschef Ulrika Nordström för hjälp med 

enkätinsamlingen. 



56 

under 20 år 14 %, mellan 20 och 40 år 37 %, mellan 40 och 65 år 33 % samt 16 % 
över 65 år. En skillnad mot stadskärnan är att Väla attraherar fler yngre besökare och 
färre äldre.  

 

Rekreation på Väla Centrum 

Den geografiska analysen av Välas upptagningsområde visar samma mönster som 
stadskärnans, det vill säga nära hälften av besökarna (48 %) kommer från det primära 
handelsområdet (Helsingborgs stad). Från det sekundära handelsområdet kommer 27 % 
av Välas besökare (att jämföra med 22 % för stadskärnan). Från det tertiära 
handelsområdet kommer 16 % (15 % för stadskärnan) och från det kvartära 
handelsområdet 9 % (15 % för stadskärnan). Resultatet visar att både stadskärnan och 
externhandeln attraherar främst lokala och regionala besökare, men att stadskärnan 
har fler långväga besökare.  

Färdmedelsfördelningen för Välas besökare visar att 81 % (n=308) använder bil 
(fördelat på 55 % egen bil och 26 % åker med i någon annans bil), 14 % (n=53) 
använder kollektivtrafik (fördelat på regionbussar 7 %, respektive lokalbussar 7 %),  
1 % (n=3) cyklar och 4 % (n=14) går. I jämförelse med stadskärnan blir det tydligt att 
externhandelns besökare använder bil i mycket större utsträckning, 81 % jämfört med 
stadskärnans 40 %. Likaså hade Välas besökare i betydligt högre grad (83 %) tillgång 
till bil, jämfört med besökarna i stadskärnan (66 %). Detta indikerar också ett större 
samband mellan att ha tillgång till bil och att använda bil för Välas besökare.  

När det gäller syftet med besöket på Väla uppgav 68 % (n=255) ett tydligt 
rekreationsmotiv (47 % ”titta i butiker”/shoppa och 21 % umgås/träffa någon). 
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Därutöver uppgav 9 % (n=33) äta/dricka som primärt syfte. När det gäller 
målorienterade, rationella eller funktionella motiv uppgav 23 % sådana huvudsyften 
med besöket på Väla (fördelat på 4 % som arbetade där eller hade affärsmöte, 15 % 
var där för att handla något speciellt och 4 % utförde ett service- eller tjänsteärende). 
Jämfört med stadskärnan finns det en stor likhet då en stor andel av besökarna uppger 
rekreationsmotiv som det primära syftet med besöket. Tidsåtgång för besök på Väla 
(tabell 6) skiljer sig något från motsvarande i stadskärnan (se tabell 2). När det gäller 
snabba besök (dvs kortare tid än 30 minuter) är det likvärdigt. Däremot är andelen 
besökare som stannar 30–60 minuter och 1–3 timmar betydligt större än för 
stadskärnan. I gengäld är andelen som stannar längre tid än fyra timmar på Väla 
avsevärt lägre.  

Tabell 6.  
Tid på Väla för alla transportmedel och syften. 

Tid på Väla Besökare 
>30 minuter 6 % (n=21) 

30–60 minuter 29 % (n=110) 

1–3 timmar 56 % (n=212) 

4–5 timmar 6 % (n=21) 

Heldag 3 % (n=14) 

Flera dagar 0 % (n=0) 

 

Jämförelsen med Väla indikerar att stora externa köpcenter och stadskärnor till stor 
del attraherar samma målgrupp sett till omland och syfte med besöket, men det finns 
även tydliga skillnader. För det första har stadskärnan högre tillgänglighet för fler 
transportmedel medan externhandeln attraherar fler bilburna besökare. För det andra 
är stadskärnan en tydligare destination sett till utbudet och längden på vistelsen. För 
det tredje har stadskärnan både fler funktioner och passeras av fler människor än 
externhandeln.  

Lärdomar och utmaningar 

Studien av besökarna på Kullagatan bekräftar trenden att stadskärnors funktion går 
från huvudsakligen handel mot allt mer rekreations-, upplevelse-, fritids- och 
turistfunktioner. Endast en femtedel av respondenterna uppgav att det primära syftet 
med besöket var att målinriktat handla något speciellt eller uträtta service- eller 
tjänsteärenden. 

Det innebär både utmaningar och möjligheter för en stadsmiljö att nästan 40 % av 
besökarna primärt vill flanera, titta i butiker, umgås och titta på staden, 14 % primärt 
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vill äta och dricka och 11 % besöka ett utomhusevenemang. Om stadsmiljön är alltför 
rationellt konstruerad blir den helt enkelt mindre intressant för den här typen av 
besökare. Mängden av och kvaliteten på arkitektur, markbeläggning, bänkar, skyltar, 
belysning, varuexponering, butiksmix, erbjudanden, musik, dofter, upplevelser och 
aktiviteter bidrar till att skapa miljön som gör att människor vill vara här. Många 
människor/folkliv blir i sig till en attraktion. Samtidigt måste stadsmiljön vara 
lättillgänglig och rationell för de besökare som vill uträtta ett mer målinriktat ärende 
på någorlunda kort tid. Lösningen kan vara att gator, stråk och platser för olika tempo 
renodlas.  

Mängden restauranger, barer och caféer har, som i de flesta andra svenska stadskärnor, 
ökat markant i Helsingborg de senaste decennierna. Äta och dricka är i studien en 
tydlig primäranledning till besök i stadskärnan (14 % av besökarna). Eftersom 
åtskilliga av besökarna som anger detta som huvudsyfte stannar en längre tid i 
stadskärnan, kan det antas att de även hinner med andra aktiviteter, exponeras för 
varuutbud i skyltfönster med mera. Den stora finessen med mat och dryck är att det 
är något som kan konsumeras ofta. I många länder är det där dagliga besöket vid 
matståndet, baren, caféet eller puben en synnerligen viktig motor i stadslivet.  

Betydelsen av evenemanget ”Europeade” som extra besöksdragare syns tydligt i 
undersökningen. I studien framgår att mer än var tionde person som tillfrågades 
vistades i stadskärnan primärt med anledning av detta. Då evenemanget ägde rum 
under en veckas tid på många olika platser i innerstaden ledde detta till att besökarna 
fick goda möjligheter till exponering av stadskärnans utbud. 

När det gäller val av transportmedel för att komma till stadskärnan är det uppenbart i 
studien att bilanvändandet är omfattande, men inte i majoritet. Åtgärder som 
försämrar tillgängligheten för bilister till stadskärnan skulle i vår studie beröra mer än 
en tredjedel av besökarna (34 % i egen bil och ytterligare 6 % som åkte med någon 
annan). Samtidigt visar studien att hela 66 % av informanterna hade tillgång till bil. 
Det finns onekligen en stor grupp människor (ca 25 %) som låter bilen stå kvar 
hemma när de tar sig till Helsingborgs stadskärna. Hur denna grupp resonerar vid 
detta val vore intressant att studera närmare utifrån perspektivet stadskärnans 
konkurrenskraft och attraktivitet. 

Av studien framgår att bilanvändarna i betydligt större utsträckning har 
målorienterade, rationella eller funktionella motiv med besöket i stadskärnan. Om 
man bortser från den andel som arbetar i stadskärnan, och därmed vistas där hela 
dagen, spenderar besökarna med bil övervägande mellan en och tre timmar i 
stadskärnan. För de målorienterade besökarna med inköps-, service- eller 
tjänsteärenden syns dock en tydlig dragning mot tidsintervallet 30–60 minuter. 
Mönstret med att handla något i farten framgår även i vårt kapitel ”Konsumtion i 
farten”. Sammantaget visar dessa studier på behovet av lättillgängliga korttids-
parkeringar för bilisters snabba målinriktade ärenden på strategiska lägen. Boende, 
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arbetande och heldagsbesökare kan istället styras mot parkeringsplatser som ligger 
något längre ut eller som upplevs svårare att ta sig till, som parkeringshus och 
källarplan till exempel.  

För att summera är det uppenbart att en attraktiv stadskärna måste kunna tillmötesgå 
såväl de målinriktade snabba besökarna, som de mer rekreationsorienterade 
besökarna. Kombinationen av dessa två grupper kan bidra till konkurrenskraft, 
dynamik och mångsidig köpkraft på platsen.  
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Kapitel 4  
Shopping på en lokal handelsgata 

Devrim Umut Aslan 

Förr var det bättre. […] Det fanns mer affärer. Här bakom, på Domustemplet, var det 
fullt med restauranger och matserveringar, och affärer där nere. Mycket har stängt, 
men vi hoppas ju att de kommer öppna igen. (Bengt, 67 år) 

Jag träffade Bengt69, en pensionär på 67 år, mittemot det lokala köpcentret 
Söderpunkten i den gamla Domusbyggnaden. Han berättade att han bor med sin 
partner och deras katt cirka 300 meter från Södergatan. Han kommer till Södergatan 
nästan varje dag på sin cykel för att handla mat, precis som han gjorde dagen då vi 
skulle ses. Efter några introducerande frågor vandrade vi längs med gatan där vi först 
besökte en franchise till Ica Supermarket belägen på en tvärgata, för att sedan gå 
vidare till en mindre mataffär som ägs av en familj från Turkiet. Under tiden ställde 
jag flera frågor till Bengt om Södergatan och om hur hans shoppingrutiner ser ut. Jag 
frågade även vad han tyckte om gatan. Vårt möte varade omkring en timme och 
spelades in med en videokamera. I slutet av köprundan diskuterade vi vad som skulle 
kunna göras för att göra gatan mer lockande. Bengt tecknade samtidigt ner en karta 
över Söder ur minnet. Som citatet ovan visar, var han inte nöjd med det nuvarande 
handelsläget och berättade att ”mycket har stängt” och han menade att ”det var bättre 
förr”.  

Många av informanterna i den här studien uttrycker sin oro över detaljhandelsläget på 
Södergatan. Trots den påstådda detaljhandelskrisen besöks butikerna av många 
kunder och nya handlare gör ofta försök att etablera sig. Södergatan fortsätter att vara 
den centrala shoppinggatan och sociala mötesplatsen i södra Helsingborg. En av 
utgångspunkterna i det här kapitlet är att undersöka vad som lockar konsumenter till 
butikerna på Södergatan. Vilka slags shoppingaktiviteter möjliggör och motiverar 
denna detaljhandelsgeografi? Med Södergatan som empiriskt exempel, syftar studien 
till att ge en bättre förståelse för konsumenters aktiviteter i marginaliserade handels-
destinationer.70 

                                                      
69 Alla namn i studien är fiktiva. 
70 Studien har utförts inom mitt pågående avhandlingsarbete, och texten ska därför ses som ett utdrag ur 

pågående forskning. 
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Södergatan i Helsingborg  

Södergatan – en historiskt marginaliserad handelsgata 

Söder, med sin huvudgata Södergatan, är en stadsdel söder om den medeltida 
stadskärnan i Helsingborg. Stadsdelen uppstod i mitten av 1800-talet som ett 
utpräglat arbetarklassområde.71 Här var den allmänna hälsostandarden lägre, det 
ansågs farligare att vistas här än i andra delar av staden och arkitekturen kritiserades 
ofta. På Söder var också själva detaljhandelslandskapet av en annan natur. 
Handelsstrukturen i området har dock förändrats över tid. De flesta av de 
ursprungliga butikerna var tidigt inriktade på arbetarklassens behov. Det fanns 
bagare, enklare klädesbutiker, närbutiker och hantverkarbutiker. Efter 1930 
moderniserades handeln gradvis, först med varuhus och senare med stora 
livsmedelsaffärer och butikskedjor. Särskilt efter 1960-talet blev Söder (nästan) en del 
av stadens stadskärna. 

Från 1980-talet och framåt skedde flera genomgripande förändringar på Söder. De 
många inrättningarna för arbetskrävande hantverk slog igen eller blev förflyttade till 
länder där tillverkningen är billigare. Majoriteten av de tidigare invånarna flyttade till 
                                                      
71 Folklivsgruppen 1987, Högdahl 2007  
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nybyggda lägenheter och hus i andra delar av staden. I deras ställe flyttade 
internationella migranter till området. En betydande del av detaljhandeln i 
stadskärnan flyttade till köpcentret Väla som ligger utanför staden. Även om ett 
projekt genomfördes under 00-talet för att förnya området, var utbudet vid tiden för 
den här studiens genomförande begränsat till lågprisbutiker, närbutiker, matställen 
som serverar street food, frisörer, samt hantverkarbutiker. Idag är Söder därmed åter 
en marginaliserad handelsdestination. 

Shoppingaktiviteter på Södergatan 

Den här studien tar sin utgångspunkt i det ”praktikteoretiska perspektivet”72, vars 
främsta mål är att studera människors rutinmässiga handlingar i sitt kontextuella 
sammanhang. Detta perspektiv tar hänsyn till både vad konsumenter gör och vad de 
säger att de gör under sina shoppingaktiviteter. Studien gick bland annat ut på att 
undersöka hur shopping73 som en social praktik74 ”hände” på gatan. Totalt deltog 
femton konsumenter i studien mellan januari 2015 och juli 2016. 
Forskningsmetoden, videoetnografi75, kombinerades med observationer, intervjuer, 
skuggningar och ”mentala kartor”. 

Det empiriska materialet analyserades sedan noggrant, och återkommande teman från 
fältarbetet identifierades. Fem olika teman för specifika shoppingaktiviteter som 
konsumenterna använde sig av blev tydliga: komplementshopping, skippa-och-hitta-
shopping, gemenskapsshopping, destinationsshopping och nischshopping. 

Komplementshopping 

Jag tycker det är en god atmosfär på något sätt... […] Det är lite blandade kulturer 
också och bara en sådan sak som att flera ställen har öppet sent på kvällarna, det ser 
man liksom inte på Norr. Utan man kan springa ner och köpa mjölk klockan elva på 
kvällen, på närbutiken, det är inga problem liksom. (Rickard, 30 år) 

Rickard, som arbetar som präst i en närliggande stad, tycker om området och 
atmosfären och han beskriver den som berikad av ”blandade kulturer”. Enligt honom 

                                                      
72 Schatzki 2001 
73 I denna studie definieras shopping som alla handlingar och processer som leder till ett (potentiellt) 

köp. 
74 Warde 2005 
75 Pink 2001 
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är dock den främsta kvaliteten på Söder att det finns många butiker som är öppna till 
sent på kvällen, till skillnad från i stadens centrum: ”det ser man liksom inte på 
Norr”. På Söder kan man, som Richard påpekar, köpa snacks, enklare mat och andra 
dagligvaror ända till midnatt. 

En av Söders särskilda styrkor är restaurangernas och butikernas generösa öppettider. 
Rickard är inte ensam om sina shoppingvanor i området. Ingrid (53 år) är en av dem 
som understryker samma aspekt när hon beskriver de positiva sidorna av den 
restaurang där hon arbetar. Restaurangen har öppet till klockan tre på natten, något 
som är unikt i staden. 

Komplementshopping kan definieras som att konsumenten söker efter och köper varor 
som han eller hon glömt att köpa på ett annat ställe, på grund av en nödsituation eller 
ett plötsligt behov. Denna kategori innebär främst köpet av dagligvaror. 
Komplementshopping är beroende av flera aspekter: tillgänglig billig arbetskraft och ett 
regelverk som tillåter långa arbetstimmar, samt en ökning av en samhällelig trend som 
kännetecknas av en slags ”bekvämlighetskultur”.76 Det empiriska materialet visar även 
att tillgänglighet i form av centralt läge och en känsla av trygghet är viktigt. 
Komplementshopping formar också i vilken utsträckning varor och tjänster finns 
tillgängliga, eftersom den här shoppingaktiviteten begränsar detaljhandeln till att 
främst tillfredsställa det dagliga behovet av varor och tjänster. 

Skippa-och-hitta-shopping 

Jag menar för mig består gatan av de ställen jag är intresserad av. Så här är huset… 
[tecknar] här är gymmet, här är mataffären. Vad mer? Här är DVD-butiken. Och här 
är tebutiken. Så för mig är Södergatan mer eller mindre detta, för eftersom jag inte är 
intresserad av, du vet, restauranger och annat sånt, är detta ungefär allt. Och… jag vet 
inte vad mer. (Fabio, 25 år) 

Fabio, en 25-årig internationell masterstudent, kommer till Söder nästan varje dag för 
att gå till badhuset och för att handla mat. Under vår promenad visar han mig också 
andra ställen som han besökt vid tidigare tillfällen. Efter att vi avslutat vår tur på 
Södergatan, bad jag honom att teckna Södergatan så som han mindes den. Han valde 
bara ut ett par butiker och andra inrättningar och hävdade att han inte mindes resten. 
Han menade att ”gatan består av alla ställen jag är intresserad av”. För honom var 
Södergatan ”mer eller mindre detta”, eftersom han inte var intresserad av ”du vet, 
restauranger och annat sånt”.  

 
                                                      
76 Det innebär att konsumenter idag har en tendens att lägga mindre och mindre tid på shopping. Se 

Wrigley & Lambiri 2014 
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Fabios minimalistiska mentala karta 

Under våra gemensamma shoppingrundor besökte många av informanterna 
sporadiskt och rutinmässigt olika butiker. De tog sig i snabb takt från en butik till en 
annan, och visade begränsad nyfikenhet inför andra butiker. Ett exempel är Ida, en 
28-årig kvinna som arbetar inom kommunen och som tidigare bott på Söder. Hon 
påpekade att hon inte varit på den södra delen av gatan på flera år. Det motsatta 
konstaterade Mikaela (26 år) som också arbetar inom kommunen och bor på Söder. 
För henne var den norra delen av gatan ointressant. Hon visste inte riktigt vilken slags 
butiker som ligger där. 

Det selektiva rörelsemönstret i skippa-och-hitta-shopping legitimeras genom att 
konsumenterna resonerar kring olika anledningar för att undvika en del butiker. 
Många hävdade att de inte kände sig bekväma i vissa av butikerna på Södergatan 
eftersom de uppfattade dem som ”föga inbjudande”. Flera uttryckte även en 
uppfattning om den ”svarta marknaden” som en anledning till att undvika en viss 
sorts handel. En annan aspekt som informanterna lyfte fram var de snabba 
förändringarna i detaljhandelslandskapet på Södergatan, något som gjorde det svårt 
för dem att känna till alla nya butiker. 

Skippa-och-hitta-shopping innebär alltså att konsumenten besöker vissa utvalda butiker 
och är ointresserad av eller undviker resten av handelsutbudet. Den här shopping-
aktiviteten kännetecknas av dels en ganska målinriktad shopping, dels en bristfällig 
kunskap om handelsutbudet i området. Skippa-och-hitta-shopping innebär ett snabbt, 
icke-linjärt och sporadiskt rörelsemönster hos konsumenterna. Detta reducerar även 
en stor del av området till ett slags tomrum som passeras på vägen till ett annat mål. 
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Gemenskapsshopping 

Här är mycket roligare människor, man kan prata med alla här. Det är inte så på Norr, 
där stannar du inte och pratar med vem som helst. […] Det är liksom inte bara att 
man känner varandra, man pratar ändå. Likadant när man går förbi krogarna, då ropar 
folk: ”Hej, kom in och ta en öl.” Oavsett om man känner dem eller inte. Det skulle 
aldrig ske på Norr. Det är lite annat. (Ingrid, 53 år) 

Ingrid bor i den norra delen av staden, men hon har arbetat i en restaurang på Söder i 
över tio år. Hon säger att hon ofta kommer till Söder även de dagar hon inte arbetar, 
eftersom ”här är mycket roligare människor” och ”det är inte så på Norr”. Hon 
handlar även i butikerna på Söder, bland annat i textilaffären på Carl Krooksgatan, 
som vi senare besökte tillsammans. 

Inne i butiken visade hon mig ett tyg hon ville köpa, vars pris hon hade försökt pruta 
ner under en tid, men utan framgång. Hon tillade att ”det är samma personal som 
alltid har varit här” och att det är ”alltid en fördel när man känner igen personalen”. 

Även Rickard berättar att han gillar den intima atmosfären på Söder. Han uppskattar 
att de små och självständiga butikerna dominerar, och menar att det ostandardiserade 
sättet att organisera butikerna på ger en mer informell och intim känsla som han 
tycker om.  

 

Handskrivna prislappar 
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Gemenskapsshopping är en shoppingaktivitet vars främsta kännetecken handlar om att 
bygga sociala relationer genom shopping. Detta innebär att konsumenterna blir en del 
av den sociala gemenskapen genom att besöka butikerna och andra platser i området. 
Detta skapar informella och intima relationer, både mellan olika konsumenter och 
mellan konsumenter och butiksägare. På Söder finns dock flera parallella 
gemenskaper som inte verkar interagera med varandra. 

Destinationsshopping 

Jag tror att jag bara har varit här en gång, och då var det verkligen bara för att jag var 
här för att hämta biobiljetter eller något sådant. Och så gick jag förbi och så bara ”ja, 
varför inte?” typ. (Karin, 20 år) 

Karin är en 20-årig universitetsstudent som bor i Helsingborgs nordöstra del. Karin 
berättade flera gånger under vår tur i området att hon tycker att Söder är 
deprimerande på grund av de många betongbyggnaderna, de mörka fasadmålningarna 
och de tomma butikerna. När hon ska shoppa åker hon oftast till ett köpcenter 
utanför staden. Hon kommer ändå ganska ofta till Söder, men av andra anledningar 
än för att shoppa. När hon ibland befinner sig på Söder, händer det att hon besöker 
butiker och äter på restauranger där. Ett exempel är när hon passade på att besöka 
Lindex eftersom hon ändå var i området för att hämta ut biobiljetter och tänkte, som 
i det återgivna citatet, ”ja, varför inte?”. 

Även om varken Söder eller Södergatan uppfattas som en attraktiv turistdestination 
eller som en populär plats för att organisera kulturella aktiviteter, finns det ändå ett 
fåtal inrättningar som lockar folk till området. Stadsbiblioteket, badhuset, statliga 
institutioner som Arbetsförmedlingen och Skatteverket, högstadieskolor, busstationen 
på Gustav Adolfs Torg och spelcentret Laserdome är några av dem. Vid olika tillfällen 
har även politiska demonstrationer lockat människor till Söder. För övrigt förväntas 
renoveringen av områdets galleria, Söderpunkten, tillsammans med en ny biosalong, 
nya restauranger och en ny mataffär, dra fler besökare till området. Det nyöppnade 
konstgalleriet Kulturhotellet och Radisson Blu Hotel beskrevs också av informanterna 
som avgörande magneter för att besöka Söder. När vissa av dem ändå begav sig till 
Söder, kombinerade de ofta besöket med shopping.  

Destinationsshopping är en shoppingaktivitet där konsumenter kombinerar shopping 
med andra aktiviteter. Aktiviteten utgörs av platsens attraktionskraft i kombination 
med handelsutbudet och innebär en slags ”halvspontan” shopping som främst uppstår 
på grund av andra aktiviteter. Dessa aktiviteter kan exempelvis vara förknippade med 
speciella tillställningar eller olika fritidsaktiviteter. Det kan handla om biobesök eller 
helt vardagliga ärenden som att besöka Arbetsförmedlingen, att ta sig till arbetet eller 
skolan eller kanske bara för att byta buss. 
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Nischshopping 

Det är nog en av de få sytillbehörsbutikerna i Helsingborg. […] Detta är ju något som 
försvunnit mer och mer också. […] Och i den butiken där borta (pekar mot andra 
sidan av gatan) så har man ju även symaskiner och reparationer av symaskiner och 
dylikt. Och det är ju också tyvärr någonting som försvinner mer och mer. Hela den 
biten, specialkunskaperna. (Albin, 55 år) 

Albin, en 55-årig arbetslös man, stannade upp framför butiken efter att ha gett mig en 
guidad tur av området. Hela butikens koncept verkade tillhöra en annan era, precis 
som Albin påpekade: ”det är ju också tyvärr någonting som försvinner mer och mer. 
Hela den biten, specialkunskaperna.” 

Flera av informanterna berättade om många specialiserade detaljhandelsbutiker i 
området. En av dem var en te- och kaffebutik på Södergatan med en 60-årig historia. 
Både Rickard och Bengt nämnde även en butik som säljer fröer och djurmat. Bengt 
berättade att butiken erbjuder husdjursvård och att en veterinär kommer dit med 
jämna mellanrum för att hjälpa butikens kunder. I området ligger även stadens största 
second hand-affär, vilken imponerade på Kati, en internationell student från 
Tyskland. Alfo Gross, en mataffär som mestadels säljer importerade varor från östra 
Medelhavet till bra priser, var populär bland alla informanterna. John, en 22-årig 
nyexaminerad student, visade mig torghandeln med sitt unika sortiment av frukter 
och grönsaker som inte finns i vanliga mataffärer. Söder kännetecknas av en specifik 
detaljhandelsgeografi och erbjuder många olika produkter och tjänster, som i vissa fall 
endast finns i det området. 

 

Torghandel på Söder 
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Paraguayo är en av torghandelns många specialiteter 

Nischshopping är en shoppingaktivitet där konsumenten letar efter, och oftast köper, 
autentiska eller unika varor och tjänster, som inte nödvändigtvis är exklusiva och 
dyra. Majoriteten av handlarna i området är oberoende butiksägare och deras 
historiska, etniska, kulturella och religiösa bakgrunder har skapat en detaljhandel som 
kännetecknas av en omfattande mångfald vad gäller olika slags butiker och produkter. 
Den här specifika handelskontexten möjliggör och upprätthåller, som vi har sett, 
också en specifik typ av specialiserad shoppingaktivitet. 

Slutsats 

I fallstudien av Södergatan och Söder, identifierades fem olika shoppingaktiviteter. 
Som tidigare beskrivits innebär komplementshopping en shoppingaktivitet där 
konsumenten söker upp och köper varor och tjänster som ett komplement till 
shopping som egentligen redan är utförd på andra platser. Skippa-och-hitta-shopping 
innebär en aktivitet som utgörs av strikt selektiva och rutinmässiga besök i en handfull 
butiker, samt ett uppvisat ointresse för de icke utvalda butikerna. Gemenskapsshopping 
är en shoppingaktivitet som framkom under fältarbetets gång. Den här aktiviteten 
innebär att social gemenskap skapas genom shopping. Här är sökandet efter intima, 
sociala och informella värden en viktig drivkraft. Den fjärde shoppingaktiviteten på 
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Södergatan utgörs av destinationsshopping, en aktivitet där shoppingen kommer i 
andra hand och kopplas samman med andra dagliga aktiviteter eller nöjen. Den femte 
och sista shoppingaktiviteten är nischshopping som innebär ett sökande efter 
autentiska, unika och ovanliga varor eller tjänster som inte kan hittas i det mer 
traditionella butiksutbudet. Det finns anledning att anta att liknande 
shoppingaktiviteter uppstår på andra lokala handelsgator och i andra marginaliserade 
detaljhandelsgeografier. Många svenska städer har sin egen variant av perifera 
handelsgator och sekundära handelsplatser.  

Om vi återvänder till Bengts oro för områdets detaljhandelsläge kan vi konstatera, att 
även om många butikskedjor har flyttat från området och det finns en del tomma 
lokaler, skapar en lokal handelsgata som Södergatan särskilda shoppingaktiviteter och 
uppfyller viktiga behov hos såväl lokala konsumenter som hos övriga. Det är möjligt 
att detaljhandeln på Söder kunde bli starkare och mer motståndskraftig med hjälp av 
särskild planering, men för att åstadkomma detta är det nödvändigt att ta hänsyn till 
Söders platsspecifika shoppingaktiviteter. Genom att till exempel förlänga 
öppettiderna och skapa bättre belysning och säkrare infrastruktur skulle en aktivitet 
som komplementshopping kunna utvecklas ytterligare. Känslan av gemenskap skulle 
kunna förstärkas genom att inte införa alltför strikta regler för hur detaljhandelsplatser 
ska organiseras. En lokal ”patriotism” skulle kunna ytterligare stimulera gemenskapen 
mellan olika grupper i området. Genom att organisera evenemang och förflytta fler 
nöjen till området skulle destinationsshopping kunna bli en vanligare aktivitet. Genom 
att uppmuntra etablerandet av fler butiker med ett nischat och specialiserat 
produktutbud kan området förstärka sin plats som alternativ detaljhandelsdestination. 
Avslutningsvis, genom att öka butikernas tillgänglighet, och genom att erbjuda 
trevliga vägar att promenera, skulle konsumenterna inte alltid ”skippa” men istället 
”hitta” oftare. Liknande åtgärder skulle kunna vara delar i utvecklingen av en 
nationell planeringsstrategi för den svenska detaljhandeln. Styrkan i en sådan strategi 
bygger då på legitimitet från redan etablerade konsumtionsaktiviteter. 
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2. Konsumtionskultur i förändring  
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Kapitel 5  
Köpets dynamik:  
Om föränderlighet och spontanitet i 
konsumenters köpbeteende 

Kristina Bäckström 

Jag hittade efter en stunds letande (i butiken) en extern hårddisk som var kompatibel 
med min dator men tyckte att priset var något högt så surfade in på prisjakt och hittade 
samma produkt till ett lägre pris på Cdon. Väl hemma beställde jag varan på Cdon och 
sparade därmed ett par hundra kronor. (Kvinna, 46 år) 

Jag var först inne på att köpa en slags tjocktröja med ett fotbollsklubbtryck, och hittade 
faktiskt en jättebra sida där priserna var överkomliga, sortimentet brett och leveransen 
snabb […]. Efter att ha pratat med min syster och mamma ändrade jag dock åsikt och 
skrotade idén då det fanns andra grejer att köpa som kanske var mer praktiska […]. Jag 
valde att tillåta mig vela några dagar till för att se vilka alternativ som möjligtvis 
kommer upp. (Kvinna, 20 år) 

Min golfklubb skickade ett epost till mig där de nämnde att vi som medlem i 
golfklubben fick ta del av en rea i denna speciella klädaffär. […] Då jag fick epost om 
deras rea gjorde jag ett spontanbesök i affären, utan detta eposterbjudande hade jag 
aldrig åkt dit. Jag köpte en lite tjockare tröja. (Man, 50 år)77 

Som citaten ovan visar innefattar konsumenters köpbeteende ofta en uttalad dynamik 
– skiftande motiv och överväganden såväl som förändrade planer och spontanitet.78 
Vi vet att konsumenters köpbeteende inte alltid följer en förutbestämd plan, utan 

                                                      
77 Utdrag från konsumentdagböcker 
78 Se även Fredriksson & Bäckström 2017 
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snarare förändras och skiftar form under köpprocessens gång.79 Ändå vet vi 
fortfarande förhållandevis lite om den dynamik som konsumenters köpbeteende 
inbegriper idag.  

I detta kapitel utforskas därför köpets dynamik närmare. Fokus riktas mot följande 
frågor: Vilka aspekter bidrar till att skapa förändring och spontanitet i konsumenters 
inköpspraktiker? Vad är utmärkande för den dynamik som konsumenters upplevelser 
och beteende i samband med inköp inbegriper? Vilka uttryck tar en sådan dynamik i 
konsumenters upplevelser och beteende? Det är således konsumenters inköpspraktiker 
eller, enklare uttryckt, deras köpbeteende som står i fokus här. Men eftersom 
köpprocessen idag kan beskrivas som komplex och föränderlig till sin form, är det inte 
enbart själva köpsituationen i sig som kommer att belysas. Köpbeteende förstås här 
utifrån ett bredare perspektiv och inkluderar även beteenden som föregår själva köpet 
(exempelvis i termer av informationssökande eller utvärdering av olika alternativ) och 
som har betydelse för hur köpprocessen utformas och upplevs.  

Kapitlet grundar sig på ett dagboksmaterial från konsumenter som under sju dagar 
skriftligen beskrivit sina inköp och butiksbesök. Studien omfattar dagböcker från 135 
konsumenter, vilka består av män och kvinnor i olika åldrar. Hälften av deltagarna 
består av förstaårsstudenter vid Campus Helsingborg som är 18–29 år och bosatta i 
regionen kring Helsingborg. Den andra hälften består av konsumenter i åldrarna 45–
59, bosatta i olika delar av Sverige. Deltagarna ombads att, så utförligt som möjligt, 
beskriva veckans samtliga butiksbesök – oavsett om något inköp ägde rum eller ej, och 
oavsett vilken handelskanal som besöktes. Konsumenternas berättelser skildrar därför 
en mängd olika inköpssituationer och innehåller beskrivningar från både fysiska 
butiker och webbutiker. 

Dagböcker har tidigare använts som vetenskaplig metod och beskrivits som 
användbara när syftet är att nå en ökad förståelse för individers upplevelser i 
konsumtionssammanhang.80 Dagboksmaterialet som ligger till grund för denna studie 
har även varit föremål för analys i andra sammanhang, där den dynamik som präglar 
konsumenternas upplevelser och beteende betonades.81 För att öka vår förståelse för 
köpets dynamik riktas i detta kapitel ett särskilt fokus mot situationer där 
konsumenterna – i sina berättelser – beskriver avvikelser ifrån en uttalad plan eller ger 
uttryck för spontanitet i samband med sina inköp och butiksbesök.  

                                                      
79 För liknande argument, se Fredriksson & Bäckström 2017 samt Jonsson et al 2015. Fredriksson och 

Bäckström lyfter fram köpets dynamik i sin beskrivning av hur konsumenter reflekterar kring olika 
former av ideal (hälsa, miljö och sparsamhet) i samband med inköp. Även Jonsson et al skildrar 
köpets komplexitet och föränderlighet i sin beskrivning av hur handelns digitalisering har bidragit till 
att förändra konsumenters köpbeteende.  

80 Se t ex Patterson 2005, Zarantonello & Luomala 2011 
81 Se Fredriksson & Bäckström 2017 
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Köpets dynamik: Ett samspel mellan flera olika aspekter   

Dagboksmaterialet visar att konsumenternas köpbeteende kännetecknas av en hög 
grad av föränderlighet och spontanitet. Många gånger skapas och formas deras 
köpbeteende i nära relation till deras tillvaro i övrigt.82 Konsumenters inköp existerar 
inte i en sfär för sig utan är snarare sammanflätade med andra delar av deras 
vardagliga liv; de är relaterade till hur deras familjeförhållande ser ut, var de jobbar, 
vem de umgås med, var de befinner sig, vilket humör de är på, vilket väder det är och 
så vidare. I de fall det finns en uttalad plan så ändras eller omformuleras denna ofta 
under resans gång, just till följd av sådana aspekter.  

 

Shopping och vardagsliv 

En innehållsanalys av materialet visar att en mängd olika aspekter bidrar till att skapa 
förändring och spontanitet i konsumenters köpbeteende. Konsumenternas beteende 
och upplevelse påverkas exempelvis av personliga (t ex humör, trötthet, hunger) och 
sociala aspekter (umgänge med familj eller vänner, köer, trängsel), såväl som 
ekonomiska (ekonomiska tillgångar) och geografiska (t ex rörelsemönster, transport, 
parkeringsmöjligheter). Konsumenternas beteende och upplevelser påverkas också i 
stor utsträckning av butiksrelaterade aspekter (t ex produkters placering, skyltning av 
produkter, reklamutskick) samt av aspekter förknippade med den specifika situationen 
(t ex väder, tillgänglig tid). Studien visar också att digitala aspekter (t ex användning 

                                                      
82 Ibid 
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av appar, besök på bloggar eller hemsidor, erbjudande via e-post eller sms) många 
gånger påverkar konsumenternas köpbeteende.  

Konsumenters köpbeteende skapas och formas genom en komplex sammansättning 
av aspekter så som ovan nämnda. I avsnitten som följer skildras den dynamik som 
omger köpsituationen mer djupgående. Här beskrivs två teman som varit särskilt 
framträdande i konsumenternas beskrivningar av deras inköp och butiksbesök. 

Köpet sträcker sig över tid, rum och multipla kanaler  

Dagboksmaterialet visar att inköp ofta rör sig över både tid och rum.83 Alltfler 
konsumenter använder digitala handelskanaler84 och dagboksbeskrivningarna skildrar 
tydligt att konsumenterna inte längre är bundna till en fysisk plats. Dagböckerna visar 
exempelvis att konsumenterna ofta ägnar delar av sin fritid till att besöka hemsidor, 
bloggar, och rabattklubbar på nätet – antingen för att på ett tämligen målorienterat 
vis skaffa information om varor eller göra inköp, eller för att mer planlöst söka efter 
inspiration och aktuella erbjudanden.85  

Jag började morgonen med att bläddra igenom mina mail och gick instinktivt in på 
”Member” för att se vilka erbjudande som var aktuella. Med lite eftertanke kan jag 
känna att det är lite konstigt att jag går in på den sidan då jag för det första inte har 
några pengar att spendera där och då jag för det andra inte någonsin gått in på sidan 
med inställningen att jag ska köpa något […] Trots detta går jag alltså in på sidan flera 
dagar i veckan för att se vilka erbjudandena är. (Kvinna, 22 år) 

Som utdraget ovan visar så har vissa konsumenter som rutin att regelbundet gå in på 
olika webbsidor för att söka information om produkter eller erbjudanden, oberoende 
av om det finns några faktiska planer på att göra ett köp eller inte. Utdraget visar 
exempel på att konsumenters köpbeteende idag är nära sammanflätat med deras liv i 
övrigt och att konsumtion ses som en alltmer naturlig del av vardagliga rutiner. 
Konsumtion sträcker sig idag bortom fysiska behov och nödvändighetsköp; 
dagboksmaterialet visar just att många konsumenter har en slags ständig öppenhet för 
att göra inköp, utan att det nödvändigtvis finns en uttalad idé om vad som faktiskt 
ska inhandlas.  

Dagboksmaterialet visar också att konsumenters inköpspraktiker ofta innefattar 
skiften mellan olika handelskanaler, från fysisk butik till digital eller tvärtom. Alltfler 
                                                      
83 Se även Fredriksson & Bäckström 2017, Jonsson et al 2015 
84 Se t ex HUI 2016, Holmes et al 2013, Konus et al 2008 
85 Se även Jonsson et al 2015 
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konsumenter använder exempelvis sin mobiltelefon vid besök i fysiska butiker, till 
exempel för att söka information eller göra jämförelser mellan olika produkter.86 Om 
en handelskanal inte lyckas uppfylla konsumentens önskemål (t ex en vara är slut i 
lager, priset är för högt, information om produkten eller leveransvillkor saknas) byter 
konsumenten många gånger omgående till en annan handelskanal och avslutar köpet 
där istället. Valmöjlighet vad gäller utbud av kanaler spelar därmed en central roll för 
den dynamik som omger köpsituationen. Konsumenternas dagböcker avslöjar att 
deras beteende många gånger skiftar riktning förhållandevis snabbt, men materialet 
visar också att köpet kan sträcka sig över en längre tidsperiod. Att ett köp påbörjas vid 
ett tillfälle och avslutas först långt senare var också något som var utmärkande för 
dessa konsumenters köpbeteende. Detta ser vi exempel på i utdragen nedan: 

Efter gårdagens besök på inredningsbutiken fortsatte jag att leta efter 
matrumsmöblemang på internet. Jag besökte webbsidor för Ilva, Ikea, Chilli, EM och 
Mio. Målet för besöket var att finna ytterligare möbler och inspiration för framtida 
köp. (Man, 20 år) 

Var inne, spontant, på Nelly.com för att kolla efter en lång klänning inför min resa till 
sommaren då hotellets restauranger har klädkod. På grund av kylan utomhus hade jag 
inte lust att gå ner till centrum för att kolla affärer och valde därför internet. […] Jag 
väljer till slut att inte handla något alls och istället vänta tills närmare sommaren då jag 
tror där är större valmöjligheter och det är enklare att kolla i en fysisk butik. (Kvinna, 
19 år) 

Som utdragen visar så kan en köpprocess, från att ett behov identifierats eller att en 
tanke kring en önskvärd produkt dykt upp, pågå under en förhållandevis lång 
tidsperiod. I sådana fall kan köpprocessen beskrivas som en slags pågående process, som 
aktiveras till och från vid upprepade tillfällen. Köpprocessen tar sig olika uttryck vid 
dessa tillfällen och kan också, som utdragen ovan visar, involvera olika 
handelskanaler. Det kan handla om att man som konsument besöker webbutiker eller 
fysiska butiker för att söka information om produkter, besöker fysiska butiker för att 
prova och jämföra produkter, frågar vänner om råd, eller söker information om 
aktuella trender i sociala medier (t ex på bloggar, Instagram, Facebook). Flera av 
deltagarna i studien visar exempel på detta genom att återkommande i sin dagbok 
beskriva produkter som de söker efter eller funderar på att köpa. Nedanstående utdrag 
visar exempel på hur en sådan process kan se ut: 
  

                                                      
86 För en mer utförlig beskrivning av konsumenters användning av mobiltelefonen i samband med 

shopping, se Fuentes och Svingstedts kapitel i den här boken. 
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Jag har under en tid letat efter en ny jacka. Jag har letat på olika hemsidor eftersom jag 
vill hitta en jacka som inte lika många har. Idag hittade jag en jacka som var perfekt på 
Chicy.se och som tur var låg deras hembutik och lager i Lund. Därför valde jag och 
Sofie att gå dit. […] När vi kom fram var det stängt. Jag var väldigt besviken. […] Vi 
bestämde [oss för] att gå dit igen redan nästa dag. (Kvinna, 21 år) 

Nästa dag finns följande notering i kvinnans dagbok: 

Idag vaknade jag och mådde jättedåligt. Jag hade blivit sjuk. Det blev inte av att gå till 
Chicy och titta på jackan idag. Hela dagen spenderades istället hemma i sängen men 
för att underhålla mig lite tittade jag runt på internet efter en vårjacka. […] Jag var 
inne på olika modebloggar för att få inspiration och se vilka som var deras 
favorithemsidor för shopping. En av bloggerskorna hade köpt en fin topp på River 
Island.se så jag gick dit för att titta om de hade annat fint. När jag var inne på River 
Island.se hittade jag en drömjacka och jag kände att jag var tvungen att köpa den. 
(Kvinna, 21 år) 

Utdraget ovan visar exempel på att köpprocessen kan skifta form och ta en ny 
inriktning till följd av en kombination av aspekter – både aspekter som har med 
butiken att göra (t ex öppettider) och personliga aspekter (t ex sjukdom). Konsumen-
ters köpprocesser, såsom de många gånger beskrivs i dagboksmaterialet, följer därmed 
sällan en utstakad bana. På vägen mot ett köpbeslut byter konsumenter istället ofta 
riktning och nya resmål tillkommer under färden.87 Köpprocessen kan, under resans 
gång, innefatta reflektion och aktiva överväganden. Men det kan också vara till synes 
slumpmässiga faktorer som avgör vad som händer på vägen och när ett köp faktiskt 
sker. Dagboksmaterialet visar att digitala influenser så som e-post eller sms med 
information om speciella erbjudanden (t ex fri frakt eller lägre pris) är en sådan faktor 
som tämligen omgående kan få konsumenter att göra ett köp, oberoende av om 
tankar kring ett sådant köp funnits tidigare eller inte. Exempel på detta ser vi i 
utdraget nedan: 

Senare på kvällen beställde jag en plattång till min dotter på internet. Plattången var ett 
impulsköp då jag fick 500 kr i rabatt genom ett mailerbjudande. Jag betalade 
plattången direkt med mitt Mastercard. (Kvinna, 54 år) 

                                                      
87 Beskrivningen av köpet som en process som pågår under en längre tidsperiod kan relateras till Jonsson 

och kollegers (2015) beskrivning av köpprocessen, samt deras resonemang kring ”glädjeköp” 
respektive ”orkaköp” (s 65). Författarna framhåller att konsumenter gärna ägnar sin tid åt köp som 
de tycker är roliga, exempelvis genom att vid återkommande tillfällen söka information från olika 
handelskanaler. När det gäller mindre roliga ”orkaköp” vill konsumenter däremot ägna så lite tid som 
möjligt åt köpet (Jonsson et al 2015, s 71). 
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Den här typen av situation förekommer ganska ofta i dagboksmaterialet och visar att 
digitala aspekter, ur marknadsföringssynpunkt, spelar en viktig roll för att påminna 
konsumenten om vad han eller hon behöver eller informera om aktuella erbjudanden. 

Den fysiska butiken – en plats för spontanitet och 
förändring 

Avsnittet ovan har visat att handelns digitalisering, och inte minst utvecklingen av en 
multikanalhandel, spelar en viktig roll i den dynamik som omger inköpssituationen.88 
Men även i den fysiska butiken är förändring och spontanitet ofta centrala inslag. 
Dagboksmaterialet visar att aspekter som har att göra med den fysiska butiksmiljön (t 
ex begränsningar i utbud, produkternas placering, butikens utformning, skyltning av 
produkter) eller butikens atmosfär (t ex doft, musik, temperatur) många gånger kan ses 
som bakomliggande orsak till förändringar i människors inköpsplaner eller 
beteende.89 Sådana aspekter bidrar på olika sätt till att konsumenters beteende ändrar 
form eller inriktning (t ex i termer av att man lämnar butiken, går till en annan butik, 
låter bli att köpa något, eller köper något som man inte tänkt köpa). Detta ser vi 
exempel på i utdragen nedan: 

 

Butiksatmosfär på Väla Centrum 

                                                      
88 Se även Fredriksson & Bäckström 2017, Jonsson et al 2015, Konus et al 2008 
89 För en mer utförlig beskrivning av de olika aspekter i butiksmiljön som påverkar konsumenters 

upplevelser och beteende se t ex Bäckström & Johansson 2017, Grewal et al 2009, Verhoef et al 
2009. 
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Väl inne på H&M möttes jag av stora REA-skyltar och en väldig röra så jag vände 
direkt igen. Rea-skyltar avskräcker mig mer än vad de lockar. På Zara hittar jag en 
supersöt klänning och bestämmer mig för att slå till, men efter att ha stått 10 minuter i 
en helt för lång kö till kassan så struntade jag i det. (Kvinna, 23 år) 

Bredvid apoteket ligger Clas Ohlson, jag överväger om jag orkar ta rulltrappan ner för 
att köpa tejp och lim, butiken är stor och krånglig att hitta i och näst intill omöjlig att 
göra ett besök i. Jag bestämmer mig för att ändå göra det och har tur då jag hittar 
någon från personalen som visar mig… (Kvinna, 21 år) 

Utdragen ovan visar också att sociala aspekter – både i termer av personal och andra 
kunder i butiken – kan ha betydelse för hur konsumenter agerar i butiken. Långa köer 
är inte sällan något som får konsumenten att vända i dörren och välja en annan butik. 
Personalens beteende är också något som bidrar till att skapa förändring i 
konsumenters beteende – något som kan ha inverkan både på besökets utfall och på 
konsumentens upplevelse av besöket: 

Nästa stopp är en hårproduktbutik, jag behöver köpa nytt serum till håret. […] Jag ber 
henne (säljaren i butiken) rekommendera något och direkt visar hon hennes personliga 
favorit. Den är dyrare än den jag brukar köpa och hon säljer in den som ”dryg” och att 
den ”ger mycket glans”. Till slut går jag ut ur butiken med den hon har rekommen-
derat, 300 kronor fattigare och jag känner mig lite överkörd. (Kvinna, 21 år) 

Exemplet ovan visar att personalens beteende kan bidra till att kunden agerar 
annorlunda än vad han eller hon tänkt från början och därigenom ha inverkan på 
både kundens beteende och kundens upplevelse av butiksbesöket. Men det är inte 
enbart butikens fysiska och sociala dimensioner som bidrar till den dynamik som 
konsumenters köpbeteende innefattar. Dagboksmaterialet visar att även i den fysiska 
butiksmiljön har digitala aspekter en inverkan på konsumenters beteende. Detta visar 
sig exempelvis genom konsumenternas användning av appar som på olika sätt hjälper 
dem i butiken (t ex genom att ge information om aktuella erbjudanden eller hjälpa 
dem att hitta i butiken). Utdraget nedan visar exempel på detta: 

Storhandlade på Oj […]. Blev lite ”utanför handlar listan-köp” då de hade erbjudande 
på bland annat kycklingfilé och fläskkotletter. Jag använde mig även av appen 
”Matpriskollen” där jag i förväg skrivit ner inköpslistan och fyllt i vilken butik jag 
skulle handla på. Det blir då möjligt att se vilka erbjudanden som är aktuella direkt i 
mobilen – kanon! (Kvinna, 44 år) 

Vi ser därmed återigen exempel på hur digitala aspekter bidrar till att kunder avviker 
från sina planer i en inköpssituation, exempelvis genom att göra inköp som inte finns 
med på inköpslistan. Handelns digitalisering bidrar till att förändra förutsättningarna 
för köpsituationen och skapar ökad dynamik även på plats i den fysiska butiken. 
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Köpets dynamik: Förändrade köpbeteenden och nya 
utmaningar för handeln 

Det dagboksmaterial som varit föremål för analys i detta kapitel visar att spontanitet 
och förändring ofta är kännetecknande för konsumenters köpbeteende.90 
Konsumenters inköp ter sig många gånger väldigt oplanerade och materialet visar 
även att deras beteende ofta ändrar form och inriktning under köpprocessens gång. 
Ett och samma köp involverar många gånger flera olika handelskanaler och skiften 
mellan dessa kanaler under köpprocessens gång är vanliga. Den dynamik som 
konsumenters köpbeteende innefattar idag är, ur detaljhandlarens perspektiv, 
förknippad med både utmaningar och möjligheter.  

Det faktum att köpprocessen idag sträcker sig över tid och rum samt dessutom 
involverar olika former av handelskanaler ställer särskilda krav på handlaren. Närvaro 
i multipla kanaler är förstås viktigt, men det är också viktigt att få en förståelse för hur 
konsumenter använder och kombinerar olika handelskanaler. En central utmaning 
handlar om att anpassa olika kanaler efter hur kunders köpbeteende ser ut idag. 
Fysiska butiker kan exempelvis behöva se över sina erbjudanden och förstärka värden 
som vanligtvis förknippas med digitala handelskanaler (t ex enkelhet, snabbhet, 
tillgänglighet), men också utveckla de värden som saknas eller brister i andra handels-
kanaler (t ex personalens kompetens och förmåga att skapa goda servicemöten).91  

Dynamiken i konsumenters köpbeteende och kunders rörlighet mellan olika butiker 
och handelskanaler ställer höga krav på digitala butikers uppbyggnad och system. 
Med enkla knapptryck kan konsumenten navigera bland den mångfald av butiker 
som erbjuds online. Är kunden inte nöjd med butikens webbsida, eller om det dyker 
upp nya idéer under besöket, så kan kunden enkelt lämna butiken och söka vidare i 
andra butiker eller handelskanaler. 

Detta kapitel har visat att konsumenters köpbeteende definieras genom ett dynamiskt 
samspel mellan en rad olika aspekter, där förändring och spontanitet många gånger 
spelar en avgörande roll. En central utmaning, både för akademiker och för aktörer 
inom handeln, är därmed att fortsätta utveckla förståelsen för vad som händer under 
köpprocessen och för de olika faktorer som bidrar till att påverka konsumenten under 
denna period. 

 
                                                      
90 Se även Fredriksson & Bäckström 2017 
91 Björn & Johansson 2014 
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Kapitel 6  
Konsumtion i farten:  
En studie av transportval vid 
inköpsresor  

Lena Eskilsson & Ola Thufvesson 

Privatbilismen är en av dagens stora globala miljöutmaningar. Många länder och 
städer har därför idag riktlinjer och krav i syfte att reducera såväl antalet privata 
bilresor, som den totala summan transportkilometer med bil. Motiven för att 
reducera bilanvändandet handlar främst om att försöka begränsa växthuseffekten, 
energikonsumtion, utsläpp, buller och olyckor.92  

Men, även om bilar skulle vara till 100 procent miljövänliga, tysta och säkra skulle de 
ändå ta mycket stora ytor i anspråk och därmed vara en stor bidragande faktor bakom 
utspridningen och decentraliseringen av våra städer.93 Till exempel gäller att varje bil i 
Sverige har åtta parkeringsplatser i genomsnitt samtidigt som den står stilla över 90 
procent av dygnet.94 För att kunna minska biltrafiken är det därför av största vikt att 
förstå varför, och i vilka situationer, privatbilen används. En viktig beståndsdel i detta 
är ökad förståelse för individers vardagliga transportbeslut.  

Det finns många studier på temat bilkörande i samband med arbetspendling,95 men 
betydligt färre om transportval i samband med konsumtion.96 En anledning till detta 
kan vara att tillgängliga data om boende- och pendlingsmönster är ganska stabila över 
tid, till skillnad mot konsumtionsmönster som är mer oförutsägbara.97  

                                                      
92 European Commission 2011, Hysing et al 2015 
93 Book et al 2010, De Vos & Witlox 2013, Kenworthy 2007 
94 Trivector 2016 
95 Abrahamse et al 2009, van Acker et al 2014, De Vos et al 2012, Handy et al 2005 
96 Wiese et al 2015 
97 Se Jakobsson 2004 
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Drottninggatan i Helsingborg 

Syftet med vår studie har varit att analysera individuella konsumenters transport-
mönster, med särskild tonvikt på bilanvändande, i relation till konsumtionspraktik.98 
I vår studie har vi operationaliserat detta i följande forsknings-frågor: Var, hur och 
med vilka syften konsumerar individer? Hur resonerar konsumenter kring transport-
val, särskilt bilanvändning? Hur tänker konsumenter kring tidsbesparing, kostnader, 
avstånd och miljökonsekvenser?  

Konsumentdagböcker som empiriskt underlag  

Studien bygger på en analys av 135 konsumentdagböcker, vilka skrevs under en vecka 
2014. Dagböckerna inkluderar både vardagar och en helg (se vidare detaljer om det 
empiriska materialet i Kristina Bäckströms kapitel ”Köpets dynamik”).  

Valet av konsumentdagböcker som metod möjliggör studier av fenomen och 
beteenden över en längre tidsperiod. Genom detta är det möjligt att identifiera tydliga 
beteendemönster bland individer och få fram vad ”människor gör men sällan säger”.99 
Vi valde medvetet att låta informanterna skriva fritt om deras transportval i samband 
med konsumtion, istället för att fråga specifikt om bilanvändande. Detta för att inte 

                                                      
98 Se Bäckström 2013 
99 Se Shove et al 2012 
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informanterna skulle förstå att vi ville undersöka ”onödigt bilåkande” i samband med 
konsumtion.  

Hälften av dagböckerna skrevs av respondenter i åldersintervallet 40–59 år medan den 
andra hälften skrevs av en grupp (studenter i åldern 18–29) som vanligen inte ingår i 
urvalet till en transportrelaterad studie, eftersom bilinnehavet är lågt och de 
ekonomiska resurserna mer begränsade. Vi tyckte dock att det kunde vara intressant 
att studera två väldigt olika grupper av informanter. Dessutom representerar 
studenterna den kommande generationen konsumenter och kan bidra till 
diskussionen kring framtidens konsumtion i relation till transportbeteende. 

Vår kodning och analys av dagboksmaterialet består av tre delar:  

• Den första är en bakgrundsdel omfattande ålder, kön, bostadsort samt totalt 
antal konsumtionsresor. Vi räknade här antalet fysiska förflyttningar i 
samband med konsumtion, vilket innebär att till exempel e-handel och 
lunchinköp på arbetsplatsen faller bort. Det totala antalet 
konsumtionstillfällen för dagboksskribenterna kan därmed vara större än vad 
som framkommer av antalet konsumtionsresor.  

• I den andra delen har informanternas konsumtionsaktiviteter delats in i tre 
syfteskategorier: inköp av dagligvaror (43 % av konsumtionsresorna), shopping 
(överordnade varor såsom kläder, skor, möbler, totalt 19 % av resorna) samt 
service och upplevelser (frisör, caféer, restauranger, teater etc, totalt 38 % av 
resorna).  

• I den tredje och sista delen har dagboksskribenternas konsumtionsaktiviteter 
analyserats utifrån resans syfte och destination i relation till transportval, 
kombinationsresor/icke-kombinationsresor, syn på kostnader och avstånd 
samt miljööverväganden.  

Undersökningen visar att det inte finns några större skillnader mellan de två 
undersökta åldersgrupperna, varken när det gäller antalet resor eller syfteskategorier. 
Den stora skillnaden återfinns i val av transportmedel, där studentgruppen inte 
använder bil i lika stor utsträckning. Totalt sett genomfördes 23 procent av alla 
konsumtionsresor med bil, men räknar vi bort studentgruppen blir procentsiffran 41 
procent.  

Vidare visar analysen av materialet tydligt att dagboksskribenterna kan delas in i tre 
olika kategorier sett till deras bilanvändning vid konsumtionsresor: totalt 
bilanvändande (27 %), måttligt bilanvändande (28 %) och ingen bilanvändning (45 %).  

Totalt bilanvändande utmärker individer som inte ser några alternativ till bilen och 
som gör mer än fem konsumtionsresor med bil per vecka. Geografiskt bor de i städer, 
förorter och på landsbygd, men sällan i innerstadsmiljöer. Individen har låga eller få 
barriärer för att använda bilen för konsumtions- och fritidsresor då denna vanligen 
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används för arbetspendling. Föga förvånande är det få studenter i denna kategori, 
även om det förekommer.  

Måttligt bilanvändande utmärker individer som använder bilen för konsumtionsresor 
mellan en och fyra gånger i veckan; det vanligaste är två gånger. Konsumentgruppen 
reflekterar över sitt bilanvändande och motiverar ofta varför bilen används (avstånd, 
skrymmande inköp, veckohandling). Personerna arbetspendlar inte regelbundet med 
bil och förflyttar sig dagligen på andra transportsätt (gång, cykel eller kollektivtrafik).  

Individer med ingen bilanvändning utgör den största gruppen i materialet, vilket 
givetvis beror på den stora mängden studenter. Intressant är dock att det inte bara är 
studenter i gruppen utan här utmärks särskilt personer i åldersgruppen 40–59 år från 
större städers innerstadsområden eller universitetsstäder.  

Konsumtionsresor är en daglig aktivitet och 
rekreationsaktivitet 

Resultatet från studien visar att konsumtionsresor idag helt klart är en daglig aktivitet. 
I vårt material identifierade vi 1 170 konsumtionsresor, vilket per person ger ett 
genomsnitt på cirka åtta resor i veckan.  

Innan vi analyserat dagböckerna trodde vi att resultatet skulle visa både betydligt fler 
vardagar utan konsumtion och fler planerade storskaliga veckoinköp. Många av 
resorna har dessutom inte bara rationella motiv utan är snarare en rekreationsaktivitet, 
vilket syns i följande citat av en 53-årig man: ”Fredag. På eftermiddagen fick jag 
tråkigt och bestämde mig för att gå ner på stan någon halvtimme för att titta i affärer 
och ta en kaffe.”  

Vidare verkar uppfyllandet av ett enkelt behov såsom inköp av dagligvaror vara något 
som många gör eller ser som rekreation. Det är också i detta sammanhang intressant 
att se hur många av konsumtionsresorna i vår studie (38 %) som kan kategoriseras 
som service- och upplevelsebaserade.  

En stor del av konsumtionen äger rum ”på vägen till” eller 
”i väntan på” 

Förvånansvärt mycket av konsumtionen äger rum på vägen till och/eller när personer 
väntar på transportmedel. Resultatet visar tydligt hur ”på vägen-tid” och ”väntetid” 
omvandlas till konsumtionstid (jfr diskussionen om spontaninköp i Kristina 
Bäckströms kapitel ”Köpets dynamik”).  
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Bland individerna med totalt bilanvändande i studien ägde nästan hälften av 
konsumtionstillfällena rum ”på vägen till” andra aktiviteter. Vi ser samma 
beteendemönster för individer med måttligt bilanvändande och ingen bilanvändning. 
För dessa två kategorier ger både gående eller cyklande och nyttjande av allmänna 
kommunikationsmedel många möjligheter till spontan konsumtion ”när man ändå 
passerar”. Detta syns till exempel i följande citat från en 55-årig kvinna: ”Onsdag. 
Efter arbetet gick jag förbi många av mina favoritaffärer… tog tunnelbanan hem och 
handlade grönsaker på Matrebellen.” 

 

Väntetid på Södergatan i Helsingborg 

Vidare visade vår studie att väntan på kollektivt transportmedel och/eller byte av 
transportmedel ledde till nästan två konsumtionstillfällen per vecka. Mönstret att 
omvandla väntetid till konsumtionstid kan illustreras med följande citat från en 21-
årig kvinna: ”När jag bytte från buss till tåg upptäckte jag att det var över 20 minuters 
väntetid. Medan jag väntade gick jag in i en affär i närheten och köpte en tröja för 
599 kr.” Även om detta citat visar relativt dyr spontanshopping är annars en stor del 
av konsumtionen som syns i vår studie vid denna typ av platser kopplade till inköp av 
mat och dryck.  

Konsumtion medan människor ”väntar på” transportmedel stämmer väl överens med 
rådande internationella handelslokaliseringstrend med allt fler handelsställen vid 
viktiga knutpunkter såsom tåg- eller busstationer. När det gäller konsumtion ”på 
vägen till” med bil, stämmer detta utspridda spontana konsumtionsmönster väl in på 
de trender som nu framträder i bland annat USA. Många stora slutna köpcenter 
tvingas där stänga och istället syns en renässans för konsumtion längs klassiska gator 
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och vägar med parkering i anslutning till varje butik.100 Idén om köpcentret som 
destination för heldagsbesök utmanas därmed. I Sverige är vi inte riktigt där (än) i 
utvecklingen utan har fortsatt att bygga allt större anläggningar för 
destinationsshopping. 

Ökad medvetenhet och bättre inköpsplanering kan 
reducera konsumtionsresor med bil 

Sammantaget visar studien att många av konsumtionsresorna med bil skulle vara 
möjliga att undvika om individen vill och inköpsplanerade bättre. Resultatet visar att 
även om många av dagboksskribenterna genomför storskaliga veckoinköp, gör de 
även upp till fem kompletterande konsumtionsresor varje vecka (totalt bilanvändande 
såväl som ingen bilanvändning). Många av dessa kompletteringsresor förklaras med 
ord såsom impuls och glömska. För att illustrera denna konsumtionspraktik visar vi 
en hel vecka för en 44-årig kvinna med bostad i en förort: 

Söndag. Körde till Lidl för att köpa goda, nybakade frukostfrallor… senare under 
dagen körde jag med min man till Väla… Måndag. Efter jobbet körde jag till ICA 
Maxi… Tisdag. Körde till Oj för att köpa tvättmedel som jag glömde köpa igår… 
Torsdag. Efter jobbet körde jag till Oj för att handla ingredienser till en soppa… 
Fredag. Storhandling på Oj… Lördag. Även om jag storhandlade igår, så fick min kära 
man en idé att vi skulle äta schnitzel till middag… så jag måste åka till Oj för att köpa 
kött… 

Det är uppenbart av citatet hur bättre inköpsplanering hade kunnat reducera antalet 
konsumtionsresor med bil. Likaså om barriären (kostnader, biltillgänglighet) för att 
använda bil varit högre hade troligen antalet bilresor minskat. En intressant aspekt i 
hela dagboksmaterialet är att totalkostnaderna (inköp, drivmedel, värdeminskning, 
miljökostnader etc) för bil aldrig diskuteras. Undantaget är parkeringsavgifter. Det är 
vanligt att de bilkörande konsumenternas val av konsumtionsplats motiveras av ”bra 
parkering” (gratis, billig) eller ”lättillgänglig parkering”, vilket framgår av följande 
citat: 

Torsdag. Inga större utgifter idag. Tog bilen till jobbet som vanligt, det är ungefär 60 
kilometer fram och tillbaka och jag behöver inte passera några vägtullar, gudskelov. Jag 
tog inte med mig någon lunch utan åkte iväg på lunchen. Tog bilen 8 kilometer fram 
och tillbaka till en restaurang, som är lokaliserad i Skandiahamnen. Jag brukar åka dit 
eftersom det är god mat och gratis parkering. 

                                                      
100 Parlette & Cowen 2011 
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Sammanfattning: Möjligheter och utmaningar 

Att konsumtion är en daglig aktivitet kan ses som både en möjlighet och utmaning. 
För handelsmiljöer innebär det en möjlighet till vitalitet och mer utspridda 
människoflöden över tid. Varje extra butiksbesök betyder för handeln en extra 
möjlighet till spontanköp och merförsäljning, samt stärkande av kundrelationer. Den 
stora utmaningen med utspridd handel över tid och rum är de resor som sker med bil 
och deras negativa påverkan på miljön. 

Den stora mängden konsumtion i farten innebär möjligheter för handel som 
lokaliseras där människor rör sig, exempelvis vid resecentrum och andra knutpunkter 
samt längs klassiska stadsgator, utfartsvägar och cykelstråk. En bra lokalisering är 
därför där olika transportmedel möts och passerar. Detta är särskilt tydligt för 
verksamheter med inriktning mot snabba inköp såsom mat och dryck. Konsumtionen 
i farten utmanar vidare idén om stora butiker, anläggningar och handelsmiljöer som 
destinationer för längre vistelser.  

Ur vårt dagboksmaterial går det också att utläsa att bilen långt ifrån är en daglig 
nödvändighet för konsumtionsresor. I studien är det trots allt endast 27 % som 
använder bilen mer eller mindre dagligen för konsumtionsresor. Dessutom visar 
informanternas beteendemönster att en ansenlig mängd bilresor hade kunnat 
undvikas med bara något bättre medvetenhet och struktur på inköpsplaneringen.  

En utmaning för samhällsplanerare och politiker blir därmed att våga ta beslut av 
typen hastighetssänkningar och prioriteringar av andra trafikslag som initialt kan 
upplevas som obekväma för konsumenterna och försvårande för handeln. Genom den 
typen av beslut skulle det vara möjligt att omvandla många med ett totalt 
bilanvändande till, i alla fall, ett måttligt bilanvändande.  
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Kapitel 7  
Jakten på den perfekta julklappen 

Devrim Umut Aslan & Cecilia Fredriksson 

Nu på lördag 28/11 är det den internationella kampanjdagen En köpfri dag (Buy 
Nothing Day). En motvikt till Black Friday och köphets inför julen. Idag lanserade 
HUI Research AB robotdammsugaren som deras förslag till årets julklapp. Vårt förslag 
är luftgitarren! En luftgitarr kan man ha väldigt kul med! Den har ingen negativ 
miljöpåverkan, kräver ingen skötsel eller förvaring och är dessutom helt gratis!101 

Julen är ett samhälleligt sammanhang där köphets och överflödskonsumtion ofta 
debatteras. En vanlig kritik är att julen har blivit starkt kommersialiserad, att julen har 
förlorat sitt moraliska budskap och att dagarna kring själva julhögtiden ägnas åt att 
konsumera istället för att umgås med nära och kära.102 Kritiken av 
konsumtionssamhället är inget nytt fenomen, men en sådan kritik tar sig olika uttryck 
i olika samhälleliga skeenden. Julen är en högtid där det mesta ställs på sin spets. Så 
firas exempelvis ”En köpfri dag” (Buy Nothing Day) den sista fredagen i november 
över stora delar av världen. Dagen sammanfaller med det amerikanska 
shoppingfenomenet ”Black Friday” som etablerats av handeln i samband med 
ledigheterna kring Thanksgiving.103 ”Black Friday” inleder julhandeln med generösa 
öppettider och många extraerbjudanden. Sedan 2013 är detta ett fenomen som även 
håller på att etableras i Sverige. 

Konsumtionssamhällets framväxt har gått hand i hand med julfirandets koppling till 
konsumtion. Även om högtidlighållandet av julen har praktiserats under lång tid i det 
västerländska samhället var det först under slutet av 1800-talet som julfirandet 
etablerades på allvar. Utvecklingen av de moderna varuhusen104 som nya handels-

                                                      
101 https://enkopfridag.wordpress.com/ 
102 Bartunek & Do 2011 
103 Thomas & Peters 2011 
104 Jfr Fredriksson 1998 
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destinationer spelade en viktig roll för julfirandets kommersialisering. Ritualens 
samtida centralfigur, den globaliserade jultomten, designades av Coca-Cola på 
bekostnad av Sankt Nikolaus.105 Genom införandet av Black Friday kunde 
julförberedelserna sammanföras med den amerikanska Thanksgiving och kopplade på 
så sätt julklappsinköpen till en redan etablerad och arbetsfri familjehögtid.  

Trots kritiken av julens kommersialisering är december fortfarande den månad där 
den kommersiella aktiviteten är som högst i Sverige.106 Vad är det som gör att vi 
fortsätter handla julklappar i sådan omfattning? Vad är det vi köper och vilka 
konsumtionskanaler väljer vi? 

 

Julhandeln ger utökade öppettider 

  

                                                      
105 Connelly 2012 
106 http://www.svenskhandel.se/globalassets/_gammalt-innehall/rapporter/2011/svensk-handels-

julrapport-2011.pdf 
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Julfirandet som social relation 

Jag ska inte sticka under stol med att jag lockas av alla julerbjudanden och rabattkoder 
som flödar på Instagram just nu. Jag klickar gärna hem saker. Det är för enkelt för att 
låta bli nästan. Och därför har det blivit ett par saker under granen som frångår våra 
principer.107 

Så beskriver en ung Helsingborgsmamma på sin blogg hur julklappshetsen blir extra 
påtaglig när man fått barn. Det börjar med paketkalendrar redan vid första advent 
och fortsätter med en julklapp varje dag ända fram till julafton och ”sen på själva 
julafton vill ju föräldrarna överträffa sig själva (och alla andra föräldrar) och köpa en 
massa, dyra saker”. Bloggen fortsätter med en stark kritik av det konsumtionssamhälle 
vi lever i: 

Det är inte något jag är uppväxt med. Vi har fått mycket, men inte överdrivet mycket 
och har alltid varit nöjda med allt vi fått, för att det verkligen är saker som vi önskat 
oss. En indikation på att barn har för mycket saker är att de inte önskar sig något 
överhuvudtaget, anser jag.108 

Julen och julfirandet är idag ritualer som är intimt sammanflätade med konsumtion, 
ledighet och familj. Här har julklapparna en nyckelposition i den sociala 
interaktionen i de olika gemenskaper vi ingår i. Bruket att ge gåvor är ett 
grundläggande fenomen i alla samhällen och har alltid varit en praktik som skapar 
och upprätthåller olika former av sociala relationer.109 Att ge gåvor är uttryck för 
bekräftelse, interaktion och kommunikation, men att ge gåvor kan också vara ett sätt 
att utmana och utöva makt. Konsten att ge innebär också att man måste lära sig 
konsten att ta emot, uttrycka tacksamhet och hitta en lämplig gengåva. Gåvans 
koppling till julen symboliserar främst ett utbyte av omsorg och omtanke mellan nära 
och kära.  

Julens dilemma och svårigheten att faktiskt hinna med att inhandla alla de gåvor som 
ska bekräfta de sociala relationerna tar sig ofta uttryck – som etnologen Helene 
Brembeck har visat – i den ”sköra balansgången mellan julens känslomässiga värden 
och den påtagliga kommersen runt julfirandet”.110 Polarisering mellan ”familjemys” 
och ”konsumtionshets” innebär en slitning mellan olika värden och praktiker. Att ge 
en personlig och väl vald gåva är en annan slags praktik än att köpa en kommersiell 

                                                      
107 http://nouw.com/mathildaehk/julklappshets-28184263 
108 Ibid 
109 Jfr Mauss (1925)1990 
110 Brembeck 2011 



96 

produkt.111 Därför måste den kommersiella produkten, den opersonliga varan, 
omvandlas till en personlig gåva. Julklappen är alltså mer än en social relation och en 
ekonomisk transaktion. Att handla julklappar innebär också en hel del arbete.  

 

Julhandel i Magnus Stenbocksgallerian 

Ambivalensen mellan julens olika budskap, värden och praktiker är påtaglig i vårt 
insamlade empiriska material. Undersökningen bygger på både kvantitativt 
enkätmaterial och på kvalitativa etnografier. Så här berättar en yngre man, bosatt på 
Ven, om sitt förhållande till julen under tiden som vi följer honom under hans 
julklappsshoppingtur i centrala Helsingborg: 

När jag var barn tyckte jag att allt som hade med julen att göra var så fantastiskt på 
många sätt. Sen blev det mindre och mindre intressant. Men att ge presenter är ju 
alltid kul. Men jag skulle inte säga att julen är något speciellt för mig personligen. Fast 
nu när vi har fått barn har det plötsligt blivit viktigt igen. (Kristoffer, 31 år) 

                                                      
111 Jfr Carrier 2001 
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Beskrivningen belyser hur graden av julfirande följer familjebildandet, och hur det når 
en specifik status i samband med upprätthållandet av sociala och familjära 
relationer.112 Men vad är det vi köper för att bekräfta varandra och våra relationer? 
Vilka konsumtionskanaler och handelsformat är mest populära och varför?  

 

Figur 1.  
Samtliga julklappsinköp. Kläder och skor är den i särklass vanligaste julklappen. Mer än hälften av 
konsumenterna i undersökningen uppgav att de köpte antingen kläder eller skor som julgåvor. Andra 
vanligt förekommande julklappar var leksaker och böcker. 

På julklappsjakt i Helsingborg 

Det här kapitlet bygger på resultat från en enkätundersökning med 536 konsumenter 
i Helsingborg.113 Undersökningen visar att bara 5 % av respondenterna inte hade 
köpt några julklappar och inte heller hade för avsikt att köpa några. Detta pekar på, 
trots det faktum att kritiken av julens kommersialisering är vanligt förekommande 
och att Helsingborgs invånare i allt högre grad har en varierande etnisk och religiös 
bakgrund, att julklappsinköp är en högst självklar massaktivitet.   

Som vi kan se i figur 1 är kläder och skor den i särklass vanligaste julklappen. Mer än 
hälften av konsumenterna i undersökningen uppgav att de köpte antingen kläder eller 
                                                      
112 Miller 1993 
113 Enkätundersökningen genomfördes den 19–20 december 2013 och behandlade vilken slags julklappar 

(varukategori) man köpte, var dessa köptes och anledningen till valet av handelsplats. Enkäterna 
samlades ansikte-mot-ansikte i olika delar av Helsingborgs stadskärna, centralstationen Knutpunkten, 
Norr-city och Söder-city. 
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skor som julgåvor. Andra vanligt förekommande julgåvor var leksaker och böcker. 
Julklappar i form av upplevelser och presentkort var förvånande nog inte så 
välrepresenterade: endast 15 % uppgav att de köpte presentkort och 11 % gav bort en 
upplevelse i julklapp. 

På samma sätt som konsumtion kan analyseras som en bekönad praktik, kan också 
julklappsinköp betraktas ur ett sådant perspektiv.114 Med utgångspunkt från figur 2 
och figur 3 ser vi att den största skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller 
julklappsinköp visar sig i kategorierna hemelektronik och kosmetika. Dubbelt så 
många män köpte hemelektronik än antalet kvinnor. Vad gäller kosmetik var 
förhållandet det omvända. Detta visar att egna intressen och bekönade 
shoppingkompetenser även används vid val och inköp av julklappar. Det är dock 
intressant att notera att medan 15 % av männen uppgav att de inte hade köpt några 
julklappar alls, så var motsvarande andel endast 5 % vad gäller de kvinnliga 
konsumenterna. Av de män som fortfarande inte (några dagar innan julafton) köpt 
några julklappar, hävdade bara knappt hälften (45 %) att de hade för avsikt att köpa 
några innan julafton. För kvinnorna var andelen betydligt högre: 62 % hade för avsikt 
att köpa sina julklappar under de närmaste dagarna.  

 

Figur 2.  
Kvinnors julklappsinköp.115 Den största skillnaden mellan kvinnor och män när det gäller julklappsinköp 
visar sig i kategorierna hemelektronik och kosmetika. Dubbelt så många män köpte hemelektronik än 
antalet kvinnor. Vad gäller kosmetik var förhållandet det omvända. 

                                                      
114 Jfr Fischer & Arnold 1990 
115 308 kvinnor och 220 män. 8 personer uppgav inte sitt kön; därför exkluderades de från tabellerna. 
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Figur 3.  
Mäns julklappsinköp. Medan 15 % av männen uppgav att de inte hade köpt några julklappar alls, så var 
motsvarande andel endast 5 % vad gäller de kvinnliga konsumenterna. 

Julklappar och konsumtionskanaler 

Den förändrade relationen mellan olika butiksformat och konsumtionskanaler är även 
påtaglig vad gäller julklappsinköp. Från och med 1980-talet omvandlades förhållandet 
mellan detaljhandlaren och producenten till förmån för detaljhandlaren. Detta 
resulterade i ett ackumulerat ekonomiskt och symboliskt kapital inom handeln och de 
stora kedjebutikerna expanderade på en global arena.116 Den här utvecklingen 
sammanföll även med ett ökat konsumtionsutrymme117 och en ökad mobilitet i 
många delar av världen.118 Som en konsekvens av den här utvecklingen, och 
tillsammans med ett förändrat konsumtionsmönster, har handeln i stadskärnorna 
krympt till förmån för externa handelsplatser och köpcenter.119 Utvecklingen i Sverige 
har följt samma mönster,120 och under det senaste årtiondet har handelns 
digitalisering inneburit en omvälvning som vi ännu bara sett början på.121 Som vi kan 
se i figur 4 var julhandeln i Helsingborg i mitten på 2000-talets andra decennium 
fördelad mellan externa köpcenter, stadskärnan och e-handel.  

                                                      
116 Wrigley & Lowe 1996 
117 Silverstein 2003 
118 Spiering & Van der Velde 2008 
119 Wrigley & Lowe 2002 
120 Kärrholm & Nylund 2011 
121 HUI 2016 
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Figur 4.  
Olika kanaler för julklappsinköp.122 Julhandeln i Helsingborg i mitten på 2000-talets andra decennium 
fördelad mellan externa köpcenter, stadskärnan och e-handel. 

Väla Centrum öppnade, som redan nämnts i bokens första kapitel, redan 1974 i 
utkanten av Helsingborg. Området utvecklades ytterligare när Ikea etablerade sig i 
området 1988. Idag är Väla Centrum en handelsplats med omkring 200 butiker.123 
Enligt en konsultrapport omsatte hela området kring Väla omkring 3 120 miljoner 
svenska kronor vid tiden för undersökningens genomförande, medan motsvarande 
summa för stadskärnans omsättning var 1 344 miljoner kronor. Vår undersökning 
visar på samma dominans, även om enkäterna samlades in i stadskärnan. Väla 
Centrum var den mest populära handelsplatsen bland de tillfrågade konsumenterna: 
56 % uppgav att de hade handlat julklappar på Väla. Den näst populäraste 
destinationen för julklappsinköp var Kullagatan. 41 % av konsumenterna svarade att 
de handlat sina julklappar på stadens centrala gågata (Kullagatan som 
shoppingdestination beskrivs mer ingående i kapitel 3). Även den digitala handeln var 
en betydelsefull kanal för julklappsinköp och omkring en tredjedel, 29 %, uppgav att 
de handlade sina julklappar på nätet.  

                                                      
122 Av de 536 personer som deltog i undersökningen hade 51 stycken inte köpt julklapp än och 

ytterligare 6 personer svarade inte på frågan. 
123 Väla Centrum 2014  
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Som vi kan se i tabell 1 är Kullagatan (den centrala gågatan i Helsingborg) den mest 
populära julklappsdestinationen för kvinnor, yngre och äldre konsumenter, samt för 
dem som är bosatta i Helsingborg. Kullagatan är minst populär bland dem som bor 
utanför Helsingborg.  

Väla Centrum är en handelsdestination som lockar till sig många olika kategorier av 
konsumenter, men även om Väla är förstahandsvalet för de flesta är Kullagatan ett 
förstahandsval för dem som är 40 år och äldre. För de allra yngsta konsumenterna i 
vår undersökning (mellan 13 och 25 år) är Väla Centrum den handelsplats man väljer 
i första hand. Väla Centrum är även förstahandsvalet för de konsumenter som 
pendlar.  

Att köpa julklappar på nätet är intressant nog mer populärt bland konsumenter 
mellan 25 och 40 år. En förklaring kan vara att möjligheterna att betala med 
kontokort är begränsade för dem som är yngre än 18 år. Men bland konsumenterna 
även mellan 18 och 25 år hade knappt en tredjedel köpt en julklapp på nätet. Detta 
indikerar möjligen att de ”digitalt infödda” konsumenterna inte är lika entusiastiska i 
förhållande till nätet som den lite äldre generationen. Att handla julklappar på nätet 
var också vanligt förekommande bland invånarna i de mindre kommunerna utanför 
Helsingborg.126 Så uppger exempelvis 42,1 % av den del av respondenterna som är 
bosatta i Åstorp att de köpte sina julklappar på nätet. Vad gäller invånarna i 
Helsingborg är andelen betydligt lägre, 28,9 %. Tabell 1 visar också att få andra 
handelsplatser kunde konkurrera med Väla Centrum, Kullagatan eller de digitala 
julklappsinköpen.  

Betydelsen av tillgänglighet 

För att ytterligare belysa bakgrunden till varför man föredrog att köpa sina julklappar 
på den handelsplats man valt, fick konsumenterna i undersökningen sex olika 
alternativ att välja bland. Det var möjligt att välja flera av alternativen; dessa var 
”tillgänglighet”, ”utbud”, ”pris”, ”atmosfär”, ”service” och ”annat”. Som vi kan se i 
figur 5 var ”tillgänglighet” det svar som dominerade, följt av ”utbud” och ”pris”. Värt 
att notera är att sådant som ”atmosfär” och ”service” inte verkade ha någon större 
betydelse för konsumenternas val av handelsplats, och vad gäller service var detta 
uppenbarligen något som knappast inverkade överhuvudtaget när man valde var 
julklapparna skulle inhandlas.  

                                                      
126 Jfr Freathy & Calderwood 2012 
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Figur 5.  
Anledningar till valet av handelsplats för julklappsinköpen. ”Tillgänglighet” var det svar som dominerade 
till varför man föredrog att köpa sina julklappar på den handelsplats man valt, följt av ”utbud” och 
”pris”. 

Det kan dock vara viktigt att nyansera hur konsumenter tolkar ett brett alternativ som 
”tillgänglighet”. Att handelsplatsen upplevs som tillgänglig kan innebära olika saker 
för olika konsumenter. Med utgångspunkt från de kommentarer som gavs i enkätens 
öppna delar, och från det övriga empiriska materialet, blir det tydligt att tillgänglighet 
inte bara handlar om sådant som öppettider och parkeringsmöjligheter. Tillgänglighet 
kan också innebära, som även kapitel 5 och 6 visar, att handelsplatsen är tillgänglig 
när den som bäst behövs – på vägen hem, intill en mötesplats, i närheten av jobbet, 
skolan eller favoritcaféet. Detta innebär att möjligheten till konsumtion inte kräver 
någon speciell planering eller större ansträngning. Handelsplatsen finns helt enkelt på 
bekvämt avstånd.127 

  

                                                      
127 Wrigley & Brookes 2014 

Tillgänglighet 66 %

Utbud 41 %

Pris 21 %

Atmosfär 15 %

Service 5 %
Annat 7 %
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Tabell 2.  
Anledningar till valet av handelsplats för julklappsinköpen. Vad gäller olika anledningar till att välja Väla 
Centrum som julklappsdestination uppgav nästan hälften av konsumenterna att utbudet är den främsta 
orsaken, medan de som köpte sina julklappar i stadskärnan (på Kullagatan) menade att atmosfär och 
service är viktigt. 

  n128 Tillgänglighet Utbud Pris Atmosfär Service Annat 
Alla 475 66,3 % 41,1 % 21,3 % 15,0 % 4,8 % 7,2 % 

Väla  269 68,8 % 48,0 % 22,3 % 15,2 % 3,7 % 4,5 % 

Kullagatan 218 71,6 % 44,0 % 22,5 % 26,1 % 9,6 % 5,0 % 

Internet 137 67,9 % 46,0 % 40,9 % 14,6 % 5,8 % 3,6 % 

Kvinnor 286 69,2 % 42,0 % 19,9 % 14,0 % 4,2 % 7,0 % 

Män 183 62,3 % 39,3 % 23,5 % 16,4 % 6,0 % 7,1 % 

Pendlare 219 70,8 % 42,5 % 19,2 % 11,9 % 4,1 % 9,6 % 

Har bil 227 65,6 % 42,7 % 18,9 % 15,9 % 6,6 % 8,4 % 

Bor i Hbg 261 67,4 % 40,6 % 22,6 % 16,5 % 5,0 % 4,2 % 

Utanför Hbg  202 65,3 % 40,6 % 19,8 % 12,8 % 5,0 % 11,4 % 

Åstorp  37 62,2 % 62,2 % 48,6 % 13,5 % 16,2 % 2,7 % 

13–18 75 66,7 % 42,7 % 25,3 % 20,0 % 4,0 % 3,0 % 

18–25 144 63,9 % 46,5 % 20,8 % 12,5 % 6,3 % 4,2 % 

25–40  102 73,5 % 44,1 % 24,5 % 11,8 % 2,9 % 5,9 % 

40–60 94 62,8 % 36,2 % 20,2 % 19,1 % 4,3 % 11,7 % 

60+  54 63,0 % 25,9 % 14,8 % 13,0 % 7,4 % 9,3 % 

 

Trots att siffrorna i tabell 2 verkar ligga förhållandevis nära varandra, är det ändå 
möjligt att urskilja några viktiga skillnader mellan olika inköpskanaler. För de 
konsumenter som valde att handla julklappar på nätet var prisets betydelse dubbelt så 
stor som för övriga. För konsumenter på en mindre ort som Åstorp hade också priset 
stor betydelse för valet av handelsplats. Som vi kan se väljer invånare i Åstorp att 
handla på nätet i större utsträckning än övriga konsumenter i undersökningen. Vad 
gäller olika anledningar till att välja Väla Centrum som julklappsdestination uppger 
nästan hälften av konsumenterna att utbudet är den främsta orsaken, medan de som 
köpte sina julklappar i stadskärnan (på Kullagatan) menar att atmosfär och service är 
viktigt. Även flera av de invånare i Åstorp som var representerade i undersökningen 
uppgav att service är en viktig faktor vid valet av handelsplats. 

 

                                                      
128 Antal personer som svarade på denna fråga varierade. 
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Sammanfattning 

Vår undersökning bekräftar, föga förvånande, att julklappsinköp är en ständigt 
pågående massaktivitet dagarna före jul. De mest populära julklapparna är kläder, 
skor, leksaker och böcker. Men även samtida fenomen som presentkort och olika 
former av upplevelser är vanliga julgåvor. Vi kan konstatera att konsumtionsmönstren 
i och omkring Helsingborg följer samma förändringsmönster som iakttagits för den 
globala detaljhandeln.  

 

Julbelysning i stadsmiljön 

Vidare är det externa köpcentret Väla tillsammans med e-handeln de populäraste 
handelskanalerna för julklappsinköp. Den viktigaste faktorn bakom konsumenternas 
val av handelsplats är tillgänglighet, följt av utbud och pris. Här är det, som vi sett, 
viktigt att inte reducera en faktor som ”tillgänglighet” till en fråga om 
parkeringsmöjligheter och öppettider. Tillgänglighet handlar också om bekvämlighet 
och tajming.  
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Avslutningsvis vill vi påminna om att olika kombinationer av kön, ålder och plats 
influerar vår julklappshandel på olika sätt. Som vi har visat föredrar både män och 
den yngre generationen konsumenter att köpa sina julklappar i externa köpcenter, 
medan kvinnor och äldre konsumenter föredrar att köpa sina julklappar i stadskärnan. 
De digitala julklappsinköpen är vanligast bland de konsumenter som bor utanför stan 
och för konsumenter mellan 25 och 40 år. 

Julklappar har betydelse både som gåva och konsumtionsvara. Trots att julen och 
julfirandet betraktas som en av våra mest kommersiella högtider, fungerar ändå julen i 
Sverige som en viktig ritual för att skapa och upprätthålla familjeliv och andra sociala 
relationer. Med utgångspunkt från de julförberedande konsumtionsaktiviteter som 
pågår under december månad, är denna period av stor vikt för handelns ekonomi. 
Därför är det viktigt att utveckla en kontextuell kunskap kring konsumenternas olika 
val i relation till vilken slags produkter de föredrar att köpa samt vilken kanal eller 
vilken handelsplats de väljer att besöka. Sådan kontextuell kunskap bidrar till 
möjligheten att utveckla mer långsiktiga strategier för hållbar detaljhandel.  
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Kapitel 8  
Den hållbara handelsstaden: Om 
konsten att hantera gröna konsumenter 

Devrim Umut Aslan & Cecilia Fredriksson 

Att vilja vara hållbar 

Jag är inte speciellt förtjust i konsumtion. På Söder har vi en jättefin second hand-affär, 
vi har också ett par här på Norr som är riktigt bra. Där handlar jag gärna mina kläder. 
[---] Jag handlar rätt så mycket på nätet. Framförallt köper jag fairtrade och ekologiska 
grejer från nätet. Utbudet på nätet är mycket bättre. [---] Jag shoppar sällan på helger. 
Om jag shoppar på helger så åker jag kanske på loppisar, då åker jag bil utanför 
Helsingborg liksom; till Malmö ibland, till Köpenhamn ibland. [---] Jag handlar på 
second hand-affärer för att det är ett hållbart sätt att konsumera på. [---] Jag skulle gissa 
att det är rätt liten del av de sakerna jag handlar som är fairtrade-märkta även om jag 
försöker handla mycket fairtrade. Men kanske max tio procent för att utbudet är så 
dåligt, det finns väldigt begränsat antal varor som har märkningen. (Nina, 32 år) 

Idag uttrycker allt fler ett ointresse för konsumtion och vissa upplever till och med en 
stark motvilja mot att konsumera.129 Det kan handla om att man som konsument 
föredrar att köpa sina varor digitalt eller att den traditionella handeln inte upplevs 
som tillräckligt miljömedveten och inte erbjuder ett hållbart sortiment. Vi ser hur 
förändrade och alternativa förhållningssätt till konsumtion etablerar nya beteenden 
och praktiker. Kunden blir allt kunnigare och visar ofta ett aktivt intresse för 
hållbarhetsfrågor och ”grön konsumtion”.130 Det ökade intresset för etik, miljö och 
socialt ansvar sammanfaller med en tilltagande individualisering som innebär att 

                                                      
129 Fredriksson 2016 
130 Fredriksson & Fuentes 2014, Fuentes & Fredriksson 2016 
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individen på olika sätt förväntas förverkliga sig själv genom konsumtion.131 Dessa 
motstridiga intressen sammanfaller även med att det etableras allt fler marknader för 
återbruk, second hand och begagnat.132 Ny(gamla) former för handel flätas samman 
med nya former för menings- och identitetsskapande där fenomen som second hand, 
återbruk och ”delandets ekonomi” tar allt större plats runtom i Europa.  

 

Bakluckeloppis på Söder i Helsinborg 

I det inledande citatet beskriver en yngre kvinna, Nina från Helsingborg, 
svårigheterna med att vara den miljömedvetna konsument hon skulle vilja vara. Hon 
har förgäves letat i Helsingborg med omnejd efter en miljövänlig och ekologiskt 
producerad klänning att ha på sig på en god väns kommande bröllop. I en 
videoinspelad intervju133 berättar Nina att bristen på gröna alternativ och ett varierat 
second hand-utbud gör att hon ibland väljer att ta bilen till Köpenhamn eller Malmö 
för att besöka loppmarknader och second hand-butiker.  

Det här kapitlet syftar till att diskutera hur medelstora handelsstäder som Helsingborg 
bemöter och hanterar gröna konsumenter som Nina.  Förutom den motsägelsefulla 
praktiken i att behöva ta bilen och köra omkring tio mil för att handla miljövänligt, 
belyser exemplet betydelsen av att en stad eller en handelsplats kan erbjuda ett 
alternativt och hållbart utbud.  

                                                      
131 Campbell 2005, Fredriksson 2016 
132 Gregson & Crewe 1998, 2003, Watson & Shove 2008, Fredriksson 2013, Hansson & Brembeck 

2015, Watt & Dubbeld 2016 
133 Den videoinspelade intervjun gjordes under Devrim Aslans fältarbete i projektet Handel Helsingborg. 
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Mellan konsumtionskritik och hållbarhet 

Mellan det alltmer ifrågasatta konsumtionssamhället och föreställningar om hållbarhet 
befinner sig handelns olika aktörer. Kopplingen mellan handel och hållbarhetsfrågor 
är idag ett betydelsebärande fält som aktiverar olika normsystem och diskursiva 
praktiker. Handelns omvandling under de senaste decennierna har inneburit att 
detaljhandeln internationaliserats och koncentrerats till större globala aktörer med 
specifika etableringskrav. Detaljhandelns ekonomiska geografi har format våra städer 
och urbana miljöer på ett genomgripande sätt.  

Idag ser vi hur den förändrade relationen mellan handlare och konsument skapar nya 
konsumtionsmönster som innebär såväl möjligheter som utmaningar för den 
traditionella detaljhandeln. Det finns en efterfrågan på lokalt producerade varor med 
fokus på miljö och hållbarhet, men det finns också en efterfrågan på ett lokalt unikt 
utbud som skiljer sig från kedjebutikernas globala sortiment. Så kan 
exempelvis ”second hand-index” i en handelsstad för vissa konsumenter och besökare 
innebära en viktig markör som signalerar graden av medvetenhet om såväl mode och 
trender som miljöfrågor.134 När ett ökande antal konsumenter upplever att de 
personliga konsumtionspraktikerna kan ha större inflytande på de globala 
hållbarhetsfrågorna än ett politiskt engagemang blir det av avgörande betydelse för 
handeln och olika handelsplatser att leva upp till kundens förväntningar.135 Här 
uppstår nätverk av aktörer som utifrån olika drivkrafter och strategier vill utveckla den 
lokala och regionala handelns miljöstrategi.  

Att erbjuda gröna alternativ är dock förenat med vissa utmaningar.136 På samma sätt 
som det innebär en hel del ”arbete” för den konsument som strävar efter att välja 
hållbara produkter, krävs det kunskapsutveckling och nytänkande hos handeln för att 
kunna erbjuda det kunden efterfrågar. Att aktivt erbjuda och marknadsföra ”gröna” 
produkter innebär ett visst mått av risktagande vad gäller trovärdighet och 
konsekvens. Det blir viktigt att leva upp till det man lovar eftersom medvetna 
konsumenter också är kunniga och väl pålästa. Att profilera sig som grön, miljövänlig 
eller ekologisk innebär ett seriöst åtagande. För att inte uppfattas som ytlig 
”greenwashing” bör hållbarhetsarbetet genomsyra hela tjänsten eller erbjudandet. För 
en handelsstad kräver hållbarhetsarbetet dessutom en samverkansprocess mellan olika 
aktörer och intressenter som konsumenter, producenter, beslutsfattare, kommunala 
tjänstemän, handlare, centrumutvecklare och fastighetsägare. Vi såg inledningsvis 

                                                      
134 Under 2017 rapporterades bland annat i SVT om det krympande utbudet av second hand i 

Helsingborg, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/darfor-klar-sig-inte-helsingborgaren-
som-en-malmobo? 

135 Pharr 2011 
136 Fuentes 2014, Fuentes & Fredriksson 2016 
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några av de utmaningar som en uttalat miljömedveten konsument måste hantera för 
att kunna handla hållbart och på så sätt bekräfta sin miljövänliga identitet. Hur 
hanterar olika aktörer de utmaningar som den förändrade konsumtionskulturen 
innebär? Vad innebär detta för centrumutvecklaren? Hur betraktar detaljhandlaren de 
miljömedvetna konsumenterna?  

Att vilja vägleda kunden: ”Schyssta kartan” 

I slutet av 2014 arbetade några olika aktörer i staden med en kartläggning av de 
butiker eller verksamheter i centrum som, enligt egen uppgift, kunde erbjuda ett 
hållbart och ekologiskt utbud.137 Tillsammans ville man utarbeta en så kallad ”schysst 
karta” över miljövänliga varor och tjänster i centrum av Helsingborg.   

I samband med denna kartläggning genomfördes en undersökning där 70 % (494 
stycken) av stadens handlare och verksamheter deltog.138 Arbetet med att ta fram en 
karta över stadens hållbara utbud blev en process som inte oväntat kantades av olika 
föreställningar om vad som är hållbart eller ekologiskt. Kartläggningen utmynnade i 
framtagandet av en konkret produkt, en ”ekoguide” som gjordes tillgänglig på 
kommunens hemsida och som syftar till att vägleda de konsumenter som söker en 
hållbar och miljövänlig livsstil.139  

I undersökningen definierades miljövänlig handel utifrån fyra typer av utbud och 
tjänster: ekologiska varor och tjänster, etiska varor och tjänster, second hand-
produkter och reparationstjänster.140 Det är viktigt att påpeka att utgångspunkten för 
undersökningen inte handlade om att söka jämförelser eller mäta det miljövänliga 
utbudet i förhållande till andra svenska städer. Den process som kartläggningen 
innebar kan beskrivas som ett pionjärarbete där, som redan nämnts, flera olika aktörer 
var involverade. 

Det övergripande resultatet av undersökningen visar att mer än hälften av de 
undersökta verksamheterna erbjuder miljövänliga produkter eller tjänster.141 Men 
                                                      
137 De avdelningar som deltog i kartläggningen var Miljöbyrån, Näringslivsavdelningen och GIS 

Enheten. Devrim Aslan ledde som kommundoktorand och handelsforskare detta samarbete. 
138 Undersökningen genomfördes dels genom frågeformulär i pappersform som lämnades och hämtades 

på plats i butiken eller verksamheten. En digital version av undersökningen sändes även till 
Citysamverkans medlemmar (här blev dock svarsfrekvensen låg). 

139 En uppdaterad version av resultatet finns tillgänglig på kommunens hemsida: 
http://www.helsingborg.se/startsida/bo-bygga-och-miljo/hallbar-livsstil/schyssta-kartan-din-ekoguide/ 

140 Se figur 1 i slutet av denna artikel. 
141 I undersökningen räckte det dock med att man hade en slags hållbar produkt eller tjänst för att få vara 

med på ”schyssta kartan”. 
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långt ifrån alla av dessa verksamheter identifierar eller marknadsför sig som gröna eller 
miljövänliga butiker. Ett annat övergripande resultat var att ekologiska produkter var 
mer tillgängliga i livsmedelsbutiker och butiker med hälsorelaterat utbud.142 Även 
mode- och heminredningsbutiker hade relativt stort utbud av ekologiska produkter. 
Hos de butiker som sålde barnkläder var andelen miljömärkta eller ekologiska kläder 
omfattande. Bland de butiker som hade lägst eller ingen andel ekologiska produkter 
utmärkte sig dem som sålde köks- och hushållsartiklar samt glas, porslin och 
antikviteter. Inte heller någon av stadens fem musikaffärer menade sig exempelvis ha 
något ekologiskt utbud.  

När det gäller utbudet av reparationstjänster får vi däremot ett annat perspektiv på 
hållbarhet. Här är det övervägande butiker med fokus på teknik och elektronik som 
kan förlänga livet på olika produkter. Förutom butiker som säljer datorer, 
mobiltelefoner, TV och TV-spel, hemelektronik, musik- och fotoaffärer erbjuder 
också optiker, cykelaffärer och trädgårdsbutiker reparationstjänster. 

Miljövänlig livsstil och hållbara utbud 

Med utgångspunkt från det övergripande resultatet blir det tydligt att det miljövänliga 
utbudet kretsar kring livsmedel, kläder och heminredning. Detta är ett utbud av 
produkter som verkar upplevas som mer intima och personliga av konsumenten. 
Detta sammanfaller som tidigare nämnts med ett allmänt ökat intresse för hälsa och 
välmående. De hållbara produkter som kunden söker har ofta nära koppling till den 
egna kroppen, och det miljövänliga utbudet av mat, hem, hälsa och kläder som 
Helsingborg erbjuder speglar en grön livsstilskonsumtion som kan beskrivas som mer 
eller mindre exklusiv. 

Inom mode och heminredning ingår sällan reparations- eller lagningstjänster. Men 
det är intressant att notera att till skillnad från mode- och heminredningsbutiker 
uppfattas inte de teknik- och elektronikbutiker som erbjuder reparationstjänster som 
specifikt miljövänliga eller hållbara. Detta ger tankeväckande perspektiv på den 
samtida relationen mellan handel, hantverk och hållbarhet. En annan aspekt av 
handel och hållbarhet är relationen mellan pris och miljövänliga produkter. Som vi 
kan se är antalet butiker som identifierar sig som miljövänliga och exklusiva dubbelt 
så många som dem som identifierar sig som miljövänliga och prisvärda.143 

                                                      
142 Se tabell 1 i slutet av artikeln: stormarknad (100 %), bar (69,2 %), café (66,6 %), restaurang (54,9 %), 

hälsobutik (59,5 %) och livsmedelsbutik (50 %). 
143 Se tabell 4 
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Det finns ingen större skillnad i det hållbara utbudet mellan olika butiksformat. De 
nationella kedjorna har dock ett större utbud vad gäller ekologiskt och etiskt märkta 
produkter, medan lokala eller regionala kedjor oftare kan erbjuda reparationstjänster 
och andrahandsvaror. Sammantaget visar studien att de enskilda, lokala butikerna har 
ett lika omfattande hållbarhetsutbud som de internationella kedjorna. Detta innebär 
att de lokala handlarna, som har stor betydelse för handel i stadskärnorna, även har 
potential att hantera gröna konsumenter.  

Vem är den gröna konsumenten? 

Utöver den faktiska informationen kring vilket utbud en handlare kan erbjuda en 
miljövänlig konsument syftade undersökningen till att synliggöra hur de lokala 
handlarna uppfattar gröna konsumenter och miljövänlig konsumtion. Ungefär hälften 
av handlarna menade att kundernas intresse för etiska eller miljömärkta produkter är 
mycket litet eller till och med obefintligt.144 

I undersökningen framkom även några stereotyper vad gäller ”gröna konsumenter”. 
En sådan konsument beskrivs i det här sammanhanget som en välutbildad, välbetald 
och kunnig kund i åldern 25–50 år. Kunden är ofta en kvinna som visar stort intresse 
för hur varorna producerats. Framför allt uppfattas den yngre generationen som 
specifikt intresserad av miljöfrågor, medan en del handlare menar att även de äldre 
kan vara intresserade av miljöfrågor ”när man köper till barnbarnen”. Andra 
beskrivningar av den miljövänliga kunden kopplar samman begrepp som 
”vänsteraktivister” med dem som ”köper ekologiskt bröd” eller kunniga kunder som 
”kommer med sin egen påse och vet mycket om produkterna”. Några handlare 
menade dock att kunderna inte är ”så medvetna som de tror att de är”. 

Däremot gav handlarna uttryck för en relativt stark tilltro till hur den hållbara 
handeln skulle komma att utvecklas i framtiden. Många menade att den hållbara 
konsumtionen var ”framtiden” och att ”folk vill ha mer och mer ekologiskt utifrån 
hälsoperspektivet”. En del satte sin tilltro till modets mekanismer och genom att 
återbruk ”blir en trend” blir det möjligt att utveckla branscher som exempelvis second 
hand. Några handlare menade på liknande sätt att det ökande intresset för hållbarhet 
innebär att ”marknaden kommer att reglera sig själv”. I undersökningen framkom 
även att man som enskild handlare upplevde sina möjligheter att påverka som 
begränsade och att ”det är priset som är problemet”. 

                                                      
144 Se figur 2 
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Hållbara strategier för gröna alternativ 

Konsumtionens förändrade betydelse leder till att handeln idag måste utöka eller 
förändra sitt erbjudande. Handelns olika aktörer möter en allt kunnigare kund som 
efterfrågar värden som sträcker sig längre än den faktiska varan eller tjänsten. Vi ser 
hur förändrade konsumtionsmönster och etiska överväganden kring miljö och 
hållbarhetsfrågor ställer nya krav på handelns relationer till det omgivande samhället. 
Den här utvecklingen är både en utmaning och en möjlighet för detaljhandelns 
betydelse för städer och platser.  

 

Second hand-butik på Södra Storgatan i Helsingborg 

Vi vet att handel har stor inverkan på destinations- och stadsutveckling. Som 
diskuterats i flera av bokens bidrag finns en stark tilltro till handelns betydelse för 
levande stadskärnor. Vi vet också att handel och konsumtion har och har haft en 
starkt normativ och social funktion. Här har handeln och olika handelsplatser idag 
stora möjligheter att profilera sig som samhälleliga aktörer. Den växande marknaden 
för hållbar konsumtion är påtaglig såväl internationellt som nationellt. Även om 
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intresset för hållbarhetsfrågor ännu främst är ett storstadsfenomen, måste även mindre 
och mellanstora städer utveckla strategier för att bemöta gröna konsumenter.  

Vi såg i det inledande exemplet hur Nina förgäves sökte efter ett hållbart second 
hand-utbud med hög modegrad. Vår undersökning visar att centrumhandeln i 
Helsingborg erbjuder många hållbara och miljövänliga alternativ, men 
undersökningen visar också att utbudet är ojämnt fördelat. Trots handlarnas 
övertygelse om att hållbarhetsfrågorna kommer att bli allt viktigare är tilltron på en 
självreglerande marknad oftast större än tilltron till de egna möjligheterna att erbjuda 
ett grönt sortiment. Att planera för hållbar handel kräver långsiktig samverkan mellan 
olika aktörer. Ett sådant hållbarhetsarbete har sina kontextuella och specifika 
utmaningar att hantera.  

 

Figur 1.  
Andel butiker och verksamheter i centrum som erbjuder miljövänliga tjänster eller produkter.  

Tabell 1 

Butiksformat/ 
Sortiment 

n % Sample Miljö- 
märkning 

Etisk 
märkning 

Repara-
tion 

Second hand 

Accessoarer 64 13,0 % 37,5 % 25,0 % 45,3 % 10,9 % 

Antikt 9 1,8 % 11,1 % 11,1 % 22,2 % 100 % 

Bar 26 5,3 % 69,2 % 34,6 % - - 

Barnkläder 16 3,3 % 50,0 % 50,0 % 18,8 % 18,8 % 

Blommor 8 1,6 % 37,5 % 37,5 % 12,5 % - 

Böcker 8 1,6 % 37,5 % 37,5 % - 12,5 % 

Café 36 7,3 % 66,6 % 55,6 % - 5,6 % 

Cykel 4 0,8 % 75,0 % - 100,0 % 25,0 % 

Damkläder 57 11,6 % 42,1 % 24,6 % 22,8 % 10,5 % 
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Dator 9 1,8 % 33,3 % 11,1 % 100,0 % 22,2 % 

Djuraffär 2 0,4 % 50,0 % 50,0 % 50,0 % - 

Fast food 23 4,7 % 43,5 % 13,0 % - - 

Foto 2 0,4 % 50,0 % - 100,0 % 50,0 % 

Frisör 71 14,5 % 39,4 % 11,3 % - 1,4 % 
Glas & porslin 12 2,4 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % 41,7 % 

Handskar & 
väskor 

30 6,1 % 36,7 % 20,0 % 46,7 % 6,7 % 

Hantverk 22 4,5 % 45,5 % 18,2 % 63,6 % 13,7 % 

Hemelektronik 13 2,6 % 30,8 % 7,7 % 69,2 % 46,2 % 

Heminredning 42 8,6 % 52,4 % 26,2 % 23,8 % 14,3 % 

Herrkläder 26 5,3 % 46,2 % 19,2 % 38,5 % 7,7 % 

Hobby 26 5,3 % 50,0 % 23,1 % 46,2 % 19,2 % 

Hotell 5 1,0 % 40,0 % 40,0 % - - 

Hälsa 37 7,5 % 59,5 % 37,8 % 10,8 % 5,4 % 

Järnhandel 0 - - - - - 

Kiosk 20 4,0 % 30,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % 

Konst 10 2,0 % 40,0 % 10,0 % 40,0 % 30,0 % 

Kosmetik 22 4,5 % 45,5 % 36,7 % - 9,0 % 

Köksartiklar 11 2,2 % 9,0 % - 36,4 % 36,4 % 

Leksaker 9 1,8 % 22,3 % 22,3 % 33,3 % 22,2 % 

Livsmedel 54 11,0 % 50,0 % 31,5 % 1,9 % 1,9 % 

Mobiltelefoni 16 3,3 % 31,3 % 6,3 % 75,0 % 18,8 % 

Musik 5 1,0 % - - 80,0 % 100,0 % 

Möbel 8 1,6 % 25,0 % 12,5 % - 37,5 % 

Nattklubb 2 0,4 % 50,0 % - - - 

Optik 13 2,6 % 38,5 % - 92,3 % 7,7 % 

Restaurang 82 16,7 % 54,9 % 26,8 % - 1,2 % 

Second hand 10 2,0 % 30,0 % 40,0 % 10,0 % 100,0 % 

Skor 33 6,7 % 39,4 % 33,3 % 45,5 % 12,1 % 

Skönhet 39 7,9 % 43,6 % 30,8 % 2,6 % 5,1 % 

Smycken 45 9,2 % 42,2 % 35,6 % 46,7 % 15,6 % 

Spelbutik 9 1,8 % 33,3 % 22,2 % 11,1 % - 

Sport 13 2,6 % 30,8 % 15,4 % 46,2 % 7,7 % 

Stormarknad 4 0,8 % 100,0 % 75,0 % - - 

Trädgård 2 0,4 % 50,0 % - 100,0 % - 

Turism & resa 13 2,6 % 15,4 % 15,4 % 7,7 % - 

Tv & dataspel 5 1,0 % 20,0 % - 60,0 % 80,0 % 

Ungdomskläder 13 2,6 % 38,5 % 30,8 % 38,5 % 30,8 % 

Upplevelse 17 3,5 % 41,2 % 29,4 % 5,9 % 5,9 % 

Varuhus 1 0,2 % - - - - 

Vitvaror 0 - - - - - 

Annat 27 5,5 % 37,0 % 7,4 % 14,8 % 3,3 % 
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Tabell 2.  
Andel miljövänligt utbud av varor och tjänster i förhållande till butiksformat. Antalet affärer som svarade 
på frågan var 487. De kunde välja flera alternativ. 

Butiksorganisation n % Sample Miljömärk-
ning 

Etisk 
märkning 

Reparation Second 
hand 

Global kedja 44 9,0 % 45,5 % 18,2 % 18,2 % 4,5 % 

Nationell kedja 77 15,8 % 50,6 % 32,5 % 24,7 % 5,2 % 

Lokal/regional kedja 43 8,8 % 37,2 % 20,9 % 27,9 % 9,3 % 

Franchise 26 5,3 % 46,2 % 26,9 % 15,4 % 3,8 % 

Enstaka lokal 330 67,8 % 41,2 % 17,9 % 17,9 % 6,4 % 

Tabell 3.  
Miljövänligt utbud av varor och tjänster i förhållande till målgrupp. Antalet affärer som svarade på frågan 
var 327. De kunde välja flera alternativ. 

Målgrupp n %  Miljömärkning Etisk 
märkning 

Reparation Second 
hand 

Allmänt 340 70,8 % 41,5 % 17,6 % 18,8 % 7,9 % 

Barn 14 2,9 % 57,1 % 42,9 % 14,3 % - 

Unga 71 14,8 % 47,9 % 26,8 % 25,4 % 7,0 % 

Kvinnor 117 24,4 % 42,7 % 25,6 % 22,2 % 4,3 % 

Män 94 19,6 % 46,8 % 28,7 % 23,4 % 5,3 % 

Äldre 73 15,2 % 45,2 % 24,7 % 24,7 % 6,8 % 

Annan  12 2,5 % 50,0 % 25,0 % 25,0 % 8,3 % 

Tabell 4.  
Miljövänligt utbud av varor och tjänster i förhållande till pris. Antalet affärer som svarade på frågan var 
480. De kunde välja flera alternativ. 

Prisklass n % 
Sample 

Miljömärkning Etisk 
märkning 

Reparation Second 
hand 

Exklusiv 64 19,6 % 46,8 % 28,1 % 31,3 % 6,3 % 

Lågpris 54 16,5 % 24,1 % 7,4 % 16,7 % 3,7 % 
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Figur 2.  
Handlarnas upplevelse av kundernas intresse för miljövänliga produkter.  
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3. Handelns digitala utmaningar  
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Kapitel 9  
Multikanalhandel i stadskärnan och 
dess utmaningar 

Devrim Umut Aslan 

Det kostar mycket att ha en fysisk butik, så om jag har en välfungerande webbutik 
hjälper detta till att komma igång. Jag behöver båda butikerna, off-line och online. Jag 
måste nå fler kunder. (Sandra145, ägare av en enskild butik) 

Många oberoende detaljhandlare har, liksom Sandra, länge kämpat för att bevara sin 
kommersiella existens. Antalet butiker i stadskärnor i Sverige, och även utomlands, 
minskar stadigt sedan tre decennier tillbaka och är ofta i fokus för ständigt 
återkommande debatter. Generellt sett äger enskilda butiksägare större delen av de 
butiker som erbjuder varor och service idag. Dessa butiksägare utgör en viktig faktor 
för att säkerställa en levande handelsmiljö i våra städer. Kerstin, som bedriver 
multikanalhandel, hävdar att försäljning via internet fungerar som ”den trettonde 
månaden på året”, något som ”hjälper till att hålla huvudet ovanför vattenytan”. 
Internet har, med alla sina möjligheter, blivit ännu en utmaning för detaljhandeln. På 
vilka sätt har internet blivit en del av de enskilda handlarnas överlevnadsstrategier? 
Hur anpassar sig stadskärnornas detaljhandel till den digitala tidsåldern? Vilka är de 
svåraste utmaningarna för handlare i relation till multikanalhandel? 

Att undersöka butikens digitalisering 

Målet med det här kapitlet är att undersöka hur handlare i centrala Helsingborg har 
integrerat internet i sina butiker, samt att utveckla en bättre förståelse för de 
utmaningar och möjligheter som multikanalhandel i stadskärnor medför. 

                                                      
145 Alla namn i studien är fiktiva. 
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Forskningen påbörjades i september 2015 och slutfördes den sista veckan i november 
2015.146 Undersökningen bestod av tre faser. I den första fasen delade 
forskningsgruppen ut enkäter till cirka 400 detaljhandlare i stadens centrum och fick 
in 166 svar. Denna kartläggning hade som mål att få en generell bild av hur 
detaljhandlare i stadskärnan använder internet i sina företag. I den andra fasen valdes 
tre oberoende detaljhandlare ut av de företag som hade försäljning både online och i 
butik. Observationer offline och online utfördes sedan i de fysiska butikerna, på 
hemsidorna och i deras sociala medier. I den sista fasen intervjuades några av 
butiksägarna på sin arbetsplats. 

Inom forskningen om multikanalhandel har fokus främst legat på hur stora etablerade 
affärskedjor anpassar sig till en online-kanal och de utmaningar som det innebär att 
”sömlöst” integrera digital och fysisk detaljhandel.147 Diskussionen kring en sådan 
integrering kännetecknas bland annat av konceptet ”omnikanalhandel”. Ett annat 
aktivt forskningsfält handlar om förhållandet mellan e-handel och stadshandel, det vill 
säga hur handel i stadskärnor påverkas av e-handel. Den typen av studier diskuterar 
dock inte perspektivet integrering av multikanaler.148 

Studier som fokuserar processerna kring hur enskilda butiksägare anpassar sin 
multikanalhandel lyser dock med sin frånvaro. Dessutom baseras studierna av de 
större kedjornas multikanal- och omnikanalhandel, med några få undantag,149 på 
främst kvantitativa metoder.150 För att kunna förstå hur det vardagliga arbetslivet ser 
ut och upplevs är det fördelaktigt att använda en mångfacetterad metodologi. I den 
här studien använde sig forskargruppen av både kvalitativa och kvantitativa 
forskningsverktyg. Analysen bygger på en kombination av båda dessa metodologiska 
verktyg.151 

 

                                                      
146 Studien utfördes genom ett samarbete med Näringslivs- och destinationsutvecklingsenheten i 

Helsingborgs stad, där Devrim Aslan arbetade som detaljhandelsanalytiker. Tre masterstudenter i 
etnologi vid Lunds universitet, Natalia Usme, Phoebe Feng och Elen Kerobyan, praktiserade vid 
enheten och samlade empiriskt material med stöd av Devrim Aslan. 

147 Se Verhoef et al 2015 
148 Se Boschma & Weltevreden 2004, Weltevreden 2007 
149 Se Iouguina 2015 
150 Se Blázquez 2014, Pauwels & Neslin 2015 
151 Det finns tydliga utmaningar med att använda både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. 

Den viktigaste är skillnaderna i de epistemologiska antaganden som de två forskningsmetoderna står 
för. För vidare diskussion, se Small 2011. 
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Internet och detaljhandel i stadskärnan 

Våra resultat visar att internet redan har blivit en integrerad del av detaljhandeln i 
Helsingborg. Enligt vår enkät hade 84 % av stadens detaljhandlare en hemsida; en 
fjärdedel av dessa hemsidor var dock inte anpassade till smartphones. Liknande 
resultat konstaterades för användningen av sociala medier där 84 % av handlarna 
hade ett konto på sociala medier. Detta illustreras i figur 1 som också tydligt visar att 
Facebook och Instagram är de mest populära plattformarna. Detta innebär att 
internet och e-handel till viss del redan är integrerat i handeln i Helsingborgs 
stadskärna. 

 

Figur 1.  
Detaljhandlare i Helsingborgs stadskärna: användning av sociala medier. 

43 % av de tillfrågade handlarna uppgav att de säljer varor eller tjänster online – en 
förhållandevis hög andel. Det är viktigt att notera att de butiker som medverkade i 
undersökningen tillhör olika kategorier av handel på olika organisatoriska nivåer. 
Figur 2 visar en stor skillnad vad gäller närvaron på internet mellan nationella eller 
globala kedjebutiker och enskilda lokala butiker. Resultatet är en viktig påminnelse 
om att digitalisering och anpassning till nya teknologier sker relativt osymmetriskt 
inom detaljhandelsvärlden.152 Som vi kommer att se i det här kapitlet innebär 
införandet av en övergripande strategi för e-handel stora utmaningar för de enskilda 
handlarna. Som tidigare nämnts har forskning inom konceptet multikanalhandel 

                                                      
152 Hart et al 2000 
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endast fokuserat på stora butikskedjor och helt ignorerat den utmanande situation 
som enskilda detaljhandlare står inför. 

 

Figur 2.  
Detaljhandlare i Helsingborgs stadskärna: användning av multikanalhandel uppdelat i olika 
detaljhandelskategorier.  

När detaljhandlare tillfrågades om varför de valt att inte sälja varor eller tjänster online 
svarade 39 % att detta inte behövdes, 31 % svarade att de inte var intresserade, 11 % 
svarade att de inte hade tillräckliga resurser, 10 % svarade att de påbörjat processen att 
starta en e-handel och 8 % menade att de saknade tillräckliga kunskaper. Dessa siffror 
kan tolkas som att majoriteten av handlarna redan bestämt sig för om de ville använda 
sig av multikanalhandel eller inte. 

Utmaningar 

Först måste vi packa dem [varorna] väldigt noggrant, sen måste vi väga paketet och 
sätta på rätt antal frimärken. Därefter lägger vi dem i en påse. Okej. Du måste göra 
detta snabbt. Du vet att kl 15.00 kan du kolla din onlinebank för att se vem som har 
betalt i förskott och då kan du börja packa. Du måste skynda dig för posten stänger kl 
18 och när du är själv och inte kan gå härifrån… Du är glad om det inte kommer 
kunder när du håller på att packa. (Anna, dotter till butiksägare) 
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Undersökningen visar att den största utmaningen för majoriteten av detaljhandlare 
vad gäller multikanalhandel är tid, följt av tekniska problem och olika svårigheter 
kopplade till betalningsmetoder (se figur 3).153 Citatet från Anna är ett talande 
exempel på hur online-handel stjäler tid och uppmärksamhet från de fysiska butikerna 
och hur den digitala handeln kan skapa spänning och stress. Handlarens förhoppning 
att inga kunder besöker den fysiska butiken när hon måste packa varorna visar den 
desperation och utsatthet som många enskilda butiksägare upplever i samband med 
utvecklingsarbetet av multikanaler. 

 

Figur 3.  
Utmaningar i användningen av multikanalhandel enligt detaljhandlare i Helsingborg. 

Kerstin, butiksägare och Annas mamma, som var ansvarig för att uppdatera 
produktinformationen på hemsidan, sade att hon arbetar ”mellan 60 och 80”. På den 
efterföljande frågan om hon menade mellan 60 % och 80 %, log hon och såg upp 
från sitt pappersarbete: ”Nej, timmar. 60, ibland 80, i veckan.” Hemsidan har köpts 
in från en nationell plattform för e-handel som säljer e-handelslösningar till 
småskaliga entreprenörer. Kerstin berättar att hon uppdaterar hemsidan på kvällarna 
under sin ”lediga” tid: 

Det är nästan ett heltidsarbete att uppdatera hemsidan. Jag gör det några gånger i 
veckan. Bara att ladda upp en bild tar lång tid. Du måste ha den i rätt storlek och 
importera den från kameran, och sen skriver du beskrivningen till. För varje enskild 
produkt. (Kerstin, enskild butiksägare)  

                                                      
153 N=30. 38 detaljhandlare som säljer varor eller tjänster svarade inte på frågan. 
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I alla tre detaljhandelsföretag där vi gjorde etnografiska observationer, sköttes 
hemsidan av butiksägaren när hon eller han hade tid. Sandra arbetade med hemsidan 
så fort det inte var någon kund i butiken. Olof, som är delägare i en affär i centrum 
som säljer exklusiva väskor, uttrycker liknande klagomål över bristen på tid: 

Jag hade faktiskt kunna lägga upp allting online, men jag har inte gjort det. Att lägga 
upp en produkt tar ganska lång tid: du måste ha en bild och du måste ha en bra 
beskrivning och så måste du såklart ha den produkten tillgänglig. (Olof, delägare i en 
enskild butik) 

 

Den fysiska butiksmiljön skiljer sig från den digitala 

Hemsidornas design är ofta bristfällig eftersom den begränsade budgeten reducerar 
småskaliga entreprenörers möjligheter att köpa professionell hjälp eller att anställa en 
extra person för att ta hand om försäljningen online. Kontrasten mellan de fysiska 
butikernas väl avvägda utformning och de amatörmässiga hemsidorna är påfallande. 
Många av hemsidorna gapar också egendomligt tomma till skillnad mot den 
omsorgsfullt och sinnligt inredda miljön i den fysiska butiken. Våra anteckningar från 
Kerstins butik understryker denna skillnad: 
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Musiken gör att man rör sig långsamt. En dam i 60-årsåldern kommer in i butiken 
efter en viss tvekan. Hon gör exakt vad andra kunder gör: hon tar sig tid, saktar ner 
rytmen i kroppen. Hon experimenterar med dofterna, tygerna… Hon rör vid dem, 
hon lyssnar… (Anteckningar från observation i butik) 

I aktuell forskning om omnikanalhandel ligger fokus, som redan nämnts, på att skapa 
en sömlös upplevelse för kunden via alla kanaler.154 Detta innebär att det borde finnas 
samstämmighet mellan de olika kanalerna när det kommer till pris, 
produkttillgänglighet, service och betalningsmetoder. En av anledningarna till varför 
vissa butikskedjor i början var negativt inställda till att synkronisera digitala butiker 
med fysiska butiker var rädslan för ”kannibalism”,155 en föreställning om att den 
digitala försäljningen skulle leda till färre kundbesök i de fysiska butikerna. Företag 
med särskilda koncept i sina butiker tillhörde dem som föredrog att kunderna besökte 
de fysiska butikerna eftersom förekomsten av antalet impulsköp rapporterades vara 
högre inne i butikerna.156 Situationen är till viss del annorlunda för de enskilda 
butikerna. Som svar på frågan om var deras kunder som handlar online kommer från, 
svarade endast 20 % av de enskilda handlarna att deras kunder kommer från 
Helsingborg, medan 63 % uppgav att kunderna kommer från resten av Sverige. 15 % 
har sina kunder i länder inom EU, 13 % har kunder över hela världen och 4 % har 
kunder från andra delar av Skåne.157 ”Kannibalisering” framstår i detta avseende inte 
som ett allvarligt hot mot handlarna eftersom kunderna online och kunderna i den 
fysiska butiken inte är samma personer. 

I en nyligen publicerad artikel om integrering av sortiment definieras tre möjliga 
strategier158: symmetrisk integrering, asymmetrisk integrering och ingen integrering. 
Även om den vanligast förekommande strategin är asymmetrisk integrering hävdar 
forskarna att fullskalig integrering resulterar i högre nivåer av kundnöjdhet, en bättre 
integrering av varumärket och mindre osäkerhet.159 I vårt etnografiska material var 
trots allt asymmetrisk integrering den strategi som var vanligast förekommande. Den 
främsta anledningen var att handlare inte hade tillräckligt med tid för att uppdatera 
hemsidorna och göra alla produkter tillgängliga online. Andra anledningar var ett 
alltför brett sortiment och dyra fraktkostnader. Olof nämnde exempelvis att han 
endast hade ett exemplar av varje modell av högklassiga väskor från Italien; detta var 
anledningen till att han valde att inte lägga upp dem online. Han menade att det var 
enklare för honom att sälja väskan i den fysiska butiken. Vi noterade att många av 
                                                      
154 Se Herhausen et al 2015 
155 Herhausen et al 2015 
156 Gilly & Wolfinbarger 2000 
157 N=63. 5 detaljhandlare som säljer varor eller tjänster via internet svarade inte på frågan. 
158 Emrich et al 2015 
159 Jones & Runyan 2013 



130 

produkterna inte fanns tillgängliga i webbutiken och att priserna var högre online. 
Kunderna uppmanades dessutom på hemsidan att ta kontakt med butiken innan de 
genomförde köpet för att säkerställa att produkten fanns tillgänglig. Olof menade 
också att de kunder som handlar online föredrar enkelhet, och tillade att han förlorat 
vissa kunder eftersom organiseringen av den digitala försäljningen inte var tillräckligt 
smidig. Enligt Olof fanns det dock inga andra möjligheter. Anna beskrev en incident 
på webbutikens blogg som väl illustrerar det här dilemmat: 

Lördag morgon den 29:e oktober. Vad har hänt? Vår mailbox blev översvämmad av 
order från webbutiken. Alla ville ha en och samma bok som vi bara hade tre exemplar 
av. 41 beställningar och av dem 17 stycken på 8 minuter. Det är inte ofta vi ställs inför 
liknande problem. Efter lite detektivarbete under lördag förmiddag så fann vi orsaken. 
Det var inget spam eller någon dator som hängt sig utan det var TV. Adam Alsing har 
ett program där Kim Andersson var gäst och visade tibetansk yoga. Denna yoga är 
beskriven i en bok som heter Ungdomens källa. Boken är tyvärr slut på förlaget men så 
många som 41 stycken hittade till vår webbutik och ville alltså köpa våra tre exemplar. 
(Utdrag från butikens hemsida) 

Det andra stora problemet som skapade asymmetrisk integrering av sortimentet var 
fraktkostnader. På enkätfrågan om hur handlare levererar produkterna, svarade 69 % 
att produkterna levereras mot en fraktkostnad, 30 % svarade att de skickar 
produkterna utan extra kostnad, 50 % informerade på hemsidan att det är möjligt att 
hämta upp ordern i butik, medan endast 4 % erbjöd en rabatt vid upphämtning i 
butik.160 

Kerstin påpekade att de inte fraktar väldigt billiga eller väldigt tunga produkter som 
säljs online. Vissa produkter kostade exempelvis endast 20 kronor, med en 
fraktkostnad som uppgick till 42 kronor. En del heminredningsprodukter vägde mer 
än 20 kg och var därför inte lämpliga att frakta. Kerstin påpekade även att det är 
problematiskt för henne att de största webbutikerna inte tar ut någon extra 
fraktkostnad, eftersom detta skapar en press att sälja endast de produkter som inte 
finns tillgängliga hos de stora webbutikerna. 

Ytterligare utmaningar för att driva multikanalhandel är betalningsmetoder och 
återbetalningar. Sandra berättade att hon använder betalningsföretaget Klarna för 
faktureringen, vilket innebär att hon kan erbjuda att betalningen fördelas på flera 
månader, en service som inte är möjlig vid köp i fysisk butik. Anna nämnde att en del 
av deras kunder föredrar att betala när de hämtar upp ordern från postkontoret, 
eftersom de ibland inte har tillräckligt med pengar när de genomför beställningen 
eller inte litar på betalningstjänster online. Däremot skickas produkten tillbaka till 
                                                      
160 N=51. 17 detaljhandlare som säljer varor eller tjänster online svarade inte på frågan. Anledningen till 

att summan överstiger 100 % är att de kunde välja flera olika alternativ, t ex att fraktkostnad 
tillkommer för ordrar upp till 500 kronor, men att frakten därefter är kostnadsfri. 
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butiken om den inte hämtas ut på posten. Detta betyder att handlaren måste betala 
för fraktkostnaden i förväg. Olof menade att de inte erbjuder återbetalning eftersom 
de helt enkelt inte har råd.  

Sammanfattning 

Den här studien bekräftar att internet redan har blivit en av hörnpelarna för 
detaljhandlare i stadskärnor i Sverige. Som Sandras och Kerstins erfarenheter visar i 
kapitlets inledning, använder vissa detaljhandlare en multikanal strategi för att 
bemöta de ekonomiska förändringar och tillfälliga problem som kan uppstå. 
Multikanalhandel i stadskärnor är förenat med flera olika utmaningar. 
Detaljhandlarnas onlineförsäljning är begränsad på grund av tidsbrist, avsaknad av 
tekniska kunskaper och svårigheter vad gäller frakt och betalningar. De enskilda 
handlarna drivs även mot mer nischade varugrupper eftersom man inte har möjlighet 
att konkurrera med de större e-handelsaktörerna. 

Helsingborgs detaljhandlare är långt ifrån målet att kunna erbjuda kunden sömlösa 
omnikanalupplevelser. De har betydligt mindre erfarenhet från arbete med 
webbutiken jämfört med arbete i den fysiska butiken. Detta resulterar i en oförmåga 
att överföra sina butikskoncept till webbutiken. De mindre butikerna kan inte heller 
erbjuda en full integrering av produktsortimentet mellan olika handelskanaler på 
grund av tekniska och ekonomiska begränsningar. Avslutningsvis visar vår 
undersökning att enskilda detaljhandlare är isolerade i sina ansträngningar att hantera 
dessa utmaningar. 

Om detaljhandeln i Helsingborgs stadskärna, och stadskärnor i övriga Sverige, har för 
avsikt att kunna dra nytta av den expanderande e-handeln, är det nödvändigt att hitta 
nya sätt att hantera utmaningarna. Helsingborgs stad har meddelat att de önskar bli 
ett nav för e-handel,161 till och med bäst på internet i Sverige.162 Sedan 2015 är 
Helsingborgs stad värd för Sveriges första kontorshotell för e-handel.163 De praktiska 
kunskaper inom e-handel och internetbaserad teknologi som nu samlats i staden 
borde sprida sig till stadskärnans handel, särskilt till de enskilda handlare som 
dagligen försöker hantera de multikanala utmaningarna. 

 
                                                      
161 http://www.ehandel.se/Helsingborg-satsar-pa-att-bli-Sveriges-e-handelsstad,7786.html 
162 http://placebrander.se/helsingborg-vill-bli-bast-varlden-pa-internet/ 
163 http://ecommercepark.se/ 
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Kapitel 10  
Mobilshopping:  
Nya shoppingpraktiker växer fram 

Christian Fuentes & Anette Svingstedt 

Hur används mobiltelefonen vid shopping? 

Mobiltelefonen164 har blivit ett allt viktigare verktyg när vi shoppar. Konsumenter 
använder mobiltelefonen för att söka information om varor, jämföra priser och utbud, 
göra inköpslistor, läsa bloggar, boka biljetter och betala med vid köp.165  

Forskning om mobilshopping är ännu i sin linda.166 De studier som finns har 
huvudsakligen undersökt konsumenters villighet att acceptera ny teknologi,167 motiv 
och drivkrafter för mobilshopping168 och inställning till marknadsföring i 
mobiltelefonen.169 Fokus i tidigare forskning har varit att undersöka konsumenters 
attityder till och intentioner med mobilshopping, i mindre utsträckning att studera 
deras aktiviteter eller handlingar. Det finns därför ett behov av studier som visar vad 
konsumenter använder mobiltelefonen till när de shoppar.  

 

                                                      
164 Delar av de resultat som presenteras i detta kapitel presenteras också i Handelsrådets rapport 2017:2 

och i en kommande artikel. 
165 Cliquet et al 2014, Holmes et al 2013, Spaid & Flint 2014 
166 Groß 2015b 
167 Groß 2015a, Wua & Wanga 2005, Yang 2012, Agrebi & Jallais 2015, Kim et al 2009 
168 Yang & Kim 2012, Li et al 2012, Yang 2010, Kumar & Mukherjee 2013 
169 Goh et al 2015, Sultan et al 2009, Pescher et al 2014, Grant & O’Donohoe 2007 
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Mobilen som shoppingverktyg 

Ämnet för det här kapitlet är en undersökning av de nya mobilshoppingpraktiker som 
växer fram och vi kommer att diskutera några av de konsekvenser dessa nya praktiker 
får för handlare. Centrala frågor är: Hur använder konsumenter mobiltelefonen för 
att shoppa? Hur förändras vårt sätt att shoppa? Vilka följder får shopping med 
mobiltelefonen för handlare?  

För att svara på dessa frågor har vi undersökt hur unga konsumenter i Helsingborg 
mellan 19 och 29 år använder sin mobil när de shoppar. I nio fokusgrupper frågade vi  
på vilket sätt de använder mobiltelefonen när de shoppar. De intervjuade är studenter 
vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet, 
Campus Helsingborg.  

Studien och analysen är inspirerade av en praktikteoretisk ansats.170 Praktikteori sätter 
fokus på det som görs och sägs, det vill säga handlandet, och ger kontexten, den 
fysiska, sociala och kulturella, en större betydelse. Att mobilshopping ses som en 
praktik171 innebär att vi främst intresserar oss för hur den här nya praktiken utförs, de 
olika element som är involverade och hur dessa är sammanlänkade.  

Studien visar att mobiltelefonen förändrar hur vi shoppar. Konsumenter agerar och 
shoppar på andra sätt med mobiltelefonen än de gjort tidigare. I avsnitten som följer 
visar vi de nya shoppingaktiviteterna och hur mobiltelefonen påverkar och förändrar 
vårt sätt att shoppa. Därefter följer en avslutande diskussion om vad mobilshopping 
betyder för handeln och handlare. 
                                                      
170 Reckwitz 2002 
171 Fuentes 2014 
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Mobiltelefonen och shopping 

Studien visar att mobilshopping är en praktik som består av flera överlappande 
aktiviteter med olika mening och syften. I vår undersökning vittnar deltagarna om att 
de gör en mängd olika saker med sin mobiltelefon i samband med shopping. Sex olika 
shoppingaktiviteter växer fram i det empiriska materialet som vi redogör för nedan. 

Fönstershoppa 

Konsumenterna i studien beskriver att de använder mobiltelefonen för att 
fönstershoppa – en shoppingaktivitet som har en hel del likheter med traditionell 
fönstershopping172 Fönstershopping med mobiltelefonen innebär att de söker 
information eller inspiration om produkter eller tjänster. De är inte ute efter något 
specifikt, utan söker mer eller mindre planlöst runt bland olika shoppingrelaterade 
appar, hemsidor (butiker, e-handlare, tidskrifter) eller bloggar. De letar i den digitala 
världen efter något som skulle kunna väcka deras shoppingintresse. Mobiltelefonen 
används för fönstershopping ständigt och jämt oavsett var konsumenterna befinner 
sig, ofta samtidigt som de också gör andra vardagliga saker som att titta på TV, ligga i 
sängen, vid toalettbesök eller i pauser på arbete eller skola. En av deltagarna i 
fokusgrupperna beskriver hur enkelt det är att fönstershoppa med mobiltelefonen: 

Så fort jag kommer på det ungefär, alltså det är ju jättetillgängligt. Det är bara att 
komma på en produkt, eller se en produkt, eller höra talas om en produkt så kollar jag 
upp den direkt i mobiltelefonen, vart finns den, hur mycket kostar den. Lite för enkelt 
som sagt. 

Mobiltelefonens karaktärsdrag, som att den alltid är tillgänglig, är enkel att använda 
och passar in i deras dagliga liv, innebär att de erbjuds mängder av möjligheter till 
fönstershopping. 

Finna inspiration och hålla sig uppdaterad 

De som deltog i fokusgrupperna berättar att det blir enkelt att hålla sig informerade 
och uppdaterade på nya produkter, erbjudanden och trender. Mobiltelefonen 
underlättar för dem att idéshoppa – en aktivitet som handlar om att bli inspirerad och 
få ny information om till exempel mode och trender utan att man köper något.173 

                                                      
172 Fuentes 2011 
173 Yang & Kim 2012 
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Deltagarna i denna studie idéshoppar på olika sätt, exempelvis genom att ständigt 
söka inspiration från appar, hemsidor, bloggar och andra sociala medier som 
Instagram, Facebook och Youtube. 

Nästan en gång om dagen kollar jag på nyheter på mina appar. Då har jag ganska bra 
koll. 

När jag är sugen på att se vilka erbjudanden som jag har fått brukar jag gå in på min 
mail och kolla. Speciellt på måndagar kommer det nyheter. 

Mobiltelefonen erbjuder således stor tillgång till shoppinginspiration, erbjudanden 
och kunskap om vad som händer på de shoppingområden som är av intresse. 

Söka produkter eller tjänster och göra jämförelser 

Mobiltelefonen används även för mer rationella och målinriktade uppgifter än dem 
som beskrivs ovan. Deltagarna i studien berättar att de ofta använder mobiltelefonen 
för att söka efter specifika produkter eller tjänster. De letar efter särskild 
produktinformation om kvalitet eller pris för att kunna jämföra och försäkra sig om 
att de gör rätt köp. Det har blivit en vana att kontinuerligt ”googla” intressanta 
produkter eller tjänster för att säkerställa att de har så mycket information som 
möjligt innan de bestämmer sig för att köpa. 

Om jag vet att jag vill ha några skor från Zara som ska vara spetsiga. Så googlar jag bara 
Zara och ser om några sådana kommer upp och om inte de finns hos Zara så söker jag 
på andra sidor. Då kan man direkt se och jämföra.  

En av mobiltelefonens många fördelar som shoppingverktyg är att den – enligt dem 
som deltog i fokusgrupperna – gör det möjligt att direkt kunna agera när man får en 
shoppingidé.  

Ja, mobiltelefonen är bra när man ser någon som har något fint på sig, då kan man 
bara gå fram och fråga ”var har du köpt den?” och sedan direkt ta upp mobiltelefonen 
och fota. Då har jag bilden här i mobiltelefonen och så kan jag handla den sen.  

Det är enkelt och smidigt för dem att vara både målinriktade och effektiva när de 
shoppar och de känner sig också mer säkra i sina beslut om inköp. 
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Läsa recensioner och jämföra priser 

Deltagarna i studien beskriver att de inför ett eventuellt köp ofta använder 
mobiltelefonen för att på nätet läsa andra kunders omdömen eller mer professionella 
recensioner om den produkt de tänkt köpa. Andra kunders omdömen betonas, av 
deltagarna, som mycket viktiga – så pass viktiga att de inte ens skulle överväga att 
köpa en produkt om de inte kan hitta något tidigare kundomdöme eller annan typ av 
recension.  

Jag läser och jag är väldigt noggrann med att läsa igenom recensioner. Finns det inga 
recensioner då tvekar jag ganska länge på att köpa.  

Att läsa recensioner av olika slag är således en väsentlig del i deras shoppingpraktik 
och skapar en känsla av trygghet i köpbeslutet. Det är särskilt intressant att notera att 
de inte tycks anse att de kan få denna typ av information från handlarnas egna 
hemsidor och inte heller av butikspersonalen. De beskriver att de litar mer på andra 
kunders omdömen och recensioner än vad de gör på traditionell marknadsföring och 
på den information och de råd som butikspersonal ger.  

Jag har slutat lita på säljare och kollar hellre upp det på telefonen själv. Det kan jag 
faktiskt göra på fem minuter när jag är i butiken. 

Mobiltelefonen är också ett viktigt verktyg för att enkelt kunna jämföra priser på 
varor eller tjänster. Flera av deltagarna har det som rutin att jämföra priser och 
prestanda på produkter på webbsidor som Pricerunner eller Compricer. Likt 
omdömena och recensionerna bidrar prisjämförelserna till att skapa en känsla av 
trygghet inför ett köp.  

Det är mycket smidigt för då har man mobiltelefonen i handen när man går och kollar 
och kan jämföra när jag är i affären. Jag kan googla upp en vara och kolla om den finns 
billigare någon annanstans. Så kan man spara pengar på det.  

Det är enkelt att öka sin shoppingkunskap och därmed också få mer kontroll över sin 
shopping, berättar deltagarna. Kontrollen ger dem viss makt i samspelet med 
handlarna och deras butikspersonal. Det sker en förskjutning av både kontroll och 
makt från handlarna eller butikspersonalen till konsumenten. Med mer kontroll över 
sin shopping kan konsumenterna agera mer rationellt och funktionellt när de 
shoppar. 

  



138 

Mobiltelefonen i butiken: Lokalisera, socialisera och jaga erbjudanden  

Att använda mobiltelefonen i butik är en självklarhet för fokusgruppsdeltagarna. Flera 
av dem berättar på liknande sätt om hur de använder mobiltelefonen när de är i 
butiker: 

Jag tar upp mobiltelefonen och använder appen, till exempel H&M, och så söker jag 
upp en tröja som jag vill ha och så har jag gått runt i butiken och tittat lite här och där 
och inte hittat den. Då går jag till dem som jobbar där och frågar ”var har ni den här?” 
(visar upp bilden på tröjan) och så tar de fram tröjan.  

Användningen av mobiltelefonen bidrar till att underlätta vid shopping i butik, till 
exempel att ungdomarna snabbt kan orientera sig och hitta det de söker, jämföra 
priser eller läsa omdömen och recensioner. Deltagarna ger också flera exempel på hur 
mobiltelefonen kommer till användning i samspelet med butikspersonal, för att visa 
personalen sajter med prisjämförelser, bilder på varor från bloggar, produktkataloger 
eller andra shoppingrelaterade hemsidor. De kan med hjälp av mobiltelefonen enkelt 
och snabbt skaffa sig information som de utan en mobiltelefon hade behövt fråga 
personalen om. Eller som i andra beskrivningar för att kontrollera eller till och med 
ifrågasätta personalens kunnande. Deltagarna säger att de ibland använder den 
information de själva inhämtat för att bättre kunna möta personalens 
försäljningsargument, vilket ger dem en känsla av inflytande som stärker deras 
auktoritet i mötet med butikspersonal. 

Jag ska köpa en ny TV nu och var på MediaMarkt häromdagen för att kolla på en TV 
som verkade väldigt bra. Men jag har aldrig hört talas om märket. Butikssäljaren påstår 
att TV:n var jättefin och jättebra. Då använder jag så klart mobiltelefonen i försäkran. 
Dels jämför priser, kan jag hitta den billigare någon annanstans. Dels också kolla på 
recensioner. Mobiltelefonen blir en tillitskälla som kan användas för att kolla runt och 
försäkra sig.  

Det är tydligt att mobiltelefonen ofta används i butiken, till viss del relaterat till den 
aktuella shoppingen, till viss del inte. Den blir ett viktigt verktyg för butiksshopping, 
något som handlare i framtiden sannolikt behöver beakta vid exempelvis butiks-
utformning och utbildning av personal. 

Betala, överföra och administrera sin ekonomi 

En annan viktig funktion som mobiltelefonen fyller är de möjligheter den ger att 
administrera den egna ekonomin. Deltagarna i fokusgrupperna använder 
mobiltelefonen för att på olika sätt hantera och kontrollera sin ekonomi i samband 
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med shopping. I butiken kan de enkelt kontrollera sitt saldo, överföra pengar mellan 
konton för att försäkra sig om att de har tillräckligt med pengar för att kunna köpa 
och ibland också betala med hjälp av mobiltelefonen. Merparten av de intervjuade 
laddar också ner olika appar vars syfte är att underlätta för att kunna administrera sin 
privata ekonomi, som att bevaka utgifter och göra budgetar.  

Jag har en väldigt smart app som heter Tink. Med den kan jag kolla vad jag spenderar i 
månaden, vad som kommer in på kontot och vad jag lägger pengar på. Det är väldigt 
smidigt, för då får du en klar överblick. 

Deltagarnas beskrivningar av mobiltelefonen som ett verktyg för administration av sin 
privatekonomi ger en bild av att detta blivit en rutin i deltagarnas shoppingliv.  

Förändrade sätt att shoppa 

Sammanfattningsvis visar studien att mobiltelefonen ger upphov till en ny 
shoppingpraktik som skiljer sig från traditionell shopping på en rad punkter. För det 
första är mobilshopping ingen avgränsad aktivitet som sker på en särskild plats eller 
tidpunkt, utan den är utspridd över tid och rum. Mobilshopping är därmed betydligt 
mer fragmenterad än traditionell shopping, vilken vanligtvis innebär att man shoppar 
på särskilt avsatta platser och tider. En shoppingrunda med mobiltelefonen kan pågå 
från och till under en längre tidsperiod. Denna studie visar att konsumenterna helt 
enkelt shoppar när det passar in i deras övriga vardagliga aktiviteter och är en av 
många andra dagliga rutiner.  

 

Mobilshopping är utspridd över tid och rum 
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För det andra innebär mobiltelefonen med sin ständiga närvaro i det vardagliga livet 
och tekniska funktioner att konsumenter enkelt och överallt kan uppdatera sig vad 
gäller exempelvis mode, trender, kampanjer, utbud av varor, tillgänglighet, priser och 
kvalitet. Detta är något svårare utan en mobiltelefon. Studien visar också att 
konsumenterna är väl pålästa och kunniga när de kommer till butiken, vilket kan leda 
till att de ibland ifrågasätter eller utmanar traditionell marknadsföring och 
butikspersonalens kunnande. Mobilen förändrar med andra ord konsumenters 
inflytande eller agens. Utrustade med mobiltelefoner är de bättre informerade, mer 
kapabla och kan göra sådant som de inte kan utan detta viktiga shoppingverktyg.  

För det tredje gör mobiltelefonen det möjligt för konsumenter att i större 
utsträckning bli mer självgående eller självständiga och därmed öka sin kontroll i 
shoppingen. Mobiltelefonen ersätter många gånger behovet av att fråga personal, 
enligt dem som vi intervjuat, och konsumenterna kan i större utsträckning än tidigare 
informera sig själva, bestämma över sin köpprocess och skapa sin egna individuella 
shoppingupplevelse. 

Vad betyder mobilshopping för handlare? 

Likt andra studier visar också denna studie att konsumenter vanligen använder 
mobiltelefonen både för shopping online och i butik. Den ökade digitaliseringen av 
shopping generellt bidrar till en starkt växande e-handel, dock sker detta inte på 
bekostnad av minskad betydelse av butiken. Många undersökningar visar att butikens 
betydelse inte kommer att mattas av, snarare är fallet omvänt. Mot bakgrund av detta 
blir det intressant att ställa frågan om hur framtidens handlare kan underlätta för och 
stödja kunders användning av mobiltelefonen när de shoppar. Nedan diskuterar vi 
hur handlare kan anpassa erbjudanden, butiken och dra nytta av framväxten av den 
nya mobilshoppingspraktiken.  

En väl utbyggd IT-infrastruktur 

En väl utbyggd IT-infrastruktur är avgörande för att göra konsumenters 
mobilshopping effektiv. Handlare bör därför underlätta för kunders mobilanvändning 
i samband med shopping, genom att till exempel erbjuda fritt wifi och annan digital 
teknik som harmoniserar med kundernas behov och önskemål. De kan utrusta 
butikspersonal tekniskt lika bra eller bättre än kunderna för att kunna samspela med 
dem på ett bra och professionellt sätt. Idag finns det flera exempel på handlare som 
introducerat digital teknik i butiken såsom pekskärmar, speglar i provrum som 
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förenklar för kunder att ta foto på kläder som de provar och annan teknik som direkt 
ger kunder viktig information om butikens utbud.  

Inkludera konsumenters mobilaktiviteter i butiken 

Studien visar att deltagarna gärna läser på om de produkter de är intresserade av, både 
före och under sin shopping. Mot bakgrund av detta bör handlare underlätta för 
kunder att skaffa denna shoppingkunskap i butiker. De kan göra detta genom att till 
exempel ge kunderna tillgång till testresultat, recensioner, omdömen, visa 
prisjämförelser, installera pekskärmar där de enkelt och med en större display kan få 
sådan information och visa Youtube-klipp med viktig information om butikens varor.  

Deltagarna i studien inkluderar gärna vänner eller familj i sin shopping. På detta sätt 
blir mobilshopping en social aktivitet.174 Handlare kan stödja kundernas behov av 
socialitet genom att erbjuda kunder olika möjligheter att vara sociala, som fritt wifi 
eller sittplatser i butiken där man kan chatta eller tala i telefon. 

Mobiltelefonens karaktärsdrag, att den alltid finns till hands, är enkel att använda och 
andra tekniska funktioner, förenklar konsumenters shoppingliv.175 De konsumenter vi 
intervjuat poängterar att mobiltelefonen ökar deras effektivitet samtidigt som de 
utvecklar ett behov, och att behovet av effektivitet ständigt ökar ju mer de upptäcker 
att det vardagliga livet blir enklare för dem. De efterfrågar exempelvis fler möjligheter 
till självservice i butik, som fler mobilbaserade utchecknings- och betalningssätt. 

Butikspersonalens roll kommer sannolikt förändras och utvecklas genom handelns 
ökade digitalisering. Mobiltelefonen sköter bland annat en del av de uppgifter som 
butikspersonalen tidigare ansvarade för, som att ta betalt, ge information och råd om 
produkter, varor och annat utbud. Utbildning av butikspersonal blir allt viktigare 
eftersom kunder blir alltmer kunniga och i större utsträckning efterfrågar 
expertkunskap när de söker personalens hjälp. Därför behöver handlare säkerställa att 
medarbetarna blir mer av experter på sitt område. 

Avslutningsvis, med ökad kunskap om vad konsumenter gör med sin mobil när de 
shoppar kan handlare utveckla nya sätt och hitta nya former för hur man kan 
underlätta för konsumenterna att göra sin mobilshopping enkel, lustfylld och effektiv. 
Med vetskapen om att i princip all shopping inkluderar en mobil, blir det viktigt för 
framtidens handlare att snabbt ta stafettpinnen för att påbörja arbetet med att finna 
nya sätt att utforma mobilvänliga shoppingmiljöer. 

                                                      
174 Spaid & Flint 2014 
175 Se också Yang & Kim 2012 



142 

Referenser 

Agrebi, S & Jallais, J (2015), Explain the intention to use smartphones for mobile shopping, 
Journal of Retailing and Consumer Services, 22, 16–23 

Cliquet, G, Picot-Coupey, K, Huré, E & Gahinet, M-C (2014), Shopping with a smartphone 
– a french-japanese perspective, Marketing ZFP, 2, 96–106 

Fuentes, C (2011), Green Retailing. A Socio-Material Analysis. Lund: Lund University, 
Department of Service Management 

Fuentes, C (2014), Managing green complexities. Consumers’ strategies and techniques for 
greener shopping, International Journal of Consumer Studies, 38, 5, 485–492 

Goh, K-Y, Chu, J & Wu, J (2015), Mobile advertising. An empirical study of temporal and 
spatial differences in search behavior and advertising response, Journal of Interactive 
Marketing, 30, 34–45 

Grant, I & O’Donohoe, S (2007), Why young consumers are not open to mobile marketing 
communication, International Journal of Advertising, 26, 2, 223–246 

Groß, M (2015a), Exploring the acceptance of technology for mobile shopping. An empirical 
investigation among smartphone users, The International Review of Retail, Distribution 
and Consumer Research, 25, 3, 215–235 

Groß, M (2015b), Mobile shopping. A classification framework and literature review, 
International Journal of Retail & Distribution Management, 43, 3, 221–241 

Holmes, A, Byrne, A & Rowley, J (2013), Mobile shopping behaviour. Insights into attitudes, 
shopping process involvement and location, International Journal of Retail & 
Distribution Management, 42, 1, 25–39 

Kim, J, Jin Ma, Y & Park, J (2009), Are us consumers ready to adopt mobile technology for 
fashion goods? Journal of Fashion Marketing and Management. An International Journal, 
13, 2, 215–230 

Kumar, A & Mukherjee, A (2013), Shop while you talk. Determinants of purchase intentions 
through a mobile device, International Journal of Mobile Marketing, 8, 1, 23–37 

Li, M, Dong, Z Y & Chen, X (2012), Factors influencing consumption experience of mobile 
commerce, Internet Research, 22, 2, 120–141 

Pescher, C, Reichhart, P & Spann, M (2014), Consumer decision-making processes in mobile 
viral marketing campaigns, Journal of Interactive Marketing, 28, 43–54 

Reckwitz, A (2002), Toward a theory of social practices, European Journal of Social Theory, 5, 
2, 243–263 

Spaid, B I & Flint, D J (2014), The meaning of shopping experiences augmented by mobile 
internet devices, The Journal of Marketing Theory and Practice, 22, 1, 73–90 



143 

Sultan, F, Rohm, A J & Gao, T T (2009), Factors influencing consumer acceptance of mobile 
marketing. A two-country study of youth markets, Journal of Interactive Marketing, 23, 
308–320 

Wua, J-H & Wanga, S-C (2005), What drives mobile commerce? An empirical evaluation of 
the revised technology acceptance model, Information and Management, 42, 5, 719–729 

Yang, K (2010), Determinants of US consumer mobile shopping services adoption. 
Implications for designing mobile shopping services, Journal of Consumer Marketing, 27, 
3, 262–270 

Yang, K (2012), Consumer technology traits in determining mobile shopping adoption. An 
application of the extended theory of planned behavior, Journal of Retailing and 
Consumer Services, 19, 5, 484–491 

Yang, K & Kim, H-Y (2012), Mobile shopping motivation. An application of multiple 
discriminant analysis, International Journal of Retail and Distribution Management, 40, 
10, 778–798 

 

 

  



144 

 



145 

Kapitel 11  
Nya sätt att betala:  
Hur och varför unga konsumenter tar 
till sig mobila betalningar  

Carin Rehncrona 

Applepay, en betalfunktion som lanserats i USA, där du bara lägger fram 
mobiltelefonen och så har du betalat.  

Den känns livsfarlig.176 

Sätten som vi betalar på har ständigt förändrats. Mycket har hänt i Sverige sedan de 
första tunga kopparmynten på 1600-talet – vilka vägde närmare 20 kg – till dagens 
betalning med plastkort. Sverige är idag ett av de länderna med absolut lägst 
kontantanvändning.177 Digitaliseringen innebär att förändringen sker i snabb takt och 
många nya aktörer ger sig in på betalningsmarknaden. Dessa erbjuder tjänster för att 
underlätta betalningsförfarandet, både i fysisk butik och i online-handel. Citatet ovan 
är ett exempel på en sådan ny tjänst till Apple Iphone. Det finns många krafter och 
aktörer som driver på att Sverige ska bli ett kontantlöst samhälle. I denna debatt har 
mobilen de senaste femton åren dykt upp som en kandidat för att revolutionera 
betalningsmarknaden till ett än mer kontantlöst samhälle. Hur förhåller sig 
konsumenten till de nya sätten att betala och hur gör de när ett så fundamentalt 
förfarande som att betala flyttas in i mobilen? 

Denna artikel utgår från ett fokusgruppsmaterial som också beskrevs i föregående 
kapitel. Nio fokusgruppsintervjuer utfördes i Helsingborg med totalt 56 personer (41 
kvinnor och 15 män) om hur de använder mobilen vid shopping. Dessa konsumenter 
                                                      
176 Gruppdiskussion med unga konsumenter, fokusgrupp 9, februari 2015 
177 Arvidsson 2013 
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kan ses som en grupp i ”millenniegenerationen” (millennials), grovt definierat som 
personer i åldern 18–34 år (2015).178 Denna grupp anses gå i bräschen för ny 
teknikanvändning och påverkar även andra åldersgruppers benägenhet att följa efter 
och anamma ny teknikanvändning. Här behandlas specifikt vad konsumenterna anser 
är viktigt vid en betalning och hur det kan påverka detaljhandeln. Genom att göra en 
tematisk analys av dessa intervjuer framkom hur deltagarna genomför betalningar 
med och i mobiltelefonen och hur de resonerar kring detta. Innan vi går igenom 
resultatet av undersökningen ges nedan en bakgrund till vad en betalning egentligen 
är och betalningsmarknaden generellt.  

Betalningen är som en handskakning 

I en klassisk handelssituation mellan en köpare och en säljare sker köpet när varan 
eller tjänsten byts mot en annan vara eller betalningsmedel. Det viktigaste momentet i 
en betalning förutom att värdet byter hand är själva identifikationen, det vill säga att 
säljaren och köparen kan identifiera varandra. En av de största källorna till osäkerhet 
blir därför om det finns tvivel kring identifikationen. Köparen vill vara säker på att 
betalningen går till rätt person, med rätt belopp; säljaren behöver veta att köparen är 
den som hen utger sig för att vara och att hen har täckning för köpet. När man 
handlar med kontanter är denna procedur betydligt enklare eftersom de tillhör den 
person som håller dem i handen. Många innovativa sätt att identifiera sig har vuxit 
fram över tid. Behovet av säkra lösningar har ökat i och med att elektroniska och 
digitala betalningar blivit allt vanligare.  

Problematiken med identifikation vid elektroniska och digitala betalningar är en av 
anledningarna till att det krävs och finns så pass många mellanhänder på 
betalningsmarknaden. På senare tid har det uppstått ett stort intresse för biometri 
(datoriserad kroppsavläsning) i identifikationssammanhang och som nämndes i 
inledningen har Apples produkter identifiering med fingeravtryck i sin 
betalningstjänst (Applepay). Ett annat exempel är Kinas största e-handelsjätte Alibaba 
och deras Alipay, som introducerat ansiktsigenkänning för betalningar.179 Även 
MasterCard planerar att lansera ”selfie-pay”, betalning genom att fotografera ansiktet 
med mobilen.180 I Sverige används i stor utsträckning mobilt BankID.181 Detta sätt att 

                                                      
178 The NPD Group, https://www.npd.com/lps/pdf/wharton-baker-npd-study.pdf (läst: 2017-02-28) 
179 http://www.computerworld.com/article/2897117/alibaba-uses-facial-recognition-tech-for-online-

payments.html (läst: april 2016) 
180 http://newsroom.mastercard.com/press-releases/mastercard-and-bmo-make-fingerprint-and-selfie-

payment-technology-a-reality-in-north-america/ (läst: 2016-02-13)  
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identifiera sig var något som fick ett uppsving i och med att Swish gjorde sitt intåg på 
betalningsmarknaden. Swish är en app i mobiltelefonen där man kan utföra 
betalningar i realtid, transaktioner från konto till konto.182 För att kunna identifiera 
sig och genomföra en transaktion med Swish så krävs mobilt BankID. 

Identifikationen försvåras vid handel på distans eftersom köparen inte är närvarande. 
Samtidigt ökar kraven från användarna; det ska både vara lätt och säkert att betala. En 
handlare behöver ta sina kunders preferenser i beaktande samtidigt som det 
betalningssystem som väljs ska vara kostnadseffektivt. Väletablerade handlare med 
stora försäljningsvolymer kan förhandla med betalningsleverantörerna om lägre 
avgifter, medan det är dyrare för mindre handlare att ta betalt. Därmed har handlare 
möjlighet att påverka marknaden för betalningar, utifrån sin storlek. Detta visar sig 
rent praktiskt exempelvis genom att vissa butiker nekar kortköp under ett visst 
belopp. Konsumenten måste då anpassa sig och ha olika betalningsmedel, men större 
handlare upplever samtidigt att det mer och mer är handeln som tvingas anpassa sig 
efter konsumenternas preferenser.183 

Betalningsmarknaden i detaljhandeln 

Marknaden för betalningar har två sidor: köpare och säljare. En betalning är en form 
av komplementär vara där en plattform gör att två olika användare kan mötas. På 
båda sidor behöver det finnas tillräckligt många användare för att det ska vara ett 
fungerande system.184 Om inte den ena parten finns ombord, finns det inget värde för 
den andra parten att använda plattformen. Andra exempel på sådana flersidiga 
plattformar är sociala nätverk som exempelvis Facebook eller taxitjänsten Uber. 
Användarna dras till plattformen på grund av värdet från nätverkseffekter, det vill säga 
hur många användare som finns på ”den andra sidan”. Ju fler användare på båda 
sidor, desto större är nätverket och värdet för den enskilda användare som ansluter sig. 
Det är dock svårt att på förhand bedöma den kritiska massa som behövs för att 
systemet ska fungera.185 Som tidigare nämnts kräver ett betalningssystem inblandning 
av många olika typer av aktörer. Det system av aktörer som betalningsmarknaden 
utgör har kommit att liknas vid ett ekosystem, med många aktörer som inte bara 

                                                                                                                                      
181 Mobilt BankID är e-legitimation i mobiltelefonen och har funnits sedan 2010. BankID i datorn har 

funnits sedan 2003 och har haft en utbredd användning i samband med identifikation vid 
myndighetstjänster. 

182 GetSwish AB. https://www.getswish.se (läst: april 2016) 
183 Rehncrona 2017 
184 Katz & Shapiro 1994 
185 Evans & Schmalensee 2010 
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konkurrerar med varandra utan också samarbetar.186 Här spelar konsumenterna en 
stor roll då de bestämmer sig för vilka betalningsmedel de använder och hur. 

I analysen av materialet från fokusgrupperna växte tre centrala teman fram utifrån de 
för- och nackdelar som konsumenterna upplevde vid betalningar. Dessa tre teman 
var: osäkerhet och förtroende, bekvämlighet och social inkludering. De återspeglar vad 
som explicit sades och implicit menades. Nedan beskrivs dessa tre teman, med citat 
från intervjuerna som exempel. De är inte helt skilda från varandra utan är relaterade 
och i viss mån motsägelsefulla. Således är de inte definitiva. Som exempel kan nämnas 
att det i användningen av betalningar sker en avvägning mellan säkerhet och 
bekvämlighet; det ska vara så enkelt som möjligt att betala men samtidigt säkert. Är 
det för enkelt så upplevdes det dock som osäkert. Som ett undertema till bekvämlighet 
kan också nämnas kontroll över ekonomin. I intervjuerna framkom att det var viktigt 
att de sätten som man betalar på ger en känsla av kontroll, och i mobilen går det 
lättare att få en översikt över sina utgifter. Utöver dessa teman som hade betydelse för 
användningen av betalningar, så resonerade även konsumenterna i studien om hur 
man kan komma att betala i framtiden. För handlare som är nyfikna på om det är värt 
att investera i nya betalningslösningar kan tematiseringen underlätta för att förstå 
konsumenten. 

Osäkerhet och förtroende 

Då kontanterna försvinner och det blir vanligare att handla på nätet och i mobilen 
växer en viss osäkerhet fram. Detta är vad som kan förväntas vid distansköp. Generellt 
sade intervjupersonerna att de hellre utför själva köpet i datorn. Mobilen är mer som 
ett verktyg för att undersöka varor inför ett köp, men många i studien berättade att de 
också frekvent betalar i mobilen vid onlineköp och i vissa fall även med mobilen i 
fysisk butik. Osäkerheten som flera av respondenterna uttryckte bottnade exempelvis i 
en känsla av brist på kontroll då storleken på displayen gör det svårt att få en 
överblick över all information. Många av de intervjuade i fokusgrupperna sade att det 
är en större process att betala via datorn. Men samtidigt så finns det en större risk att 
slå in fel nummer på en pekskärm än på ett tangentbord eller en maskin med 
knappar. I många fall, sade de intervjuade, genomför de därför hellre själva köpet på 
datorn:  

Ja, det känns som att jag har mer kontroll över datorn på något sätt, det är nytt att göra 
det via telefonen.187 

                                                      
186 Hedman & Henningsson 2015  
187 Fokusgrupp 2, december 2014 
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Den upplevda bristen på kontroll blir som en tröskel att ta sig över. Flera 
respondenter menade att det inte får vara för enkelt att betala, då uppstår ett slags 
motstånd:  

Jag har nog ofta ganska mycket motstånd, varför ska det vara så lätt?  

Ja, man tvivlar på hur säkert det är.188 

Mobilt BankID är dock något som underlättat för dessa konsumenter att känna sig 
trygga med att handla i mobilen. Det upplevs som mycket säkrare att betala då köpet 
går genom banken, eller om man kan betala via banken på annat sätt. Men det ökade 
användandet av mobilen vid köp har också gjort att det skapats osäkerhet kring att 
mobilen blir mer av en värdehandling. Det fanns en rädsla bland flera av de unga 
konsumenterna för att bli av med mobiltelefonen och vissa tvivlade på den egna 
förmågan att hantera det nya: 

Det är ju inte som en enkel pinkod. Om till exempel någon annan får tag i din mobil 
så är det ju faktiskt en värdehandling nu, mer än det vanliga materiella värdet och det 
emotionella. 

Ja, det är ju säkert jättebra med mobila betalningar. Det är bara det att jag är lite 
skeptisk till det. Just för att jag är slarvig, jag kan fråga mig själv: Var är min mobil? 
När jag ibland håller den i handen. Så nej, jag vågar inte använda mobilen för att 
betala.189 

Bekvämlighet  

Betala i mobilen vid onlineköp 

Utvecklingen av mobilt BankID är inte bara positivt för att öka säkerheten utan också 
positivt ur bekvämlighetssynpunkt, menade deltagare i flera av fokusgrupperna. Att 
använda mobilt BankID är lättare än bankdosa, tyckte många av respondenterna. Det 
upplevdes som bekvämare samtidigt som säkert. 
  

                                                      
188 Fokusgrupp 3, december 2014 
189 Fokusgrupp 5, december 2014 
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Jag har ju börjat använda mobilt BankID och det är ju hur smidigt som helst. Appen 
öppnas på telefonen och du betalar bara genom att slå in en kod på telefonen. Det är 
mycket smidigare istället för att sitta med koder på bankdosa och liknande. På det 
sättet betalar jag räkningar, tågbiljetter, kläder och allting.190 

Deltagarna hade också utvecklat strategier för att minska sina egna ansträngningar vid 
köp. En av de intervjuade berättade till exempel att hon förvarar kortet och dosan vid 
sin mobil för att ha dem på samma ställe och underlätta köp. En annan beskrev att 
det är lättare att genomföra köp om man har ett fodral till mobilen där betalkortet 
också får plats. Det är viktigt att det är lätt att genomföra köp, samtidigt som det inte 
får kompromissas med säkerheten.  

Jag brukar lägga dosan precis bredvid datorn och sen har jag kortet vid min mobil. Det 
är smart, då har man båda på samma ställe.191 

När ett nytt sätt att betala har etablerats och man tvingas göra på det gamla sättet 
uppstår det också ett motstånd mot att göra som man gjorde tidigare. Vid övergången 
finns båda sätten kvar. En ung kvinna beskrev hur hon betalar alla sina räkningar med 
mobilen, men när vissa räkningar inte är förregistrerade så tvingas hon gå till datorn 
och betala dem där: 

Men till exempel betala räkningar, för att det ska fungera på min mobil måste 
mottagarna vara förregistrerade och ibland kan jag känna att det är lite irriterande. 
Man har vant sig vid att betala alla sina räkningar via mobilen. Så när det kommer en 
ny räkning kan jag inte använda mobilen utan måste gå till datorn för att betala den.192 

En del av de intervjuade såg inte poängen med betalningstjänsten Paypal.193 
Respondenterna menade att denna tjänst är onödig eftersom man är tvungen att ange 
sina kortuppgifter ändå. Vissa sa att de avbröt påbörjade köp i mobilen om de var 
tvungna att skriva in sitt kortnummer. 

Ju enklare det är att betala, desto bättre, och ju färre gånger man behöver skriva in sitt 
kortnummer.194 

                                                      
190 Fokusgrupp 7, december 2017 
191 Fokusgrupp 5, december 2014 
192 Fokusgrupp 4, december 2014 
193 Paypal är en tjänst där man kan koppla sin e-postadress till sitt konto-/kreditkort och betala genom att 

sedan ange sin e-postadress. 
194 Fokusgrupp 3, december 2014 
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I studien verkar det som att om konsumenterna inte får något ut av att betala med ett 
nytt sätt, om det inte är tidsbesparande eller pengabesparande, ser de ingen anledning 
till att byta. Till exempel så beskrev en konsument en ny betalningsmetod som ”cool” 
och framtidsenlig, men använde den inte eftersom man var tvungen att registrera sig 
först. Det kan därmed sägas att konsumenten måste övertygas om att investeringen av 
tid och ansträngning för att byta betalningsmetod ger tillräcklig utdelning.  

Jag såg på ett ställe att man kunde betala med handen, det tyckte jag var ganska häftigt, 
det kändes som framtiden på något sätt. Man var tvungen att registrera ett konto eller 
registrera sin hand för tjänsten, och vissa butiker hade då en liten ställning som kunde 
känna av om man var registrerad eller inte, och det var i sin tur kopplat till ens 
bankkonto.195 

Mobilen som betalningsmedel i butik  

De flesta i studien förhöll sig tveksamma till att använda mobilen för att betala i en 
fysisk butik. En intervjuperson var dock positiv till att betala med mobilen i butik för 
att slippa ta med sig sitt betalkort. Det fanns dock flera nackdelar med att använda 
mobilen som betalningsmedel: batteriet kunde ta slut eller det fanns en risk att tappa 
bort den. Bekvämligheten med att använda mobilen till betalningar skedde till priset 
av en upplevd brist på kontroll.  

Man slipper ha kort. Då blir telefonen ett kort. Det tycker jag är en cool utveckling. 
Det är ju rätt smart, men saken är att om man tappar bort telefonen då är man helt 
frånkopplad. 

Verkligen, det känner jag också. Om min telefon precis har dött, då står man där och 
är handikappad för att allting är så koncentrerat till telefonen.196 

Espresso House (en cafékedja) har utvecklat en egen betalningsapp. Betalningen sker 
genom att kundens lojalitetskort finns i en app i mobiltelefonen som skannas i kassan 
vid betalning. Många av intervjupersonerna använder denna app och vissa tycker att 
det är mycket behändigt eftersom man inte behöver ta upp sitt kort eller slå in en 
kod. En stor anledning till att de använder den anges också vara att den ger rabatt på 

                                                      
195 Fokusgrupp 3, december 2014. Intervjupersonen refererar här till ett bolag, Quixter, en start-up med 

säte i Lund vars tjänst byggde på biometri och kreditkonto, identifiering med scanning av venerna i 
handen. Bolaget är dock ej verksamt längre. https://techcrunch.com/2014/04/14/quixter/ (läst: 2015-
07-10) 

196 Fokusgrupp 7, december 2014 
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de köp man gör, vilket relaterar till diskussionen om utdelning ovan.197 Men det finns 
också en viss försiktighet då det går ganska fort och obemärkt att betala på detta sätt. I 
en fokusgrupp var man dock överens om det praktiska i att få kvittot direkt i mobilen 
och att man kan se hur mycket pengar som finns kvar.  

Jag tycker det är lite mysko att man bara för mobilen under avläsaren och så ”woop” 
försvinner det pengar. 

Fantastiskt skönt! Då behöver man ju inte ta upp något kort, eller slå in någonting 
utan det är redan klart. Enkelt. 

Ja, Espresso House har jag också och det är just för att man får rabatt, det är väldigt 
stor skillnad på att handla med mobilen och att handla med kortet.198 

 

Mobilbetalning på Espresso House 

                                                      
197 Det kan noteras att rabatter och erbjudanden vid tillfället för intervjuerna var fler i appen än bara med 

kortet, vilket gjorde att företaget kunde få upp antalet användare och därmed värdet av 
nätverkseffekter.  

198 Fokusgrupp 5, december 2014 
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Social inkludering och grupptillhörighet 

De intervjuade berättade att de betalar på olika sätt i sin vardag, men i flera 
situationer så krävs att de har vissa betalningslösningar som personer som de umgås 
med också har. Exempelvis är Swish en sådan lösning som några av respondenterna 
hade bara för att de kände sig tvungna, så att de inte hamnade utanför gruppen. Det 
talades också om att det är viktigt att vara uppdaterad på sådant som ens vänner 
använder. Bland de intervjuade i fokusgrupperna var det mycket vanligt att använda 
Swish.  

Omedvetet och praktiskt taget man nästan tvingas till det. För om alla har Swish och 
man själv inte har det och man till exempel ska handla till en middag flera stycken och 
ska dela. Alla ”swishar” varandra och så står man där själv och: ”jag måste ta ut 
kontanter”. Det fungerar inte riktigt. Det är många sådana grejer som man faktiskt 
måste hänga med i. 

Men eller hur! Man måste hänga med i utvecklingen.199 

En intressant aspekt av Swish var att betalningstjänsten kan bidra till mer noggrann 
hantering av småsummor i relationer. Exempelvis berättade de intervjuade i en 
fokusgrupp att kraven på vänner som lånar pengar av en ökar. Även om det bara rör 
sig om småsummor.  

Swish har gjort att man har blivit lite snålare. Innan så var det så att när man inte hade 
pengar (kontanter) så bara: ”amen jag lånar tio spänn av dig”. Men nu är det ju så 
enkelt att betala tillbaka, vilket gör att: ”Du får swisha tillbaka tio spänn.” 

Ja allting ska swishas fram och tillbaka. Det beror ju på vad man har för relation med 
människor, men jag tror absolut att vissa blir snålare.200 

Studenter behöver ha kontanter i större utsträckning än andra, menade de 
intervjuade, eftersom många studentbarer och liknande endast tar kontanter. Skälet 
till att de använder kontanter är att det går fortare att betala på vissa ställen, 
exempelvis i studentcafeterian.  

Nu när man är student igen så måste man ha kontanter hela tiden för på alla 
studentbarer och liknande är det bara kontanter som gäller. 

                                                      
199 Fokusgrupp 7, december 2014 
200 Fokusgrupp 3, december 2014 
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Så är det nere i cafeterian, det finns två köer. Kön för att betala med kort är ju alltid 
längre än den för kontanter så om man har tagit ut lite kontanter innan så kan man 
handla snabbare där.201 

Föreställningar om framtidens betalningar 

I forskning samt praktik kring detaljhandel och digitalisering förekommer det ofta en 
beskrivning av vikten att skapa sömlösa upplevelser för konsumenter. Eftersom 
shopping med mobiltelefon ökar blir den en del av upplevelsen. Det avgörande i 
denna utveckling har mycket att göra med bekvämlighet, men också förtroende. Vissa 
av intervjupersonerna trodde att betalkorten kommer försvinna och mobilen ta över 
som betalningsmedel. Dock menade de att säkerheten behövde förbättras om detta 
ska ske. Några ansåg att det var enklare att betala med kort och kontanter än med 
mobilen och såg ingen anledning till att använda den istället.  

Gemensamt för många av respondenterna var att de tänkte sig att betalningen i 
framtiden skulle bli en del av en själv. Kroppen skulle användas för att betala utan en 
extern apparat.  

Jag tror bara att du drar fingret över klädesplagget som du är intresserad av och så har 
du köpt det. 

Man kommer behöva sätta in någonting i handen så man bara håller den mot det man 
vill köpa. Så är man färdig. 

Ett inopererat chip som är kopplat till allt, personnummer och bankkort.202 

Majoriteten av de intervjuade i studien trodde att kontanter kommer försvinna i 
framtiden eftersom de har minskat över tid. Intervjupersonerna uttryckte också att de 
själva inte kan påverka denna utveckling, utan det är bankväsendet som bestämmer. 
De påpekade att det kan bli svårt för äldre som i större utsträckning använder 
kontanter. De berättade även att det är ett problem när de får kontanter i present av 
sina mor- och farföräldrar, då det innebär en risk att bära med sig kontanter. 

Men tänk på alla äldre, de har ju bara kontanter. Jag får kontanter av min mormor och 
farmor och dem vill jag ju sätta in på kortet, dem vill jag inte gå runt med. 

 
                                                      
201 Fokusgrupp 7, december 2014 
202 Fokusgrupp 5, december 2014 
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Kontanter kommer försvinna, så det är lugnt. 

Vi har ju inte riktigt något val, om ingen bank hanterar kontanter överhuvudtaget, hur 
ska vi få tag på dem då?203 

En ung kvinna menade att vi redan hade nått ett kontantlöst samhälle och att 
kontanter är överflödiga idag: 

Men i dagens samhälle behöver du inte kontanter.204 

Igenkänning inger säkerhet 

Den populära uppfattningen av unga vuxna eller millenniegenerationen är att de har 
en tendens att anamma ny teknik snabbare på grund av ett vidlyftigare säkerhetstänk. 
Den här studien visar att unga vuxna kan vara nog så osäkra inför att testa nya tjänster 
och känna sig otrygga med hur deras information används. När det är tydligare vad 
som sker vid en betalning upplevs det som tryggare. Traditionella institutioner som 
banker och utpräglade tjänster såsom mobilt BankID inger trygghet och förtroende 
vid betalningar. Det som kan förändra benägenheten att använda nya typer av 
betalningar är främst om personer i ens närhet använder sådana och det krävs för att 
tillhöra gruppen. En annan bidragande faktor är om ett nytt betalningssätt leder till 
ett ökat monetärt värde exempelvis i form av rabatter. Om det nya sättet att betala är 
enklare och samtidigt inte upplevs som osäkrare, är sannolikheten stor att det kan 
komma att ta över. Men för att det ska upplevas som säkert krävs fortfarande en slags 
stämpel som signalerar robust institution eller att det är frekvent förekommande och 
det blir en vana att använda det. 

Utmaningar och möjligheter för framtiden 

Handlare kan förvänta sig en övergångsperiod där fler och fler betalningsmetoder 
samexisterar tills nya standarder har tagit över. Ett populärt grepp för att sälja eller 
fånga uppmärksamhet är att skapa oro för att hamna utanför eller på efterkälken. Om 
oron främst grundas i att inte hålla jämna steg med den yngre generationen, kan 
denna studie ge en försäkran om att de är precis lika oroliga om inte mer. På kort sikt 
kan det därför vara klokare att avvakta utvecklingen, men att ha en långsiktig plan. En 
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handlare som överväger att erbjuda en ny betaltjänst eller rentav skapa en egen, 
behöver uppskatta om deras kunder får ut något extra värde av att betala på detta sätt. 
Ett framgångsrikt exempel som visat sig i denna studie är Espresso Houses 
betalningsapp som ger rabatter och erbjudanden. Handlaren kan välja en strategi 
utifrån sin egen affärsmodell, att våga vara pionjär eller avvaktande epigon. 
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Den här boken tar sin utgångspunkt i den förändrade relationen mellan handel 
och städer. De senaste decennierna har detaljhandeln förändrats på flera 
grundläggande sätt. Traditionella butiker befinner sig i en omställningsfas och 
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