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Anledningen till detta är för att språket ska vara enhetligt igenom hela uppsatsen och vi ansåg 

att detta var det bästa sättet för att få en sammanhängande uppsats. 



 
 

Sammanfattning 
 

Shoppingturismen i Sverige är en stadigt växande genre inom turismen och i Sverige är 

shoppingdestinationen Gekås Ullared ett av de populäraste resmålen bland shoppingturisterna. 

Denna uppsats behandlar shoppingturismen med inriktning på destinationen Ullared. Syftet 

med uppsatsen är att bidra med en förståelse till varför turister väljer att åka till Gekås Ullared 

samt att ta reda på vem det är som besöker Gekås. För att uppnå syftet har vi använt oss av 

kvantitativ och kvalitativ metod för att få en stark validitet. Ansatserna för uppsatsen är 

hermeneutisk med sitt kvalitativa inslag samt positivistisk med dess kvantitativa inslag. Den 

kvantitativa delen består av en enkätundersökning med Gekås kunder. För den kvalitativa 

metoden har vi utfört en telefonintervju med Gekås koncern VD Boris Lennerhov. 

Tv-serien Ullareds popularitet har lett till att Gekås fått en kundtillströmning med 1500 – 

2000 kunder per dag. De två mycket omtyckta karaktärerna Morgan och Ola-Conny från tv-

serien Ullared har fått sitt egna reseprogram och har därmed blivit två starka profiler för 

Gekås. Resultatet utifrån våra undersökningar visar att det är viktigt att fokusera på företagets 

helhet där faktorerna bemötande, värdskap, produkter, priser och boende ingår. Detta för att 

Gekås kunder ska få en bra upplevelse när de besöker destinationen. 

Det finns flera olika skäl till varför människor väljer att besöka Gekås, exempelvis upplevelse, 

gemenskap och en rolig utflykt. Kunderna upplever att Gekås är billigt med ett bra sortiment 

och att kunderna känner en gemenskap inne i varuhuset. Den vanligaste kvinnliga kunden är 

51 år och har besökt varuhuset sammanlagt 5-10 gånger. Den typiska manliga kunden är 63 år 

och har besökt varuhuset 1-4 gånger. Både den kvinnliga och manliga kunden åker som 

sällskap.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Turism, Shoppingturism, Gekås, Ullared.  



 
 

Abstract 
 

Shopping tourism in Sweden is a steadily growing genre within tourism. In Sweden the 

shopping destination Gekås Ullared is one of the most popular destinations among shopping 

tourists. This essay deals with shopping tourism with focus on the destination Ullared. The 

purpose of this essay is to contribute with an understanding of why tourists choose to visit 

Gekås Ullared and to describe who visit Gekås. To achieve the purpose we have used 

quantitative and qualitative methods to get a strong validity. The scientific approach of this 

essay is hermeneutical with its qualitative elements and positivist with its quantitative 

elements. The quantitative part consists of a questionnaire survey with Gekås customers. The 

qualitative part consists of a telephone interview with Gekås managing director Boris 

Lennerhov. The TV-show Ullared’s popularity has led to a major customer flow with 1500-

2000 customers each day. The two popular characters Morgan and Ola-Conny have gotten 

their own travel-show and have become two strong profiles for Gekås. The result from our 

research shows that it is very important to focus on the company’s completeness where the 

factors; treatment, hosting, products, prices and accommodation are included. This is because 

Gekås customers should get a good experience when they visit the destination. There are 

several different reasons to why people choose to visit Gekås, for example experience, 

fellowship and a fun excursion. The customers experience Gekås as affordable with a good 

variety and they feel a pleasant solidarity inside the department store. The most frequent 

female customer is 51 years old and has visited Gekås 5-10 times in total. The most common 

male customer is 63 years old and has visited Gekås 1-4 times. The common male and female 

customer travel in company.  
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1. Inledning 
 

Det första kapitlet beskriver ämnet vi studerar och ger en övergripande bild av vårt arbete.  

Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning som därefter följs av tidigare forskningar 

som beskriver varför vi valde att undersöka shoppingturism i Ullared. Därefter har vi 

beskrivit vår problemformulering som följs av syfte och frågeställningar. Detta följs av en 

avgränsning där vi beskriver hur vi har avgränsat arbetet. Därefter har vi gjort en 

begreppsdefinition som förklarar olika centrala begrepp som vi har använt oss av i uppsatsen 

samt disposition för uppsatsen. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Turism är i dag en av världens största näringsgrenar och kommer även i framtiden ha en 

stadig tillväxt enligt World Tourism Organization (UNWTO). Turismens omsättning skapar 

betydelsefulla sysselsättningar och skatteintäkter på olika platser i landet (Bohlin & Elbe 

2007:11). Vilket innebär att turismen har blivit en viktig näring för flera länders ekonomier 

(Blom & Nilsson 2005).  

  

En gren som ingår i turismen är shoppingturism. För den svenska detaljhandeln och ekonomin 

är shoppingturismen en viktig faktor. Shoppingturismen i Sverige växer stadigt då shopping 

har blivit en allt viktigare del av resandet. Detta innebär att shoppingdestinationerna blir fler 

och växer sig större för att locka allt fler besökare. Turisterna är villiga att resa längre sträckor 

för att shoppa prisvärt eller finna unika produkter. Exempel på shoppingdestinationer som 

många turister åker långt för är Gekås i Ullared samt Lager 157 i Gällstad (Svensk handel 

2012). 

 

Detaljhandels omsättning för shoppingturismen består av 12 procent och utländska turister 

lägger 50 procent av sin konsumtion i detaljhandeln under sin vistelse i Sverige. 

Shoppingturismen anses fortsätta öka de kommande åren i följd av att den nationella strategin 

har som syfte att fördubbla turismens omsättning fram till år 2020, därför kommer 

shoppingturismen att vara en stark gren för handel och turismbranschen (Svensk handel 

2012). 

 

Shoppingturismen i Sverige växer i stabil takt eftersom att allt fler shoppingdestinationer 

skapas och utvecklas. Det kan vara både enkelt och svårt att definiera shoppingturism. 

Exempel på definitioner av shoppingturism är försäljning av souvenirer eller gränshandel. 

Ännu ett exempel på detta fenomen är när konsumenten åker längre sträckor för att handla 

varor (Svensk handel 2012). 

 

Varuhuset Gekås i Ullared är en känd shoppingdestination som många turister vallfärdar till 

varje år. Varuhuset bruttoarea är på 82 000 m
2 

varav butiksytan är på 35 000 m
2 

samt lageryta 

på 29 000 m
2
 och övriga ytor på 18 000 m

2
 (gekas.se/). Enligt Gekås undersökning består 63 

procent av kunderna kvinnor och 36 procent män. Företaget har många gånger uppnått sitt 

försäljningsrekord. Det senaste inträffade den 5 oktober 2013 då försäljningen under en dag 

gick upp till trettiotre miljoner kronor, detta var en uppgång med cirka två miljoner kronor 

från förgående år (gekas.se).  

 

 

 

http://www.gekas.se/
http://www.gekas.se/
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1.1 Tidigare forskning  
 
Det finns tidigare forskning som behandlar shoppingturism. Forskningen är inriktad mot olika 

aspekter av shopping. En av dessa aspekter som fick oss att studera varuhuset Gekås Ullared 

är Turner och Reisingers studie om shopping tillfredställelse för inhemska turister. De menar 

att turismen har en årlig tillväxt över hela världen med fyra till sju procent. Dock växer den 

inhemska turismen långsammare med ungefär tre procent per år jämfört med den 

internationella turismen som uppnår fem procent. Men den inhemska turismen uppgår till 

sjuttiofem procent av den totala turismen och är därmed en av de viktigaste sektorerna med 

stort ekonomiskt inflytande (Turner & Reisinger 2001). 

 

Det finns inte så mycket forskning om inhemsk turism jämfört med internationell turism. På 

grund av detta är det svårt att hitta fakta om inhemsk turism (Turner & Reisinger 2001).  Det 

är därför relevant att i denna studie undersöka shoppingturismen i Gekås Ullared på grund av 

att de flesta turister som åker till Ullared är bosatta i Skandinavien. 

 

1.2 Problemformulering  
 

En av de vanligaste aktiviteterna som utförs av människor på semester är shopping som ofta 

är en grundläggande motivation för resor. Dagens effektiva transportsystem, ökad tekniker 

och användning av kreditkort har gjort det effektivare för människor att resa till olika 

områden. Detta nya system har resulterats i en ökad handel på destinationer som ligger långt 

bort från konsumenternas hemort.  

Flera destinationer i världen har utvecklats till populära shoppingdestinationer. Dessa 

destinationer kan vara avsiktligt planerade för shopping men de kan också utifrån en särskild 

produkt utvecklas till en shoppingdestination (Cooper, Hall & Timothy J.2005). 

 

Under de senaste åren har det blivit allt vanligare att det primära syftet för de resande är att 

shoppa. Det finns många olika faktorer till varför turister handlar. Dessa faktorer kan vara att 

destinationen har ett unikt utbud av butiker eller shoppingcentrum. Det kan också vara att 

priserna skiljer sig markant från hemortens (Svensk handel 2012). 

 

I Sverige har det blivit allt mer populärt att åka på shoppingresor.  Det mest populära 

exemplet är buss- och tågresor till Falkenberg för att besöka lågprisvaruhuset Gekås i Ullared. 

Ullared har under många år varit en populär shoppingdestination och populariteten har ökat 

avsevärt under de senaste åren. Gekås är ett utmärkt exempel på faktorer som samverkar och 

skapar en hållbar shoppingdestination för turism (Svensk handel 2012). Därför har vi valt att 

undersöka vilka faktorer som bidrar till att Ullareds popularitet har ökat. Kan det vara faktorer 

som tv-serierna, utbyggnad av varuhuset, priser eller utbud? 

 

Denna studie kommer utifrån detta handla om shoppingturismen i Ullared med fokus på vad 

det är som lockar människor att åka till Gekås Ullared. Detta gör att studien kommer att ta 

upp vilka faktorer som gör att människor väljer Ullared. Undersökningen leder till en 

förståelse för vem den typiska kunden är på Gekås Ullared.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna undersökning är att bidra med en förståelse till varför turister väljer att åka 

till Gekås Ullared samt att ta reda på vem det är som besöker Gekås. 

  

 Vem är kunden på Gekås Ullared?  

 Hur upplever besökarna Gekås Ullared?  

 Vilka faktorer är det som lockar turister till Gekås Ullared? 

 

 

1.4 Avgränsning  
 

För att avgränsa uppsatsen har vi fokuserat på endast shoppingturismen i varuhuset Gekås i 

Ullared och inte andra shoppingdestinationer eller shoppingvaruhus. Vi har även avgränsat 

oss genom att endast frågat kunder som besöker varuhuset och inte lokalbefolkningen i 

Ullared. Det finns många aspekter att undersöka i samband med varuhuset och vi har därför 

inriktat oss på att endast undersöka varför turister väljer att åka till Ullared. För en kvalitativ 

undersökning har vi valt att endast intervjuat Gekås VD Boris Lennerhov för att få en djupare 

förståelse hur verksamheten arbetar för att locka kunder och vad tv-serierna har betytt för 

varuhuset. Vi har därför valt bort att intervjua företag i Ullared eftersom att Boris har den 

kunskap vi vill få reda på.  

 

1.5 Begrepps definition 
 

Turism: Turism är en form av förflyttning som innebär att turisten är borta minst 24 timmar 

och högst ett år. Resan ska även vara över 10 mil (Blom & Nilsson 2005). 

 

Upplevelseturism: En resa relaterad till en händelse som är tillräckligt speciell för att lagras i 

långtidsminnet (Morgan, Lugosi & Ritchie 2010).  

 

Shoppingturism: Shopping är det primära syftet med resan (Svensk handel 2012).  

 

Tv-turism: Tv-turism innebär att en destination får ökat turismflöde på grund av att platsen 

visas på tv, film eller bio (Hanefors & Mossberg 2002) 

 

 

1.5 Disposition 
 

Det första kapitlet beskriver ämnet vi studerar och ger en övergripande bild av vårt 

arbete.  Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning som därefter följs av tidigare 

forskningar som beskriver varför vi valde att undersöka shoppingturism i Ullared. Därefter 

har vi beskrivit vår problemformulering som följs av syfte och frågeställningar. Detta följs av 

en avgränsning där vi beskriver hur vi har avgränsat arbetet. Därefter har vi gjort en 

begreppsdefinition som förklarar olika centrala begrepp som vi har använt oss av i uppsatsen 

samt disposition för uppsatsen.  
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Kapitel två redovisar vilket vetenskapligt förhållningssätt vi har använt oss av, vi förklarar 

begreppen abduktion, induktion och deduktion. Därefter redogör vi om de vetenskapliga 

forskningsansatser vi har utformat vår uppsats med. Vi diskuterar positivism och hermeneutik, 

till dessa delar har vi lagt till en kritisk diskussion. Sedan framställs valet av metod där vi 

förklarar kvalitativ och kvantitativ metod och dess för- och nackdelar. Efter detta redogörs 

utförandet där vi förklarar hur vi arbetat fram vårt arbete som sedan följs av en kritisk 

diskussion gentemot vårt tillvägagångssätt. Därefter beskriver vi validitet och reliabilitet. 

Kapitel två avslutas med ett avsnitt om källkritik där vi kritiserar och lyfter fram de källor vi 

använt oss av i arbetet.  

 

Det tredje kapitlet behandlar teoretiska utgångspunkter som är relevanta för vår undersökning. 

Vi lägger först fokus på att förklara turism och sedan mynnas ut till upplevelseturism och 

shoppingturism. Vi har även lagt fokus på media och tv-turism eftersom vi anser att det är 

relevant till vår diskussion.  

 

Kapitel fyra framställer resultatet av vår enkätundersökning och intervju som utförts med 

Gekås kunder och Gekås koncern-VD. Materialet utifrån enkätundersökningen redovisas i 

form av diagram och tabeller med en förklarande text. Den insamlade informationen från 

intervjun med Gekås koncern-VD beskrivs i flytande text.  

 

Det femte kapitlet redogör diskussionen där vi jämför resultatet från vår enkätundersökning 

och intervju med Gekås Koncern-VD som kopplas till våra teoretiska utgångspunkter.  

 

Kapitel sex redogör arbetes slutsats där vi förklarar vad vår undersökning visar som svarar på 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Till sist följs arbetet av framtida forskningar där vi 

diskuterar vilka forskningar som kan utföras gällande Ullared. 
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2. Metod 
 

Kapitel två redovisar vilket vetenskapligt förhållningssätt vi har använt oss av, vi förklarar 

begreppen abduktion, induktion och deduktion. Därefter redogör vi om de vetenskapliga 

forskningsansatser vi har utformat vår uppsats med. Vi diskuterar positivism och 

hermeneutik, till dessa delar har vi lagt till en kritisk diskussion. Sedan framställs valet av 

metod där vi förklarar kvalitativ och kvantitativ metod och dess för- och nackdelar. Efter 

detta redogörs utförandet där vi förklarar hur vi arbetat fram vårt arbete som sedan följs av 

en kritisk diskussion gentemot vårt tillvägagångssätt. Därefter beskriver vi validitet och 

reliabilitet. Kapitel två avslutas med ett avsnitt om källkritik där vi kritiserar och lyfter fram 

de källor vi använt oss av i arbetet. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  

2.1.1 Abduktion, Induktion och Deduktion 
 

Denna uppsats behandlas med Abduktion vilket innebär att vi växlar mellan induktion och 

deduktion. Det vill säga vi skiftar mellan teori och empiri (Björklund & Paulsson 2003). 

 

Induktion handlar om att generella slutsatser dras utifrån empirisk fakta. Denna ansats bygger 

också på kvantifiering och empiri (Thurén 2007). Detta innebär att utgångspunkten i empirin 

har som syfte att skapa en ny teori (Artsberg 2005). 

 

Den deduktiva metoden har sin utgångspunkt i teorin. Denna metod kallas i vetenskapliga 

sammanhang för den hypotetiska metoden. Metodens syfte är att förklara och förutsäga 

verkligheten (Artsberg 2005). Däremot behöver inte slutsatsen stämma överens med 

verkligheten. Deduktion bygger på logik vilket innebär att slutsatsen är logiskt 

sammanhängande (Thurén 2007). Deduktiv metod används främst för att testa teorier och kan 

även användas för att förfina eller utveckla teori (Artsberg 2005). Eftersom att deduktionens 

slutsats är logisk och inte behöver stämma överens med verkligheten kan detta 

förhållningssätt leda till fel slutsats (Thurén 2007). “Premiss: Alla människor har fyra armar, 

Premiss: Jag är människa, Slutsats: Alltså jag har fyra armar” (Thurén 2007). Deduktion tar 

därför inte hänsyn till om premisserna är sanna eller inte(Thurén 2007).   

 

2.2 Vetenskaplig forskningsansats  
 

2.2.1 Positivism  
 

Uppsatsen har en positivistisk ansats som bygger på kvantitativ metod. Positivism är baserad 

på antingen empirisk eller logisk fakta genom iakttagelser med hjälp av de fem sinnena 

(Thurén 2007). Positivism utgörs av teorier som hänvisar till mätbara faktorer och visar 

samband mellan dessa (Hartman 2004). Positivismen innebär också att kunskapen är nyttig 

och kan förbättra samhället eftersom kunskapen erhålls genom iakttagelser som är logiskt 

prövbart (Patel & Davidson 2003). Uppsatsen har en kvantitativ metod med 

enkätundersökningar som är mätbara. Enkätundersökningen innehåller även kvalitativa inslag 

med öppna svar.   
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2.2.1.1 Kritik Positivism  
 

Positivismen utgår från två källor som är iakttagelse och logik. Iakttagelserna är den 

empiriska kunskapen som innefattar de fem sinnena. Dock kan den empiriska sanningen inte 

alltid vara sanningsenlig eftersom att de fem sinnena kan vara missledande. Vilket beror på att 

människan kan till exempel hallucinera eller bli lurad. Empiriska påståenden kan vara 

osannolika men de måste uppfylla ett logiskt krav för att vara tänkbara (Thurén 2007).   

 

2.2.2 Hermeneutik  
 

Uppsatsen behandlas även med en hermeneutisk ansats som bygger på kvalitativ metod.  Den 

hermeneutiska vetenskapen är en förståelse för hur världen uppfattas av människor. 

Uppfattningarna är inte mätbara utan de bör tolkas för att få en förståelse över hur människor 

uppfattar världen. Detta menas att kunskapen inte erhålls genom mätning utan genom 

människans tolkning. Denna typ av kunskap kallas för förståelse eftersom forskaren inte är 

intresserad av hur världen är utan hur den tolkas (Hartman 2004). Uppsatsen innehåller en 

kvalitativ metod med en telefonintervju som inte kan mätas i siffor utan den måste istället 

tolkas. 

 

2.2.2.1 Kritik Hermeneutik 
 

Hermeneutiken utgår från människors egna tolkningar och upplevelser. Det går inte att 

kontrollera om forskaren har tolkat det korrekt eftersom att han eller hon utgår från personliga 

erfarenheter vilket gör att personen befinner sig på osäker mark. Detta är på grund av att 

personers erfarenheter inte är testbara. Hermeneutik är därmed en osäker metod men är ett bra 

komplement till den positivistiska forskningsansatsen (Thurén 2007). 

 

2.3 Val av metod 
 

Valet av metod stod mellan kvantitativ och kvalitativ undersökning. Efter att ha diskuterat 

kom vi fram till att använda oss av både kvantitativ och kvalitativ metod. Detta innebär att vi 

använder oss av en så kallad metodtriangulering. I en metodtriangulering används flera 

metoder i en och samma undersökning. Eftersom att kvantitativ och kvalitativ har svagheter 

kan en metodtriangulering väga upp dessa svagheter. På grund av detta är det en fördel att 

använda både kvantitativa och kvalitativa metoder (Larsen 2009). Vi använder oss därför i 

denna uppsats av kvalitativ och kvantitativ metod. 

 

2.3.1 Kvantitativ metod 
 

En kvantitativ metod innebär att forskaren samlar in hårddata som är mätbar. Detta innebär att 

svaren kan kategoriseras där undersökaren kan identifiera hur många respondenter som valt 

respektive svarsalternativ. Svaren redovisas i form av siffror (Larsen 2009). Exempel på detta 

är hur många som väljer att åka till Gekås Ullared på grund av upplevelsen.  
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Med kvantitativ metod är det vanligt att enkätundersökningar utförs.  

Under en enkätundersökning läser respondenterna frågor på ett frågeformulär och skriver in 

sina svar i frågeformuläret. En enkätintervju kan vara öppen eller sluten. I en öppen 

enkätundersökning innebär det att respondenten får svara fritt (Larsen 2009). I en sluten 

enkätintervju är svaren redan givna då respondenten bara kryssar i det svar som passar 

(Larsen 2009). 

 . 

 

Vi har valt denna metod för denna del av undersökningen på grund av att underlätta för 

respondenterna och för att vi smidigt ska kunna hantera data. Vi har använt oss av öppna samt 

slutna svar i enkäten för att besvara vårt syfte. Att använda en kvantitativ metod ger en mängd 

svar som kan mätas och jämföras och få ut ett medelvärde på olika faktorer, exempelvis har vi 

räknat ut genomsnittskunden och jämfört med Gekås mätningar. Den kvantitativa metoden 

utfördes genom en bussresa till Ullared och på varuhuset Gekås. Utdelningarna av enkäter 

underlättades av bussresan och besöket på Gekås.  

 

 

 

2.3.1.1 Kritik kvantitativ metod 
 

Inom kvantitativ metod är informationen begränsad. Eftersom att standardiserade 

frågeformulär inte alltid ger den information som behövs. Ibland kan det vara nödvändigt att 

ställa andra frågor för att få en bättre förståelse och det finns därför risk att dra fel slutsatser. 

På grund av detta är det viktigt att ställa de rätta frågorna utifrån frågeställning (Larsen 2009). 

 

I en öppen undersökning är det lättare att upptäcka okunskap eller missförstånd då 

undersökaren kan läsa utifrån svaret om respondenten har förstått frågan. En annan fördel 

med en öppen enkätundersökning är att respondenternas svar inte påverkas av givna svar 

(Larsen 2009). I en sluten intervju kan frågorna vara svåra att förstå och svarsalternativen kan 

underlätta för respondenten. Det är också lättare att bearbeta svaren vid en eventuell kodning. 

För respondenten krävs det mindre motivation att besvara en sluten undersökning. I en öppen 

undersökning krävs det mer från respondenten eftersom han eller hon måste formulera ett 

svar. Slutna frågor kan däremot leda in respondenten i en bestämd tankebana och kan också 

ge ett felaktigt intryck (Larsen 2009). 

 

Det går att kombinera både öppna och slutna frågor i ett frågeformulär. Då vägs för- och 

nackdelar upp. Däremot är det mer arbetskrävande att behandla svaren. Det är därför viktigt 

att begränsa användingen av öppna frågor så det blir hanterbart. Det kan exempelvis vara 

slutna frågor där respondenten kan svara med ett eget ord (Larsen 2009). 

 

 

2.3.2 Kvalitativ metod 
 

Kvalitativ metod är inte siffermässig som kvantitativ metod. Kvalitativ data kallas mjukdata 

(Larsen 2009), ett exempel på detta är hur VD: n för Gekås Ullared anser att kunderna 

upplever Gekås. 

Under en kvalitativ undersökning möter forskaren oftast respondenten öga mot öga och detta 

gör att bortfallet minimeras. Detta ger en bättre helhetsförståelse om ämnet som undersöks. 

(Larsen 2009). 
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Utifrån denna metod utförde vi en telefonintervju med Gekås VD Boris Lennerhov. 

Anledningen till att vi valde kvalitativ metod för denna del av undersökningen är för att 

respondenten har möjligheten att tala fritt. Ännu en anledning är att vi har frågor som kräver 

öppna svar och då får vi möjlighet att ställa följdfrågor eller reda ut oklarheter som kan 

uppstå. Detta är för att vi på bästa sätt ska få svar på vårt syfte och frågeställningar. 

 

2.3.2.1 Kritik kvalitativ metod  
 

§informationen eftersom att det inte är färdiga svarsalternativ som är i kryssade. Det kan vara 

ett mer krävande arbete att jämföra svaren och få en överblick av det insamlade materialet. En 

nackdel är att respondenterna inte alltid svarar sanningsenligt eftersom intervjuaren sitter 

mestadels framför respondenten. Intervjueffekten är huvudnackdelen med kvalitativa metoder 

och innebär att intervjuaren eller respondenten själv kan påverka intervjuresultatet. Det kan 

bero på att respondenten svarar det han eller hon tror att intervjuaren vill höra eller förväntar 

sig. Det kan också vara att respondenten vill dölja okunskap eller göra ett gott intryck. Vilket 

leder till att informationen som samlas in inte blir värdefull (Larsen 2009).  

 

En fördel med detta är att undersökaren kan ställa följdfrågor för att gå in mer på djupet.  

Vilket ger en möjlighet för forskaren få en mer kompletterande och fördjupad bild av 

fenomenet. Under en intervju kan eventuella missförstånd enkelt redas ut eftersom 

respondenten kan tala fritt och ge en förklaring av sitt svar. Forskaren får därför en bättre 

förståelse av ämnet som studeras (Larsen 2009). 

 

2.4. Utförande 
 

Vi startade vårt arbete med att kontakta Gekås via e-post för eventuellt samarbete men de 

hade tyvärr inte tid för det. Några veckor senare kontaktade vi dem igen och frågade om vi 

fick genomföra en enkät-undersökning med deras kunder samt om det fanns tillfälle att 

intervjua deras koncern VD Boris Lennerhov. Den dagen vi hade planerat att åka till Ullared 

var tyvärr inte Lennerhov tillgänglig. Vi fick däremot vid ett senare tillfälle möjlighet att 

utföra en telefonintervju med Lennerhov. Med Lennerhovs godkännande spelade vi in 

samtalet med appen “Record my Call” för att inte missa några viktiga detaljer. Anledning till 

att vi valde att intervjua Lennerhov är för att han har en god insikt i verksamheten och kan 

därför hjälpa oss att besvara vårt syfte. 

 

Under besöket på Gekås genomförde vi en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag. 

Vi delade ut enkäterna till kunderna på varuhuset och till resenärerna på bussresan hem då 

respondenterna hade mer tid att svara.   

 

De flesta frågorna med öppna svar har vi valt att beskriva med text medan frågorna med 

slutna svar redovisas via statistik. Här har vi använt oss av dataprogrammet Excel för att få 

fram stapeldiagram och tabeller. Urvalet av kunder på Gekås valdes genom att tillfråga de 

personer som befann sig på varuhuset just då. I urvalet framkom det minderåriga respondenter 

men dessa personer fick målsmans godkännande att delta i undersökningen. Utifrån vår 

enkätundersökning har vi räknat ut ett medelvärde för att få fram genomsnittsåldern på våra 

respondenter. I enkätintervjun har vi tagit med frågan “kön?” och “ålder?” på grund av att få 

reda på den genomsnittliga kvinnliga och manliga kunden. Detta valde vi på grund av att vi 

ville se om vår genomsnittliga kund stämde överens med Gekås egna undersökning.  
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Vi valde även att dela upp diagrammen på kön för att läsaren ska se skillnaderna mellan 

männens och kvinnornas svar. 

 

För vår teoridel har vi använt oss av litteraturstudier som till exempel vetenskapliga artiklar 

och litteratur. Vi har även använt oss av officiella rapporter om shoppingturism exempelvis 

Svensk Handel 2012.  

2.4.1 Kritik mot utförandet 
 

Något vi kunde ha utfört annorlunda i enkätundersökningen är framför allt att inte använda 

öppna svar eftersom respondenterna ansåg att det var svårare att besvara. Det var dessutom 

svårare att sammanställa resultatet med öppna svar. Vi upptäckte att vi hade behövt ställt mer 

specifika frågor. Exempelvis om tv-serierna har påverkat kunderna att vilja åka till Ullared. 

Då kanske vi hade fått annorlunda svar istället för om tv-serien är en anledningen till att de 

åker. För att få en bättre spridning av målgrupper hade vi kunnat undvika att lämna ut enkäter 

på bussen och istället delat ut alla enkäter i varuhuset. På grund av detta indikerar vårt 

material inget om totalpopulationen eftersom att bussen avgick från Värmland.  

 

I telefonintervjun med Boris Lennerhov hade vi kunnat undvika att ställa de tre sista frågorna 

(se bilaga 2) eftersom dessa egentligen inte är kopplade till syftet och frågeställningarna. 

 

 

2.4 Validitet och Reliabilitet  

 
Validitet fokuserar på giltighet eller relevans, det innebär att samla in information som är 

relevant till undersökningens frågeställning. I vår undersökning är det därför relevant att ställa 

frågor som utgår från vårt syfte och våra frågeställningar. Exempel på en relevant fråga är 

”Vad är det som får dig att resa till Gekås Ullared?”. Det är oftast lättare att få en bra validitet 

i kvalitativa metoder än kvantitativa. Detta är på grund av att i kvalitativa intervjuer kan 

forskaren göra ändringar i arbetet om det finns andra detaljer som är viktiga för 

undersökningen. Respondenterna får utrymme för att ta upp saker de anser kan vara viktiga 

och forskaren kan då upptäcka flera förklaringssätt. Detta är en flexibel process som ger högre 

validitet (Larsen 2009).  

 

Reliabilitet innebär exakthet eller precision som visar att undersökningen är tillförlitlig och 

noggrant utförd. Det är svårt att säkerställa hög reliabilitet vid en kvalitativ undersökning. 

Detta är på grund av att observationer ger olika tolkningar och det är inte säker att alla 

forskare lägger märke till samma saker. Vid intervjuer kan respondenten påverkas av 

situationen eller intervjuaren vilket kan ge en viss betydelse för vad som sägs just då. Det kan 

vara att respondenten skulle ha sagt något annat vid ett annat tillfälle eller att intervjuaren har 

påverkat respondentens svar. Reliabilitet handlar om att materialet bearbetas noggrant. Det är 

viktigt att hålla ordning på intervju och observationsdata för att säkerställa hög reliabilitet. 

Detta kan förebyggas genom att vara extra noggrann med bearbetningen av informationen. 

Validitet och reliabilitet förstärks när olika metoder används, en så kallad metodtriangulering. 

Därför har vi använt oss av kvalitativ och kvantitativ metod som gör att vår validitet och 

reliabilitet förstärks (Larsen 2009:80–81).  

 

 



~ 16 ~ 
 

För att reda ut eventuella oklarheter med enkätundersökningen var vi närvarande när 

respondenterna svarade på undersökningen. För att få en bra validitet har vi ställt frågor som 

är kopplade till vårt syfte och frågeställningar i enkätundersökningen. Bearbetningen av 

enkätundersökningen genomfördes noggrant genom att dubbelkolla våra resultat till 

diagrammen för att få en hög reliabilitet. Den kvalitativa delen i uppsatsen genomfördes via 

en telefonintervju med Boris Lennerhov. Vi spelade in telefonsamtalet för att inte missa några 

viktiga detaljer och att lättare kunna bearbeta informationen noggrant. Boris Lennerhov 

intervjuades på grund av att han har en hög position inom företaget Gekås och ger oss då en 

hög validitet och reliabilitet (se bilaga 1 och 2).  

 

2.5 Källkritik  
 

I detta arbete använder vi oss av officiella hemsidor för hitta sanningsenlig information. 

Exempelvis använder vi oss av Gekås officiella hemsida för att få fram information om 

företaget, dock visas inte negativa aspekter av företaget på hemsidan. Antagligen på grund av 

att de marknadsför företaget via hemsidan. Vi har också använt oss av vetenskaplig litteratur 

och artiklar för att få en hög reabilitet. Respondenterna för vår enkätundersökning har vi valt 

att intervjua Gekås kunder eftersom de har erfarenheten för att kunna svara på våra frågor. För 

telefonintervjun har vi valt att intervjua Boris Lennerhov Koncern VD för Gekås Ullared. 

Anledning till att vi har valt honom är för att han är högst uppsatt i företaget och kan därför 

svara på våra frågor gällande kunder och varuhuset. Detta kan dock vara negativt eftersom att 

Lennerhov antagligen inte vill säga något negativt om företaget. 
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3. Teori 
 

Det tredje kapitlet behandlar teoretiska utgångspunkter som är relevanta för vår 

undersökning. Vi lägger först fokus på att förklara turism och sedan mynnas ut till 

upplevelseturism och shoppingturism. Vi har även lagt fokus på media och tv-turism eftersom 

vi anser att det är relevant till vår diskussion. 

__________________________________________________________________________ 

3.1 Turism  
 

”Människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning 

för kortare tid än ett år för affärer, fritid eller andra syften”(Blom & Nilsson 2005:9) 

 

Det finns flera definitioner som förklarar vad turism och turist står för. I dessa definitioner 

beskrivs turism som en form av förflyttning från hemorten till en eller flera destinationer och 

tillbaka till hemorten. I definitionerna ingår även att turisten måste vara borta under en viss 

tid. Vissa hävdar att turisten ska vara borta minst 24 timmar och högst ett år för att bli kallad 

turist. Dock finns det ett problem med denna definition då turisten i dag har möjlighet att resa 

över dagen. Det finns även definitioner som hävdar att för att vara en turist ska resan vara 

längre än 10 mil och pengarna som spenderas på destinationen ska inte vara intjänade där 

(Blom & Nilsson 2005). 

 

Anledning till att människor väljer att resa beror på att de vill fly vardagen och skämma bort 

sig själva. Detta innebär att människor söker efter produkter och tjänster för att få ett 

mervärde. Denna konsumtion betyder olika för olika personer. En del anser att det är viktigt 

med status och andra föredrar bekvämlighet och identitet. Statusen kan innebära att bo på ett 

fint hotell, medan bekvämlighet kan innebära att resa med första klass och identitet innebär att 

turisten är en del av en grupp. Detta innebär att konsumtionen blir en upplevelse (Hanefors & 

Mossberg 2007). 

 

3.1.1 Vad som lockar turister 
 

Det finns en mängd olika anledningar och motiv till varför människor besöker olika platser. 

En del reser för att rekreera sig, uppleva något nytt eller hälsa på nära och kära. 

Attraktionerna på en destination är huvudorsaken och dragningskraften till vad turister 

efterfrågar. Det som lockar turister till en plats är attraktioner som har natursköna områden, 

kultur, äventyr eller stämningen på en plats. Attraktioner har olika karaktärer som är primära, 

sekundära och tertiära. Den primära attraktionen är huvudattraktionen för destinationen men 

kan bedömmas olika av olika personer. Den sekundära är attraktioner som finns brevid den 

primära som kan ha betydelse för valet för en destination. Den tertiära är okända attraktioner 

som turisten upplever under vistelsen på en destination. Attraktioner kan även vara i form av 

tjänster som boenden, restauranger och shopping. En middag på en speciell restaurang eller 

spännande shopping kan ibland vara huvudsyftet till resan (Bohlin & Elbe 2007). 
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3.1.2 Förutsättningar för turism 
 

Det finns ett antal förutsättningar för att turism ska kunna utövas. Dessa förutsättningar 

innehåller fyra grundläggande faktorer:  

 En attraktion på destinationen som lockar besökare 

 Transportmöjligheter 

 Matställen boende och bekvämligheter  

 Individer som har tid och ekonomi till att åka 

 

Dessa grundläggande faktorer innebär att det krävs att människor har ekonomiska 

förutsättningar för att kunna resa till destinationen. Faktorerna innebär också att information 

och kommunikationsteknologin är viktig för att turisten smidigt ska kunna ta sig till resmålet 

(Blom & Nilsson 2005). 

 

Hanefors och Mossberg (2007) menar att turismens delar består av åka, bo, äta och göra. 

Dessa delar behövs för att företag och destinationer i olika länder ska kunna klara av den 

globala konkurrensen. Dock kan ett företag eller destination inte enbart satsa på dessa delar 

för att överleva. Dessa delar är en viktig grund men i framtiden behövs det utvecklas för att 

kunna erbjuda turisten spännande upplevelser (Hanefors & Mossberg 2007). 

 

Inom den fjärde grundläggande delen ”göra” i turismen ingår även handla. Det innebär att 

”handla” fungerar som en drivande faktor och leder till shoppingturism och upplevelseturism 

(Svensk handel 2012). 

 

 

3.2 Upplevelseturism 
 

”En upplevelse är en händelse som ger ett bestående avtryck och minne för de som upplevt 

händelsen.”(upplevelse.eu) 

 

Att definiera turismupplevelser är en komplicerad process. Det är svårt att ge en kortfattad 

definition eftersom turismupplevelser består av flera olika faktorer. Anledningen till detta är 

att turismupplevelser skiljer sig markant i jämförelse med vardagliga upplevelser. Dessa 

turismupplevelser bidrar med komplexa upplevelser, som minnen och känsla relaterad till en 

plats. Dessa ovanstående faktorer är något som den enskilde individen söker efter. 

Turismupplevelser kan också definieras som en resa som är relaterad till en händelse som är 

tillräckligt speciell för att lagras i långtidsminnet. Upplevelser innehåller mer än att bara 

turista eftersom att turismindustrin innehåller en iscensättning och konsumtion av upplevelser 

genom plats och kultur. En ytterligare definiering är att turismupplevelser är ett sökande efter 

äkthet och en mångfacetterad fritidssysselsättning (Morgan, Lugosi & Ritchie 2010). 

 

Kamfjord hävdar att begreppet uppleva används inom turismmarknaden för att skapa en 

förståelse och utveckla de bästa produkterna. Uppleva begreppet används för att beskriva 

resans faktiska anledning, det vill säga det som inte handlar om det praktiska, exempelvis 

boende, transport och mat. Det ställs ständigt höga krav på marknadens variation av produkter 

och upplevelseinnehållet. Här ingår fyra kända begrepp se, vara, lära och göra. Dessa begrepp 

ska skapa en helhet av kundernas upplevelser. Dessa begrepp kopplas ihop med attraktioner 

som utgör det primära användningsområdet inom upplevelser för turismkonsumtionen. 

(Kamfjord 2002) 

http://upplevelse.eu/
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Upplevelsen inom begreppet ”se” handlar om den passiva sightseeingen och upplevelsen av 

sevärdheten på avstånd. Detta är en visuell upplevelse som är kopplad till landskapskvalité 

och naturattraktionen som är mer eller mindre påverkad av människor (Kamfjord 2002).  

Upplevelsen ”vara” är en expandering av se upplevelsen. Vara innebär att turisten befinner sig 

på en plats utan att göra något, exempelvis är ute i naturen, på torget eller på en brygga. Det 

tredje upplevelse begreppet är ”göra” som är alla former av aktiviteter, från att handla till att 

jogga, fiska eller åka karusell. Denna upplevelse är kärnan inom aktivitetssemester och denna 

del blir allt mer viktigare för den totala upplevelsen. Det fjärde upplevelse begreppet ”lära” 

som omfattar alla former av lärande. Detta är i samband med utbildningsresa exempelvis 

studier, instruktion över hur man åker snowboard eller skidor. (Kamfjord 2002) 

 

Inom turismupplevelser diskuteras det även om upplevelseekonomin. Upplevelseekonomi 

innebär att skapa minnesvärda upplevelser som leder till att gästen kommer att minnas 

upplevelsen, varumärket, anläggningen och medarbetarna. Detta gör att gästerna återkommer 

till samma ställe och rekommenderar platsen till släkt och vänner. En viktig notering är att 

människor har sin egen uppfattning av upplevelse som är personligt och känslomässig och ger 

ett högt minnesvärde för gästen (Fernström 2005). 

 

När Walt Disney utvecklade sin första temapark i Kalifornien insåg han möjligheten med 

upplevelser. Till skillnad från traditionella nöjesparker insåg han vikten av helhetsupplevelser. 

Det innebär att hela upplevelsen ska vara genomtänkt och tillföra en god service. Det vill säga 

att när företagaren möter kunden måste den agera och ge kunden en upplevelse. Det gäller att 

överaska och överträffa kundens förväntningar för att lyckas i en allt tuffare konkurrens 

(Fernström 2005). En annan typ av upplevelse är när den potentiella turisten ser på ett tv-

program där en destination presenteras och sedan besöker destinationen (Hanefors & Mosserg 

2001). 
 

3.3 Media & tv-turism  
 

Media har i dag blivit en viktig del av samhället och påverkar företagens relation med 

samhället. Därför är det viktigt för företag i dagens samhälle att känna till hur olika medier 

arbetar och hur de på bästa sätt kan marknadsföra sig (Mossberg & Sundström 2011). Film 

och tv-turism är ett nytt tillväxtområde som ökar intresset för en plats eller destination. 

Företag har använt sig av populära tv-serier för att marknadsföra olika typer av produkter, 

tjänster eller platser. För en destination kan en tv-serie bli en relativt låg reklamkostnad till 

skillnad om de skulle ha valt andra medier. Om tv-serien blir populär uppnår den höga 

tittarsiffror under en lång period (Mossberg & Johansen 2006).  

 

Reseprogram har blivit allt mer populärt under de senaste åren. Reseprogramen bidrar med att 

skapa bilder till tittarna av destinationen, oavsett om det är till potentiella turister eller bara till 

”drömresenärer”. Dessa bilder visar vad de potentiella turisterna vill uppleva eller uppnå och 

har en avgörande betydelse eftersom att tittaren får en förhandsvisning av destinationen. När 

den potentiella turisten har en längtan att resa påbörjas insamling av information som 

exempelvis bilder från broschyrer som väcker turistens uppmärksamhet för att resa. Dessa 

bilder kan även ses genom filmer och framförallt reseprogram (Hanefors & Mossberg 2001). 
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Bilderna fungerar som ett filter och kan också påverka människors uppfattning om vad som 

kan inträffa på en destination. Människors uppfattning om en destination kan även förändras 

när förväntningar uppstår och därefter upplevs. Detta innebär att reseprogramen leder till ökad 

turismtillströmning på en destination som är ett resultat av att destinationen visats på tv eller 

film(Hanefors & Mossberg 2001). Ett exempel på detta är tv-serien Ullared som har gett en 

ökad tillströmning av turister till shoppingdestinationen Ullared (gekas.se). Shoppingen kan 

vara en del av reseupplevelsen eller det primära syftet för resan (Way 2013). 

 

3.4 Shoppingturism  
 

Att människor reser för att hitta specifika varor de vill köpa är inte helt ovanligt (Cooper, Hall 

& Timothy J.2005). Shopping är en av de främsta aktiviteter för inhemska och internationella 

resenärer. Så länge städer har funnits har termen av att ”gå till staden” varit en 

fritidsupplevelse och att besöka städer är en viktig del för turistmarknaden. En del av 

shoppingen kan innebära att inhandla nödvändigheter eller souvenirer för att minnas resan. 

Det finns också de som har shopping som det primära syftet med resan. Shopping är en av de 

mest populära turistaktiviteterna och enligt TIA (Tourism Industry Association) har 63 

procent av resenärerna shopping som en aktivitet på minst en resa. Turisternas typiska 

shoppingmönster är att de vill shoppa i affärer de inte har i sin egen hemstad och detta är inte 

någon överraskning då de flesta resenärer är på nöjesresor. Turistshopping har gått från att 

handla om inköp av souvenirer och lokala hantverk till att bli en viktig drivkraft för resan och 

även en viktig del av turistens helhetsupplevelse (Way 2013). Turistdestinationer över hela 

världen har allt mer börjat använda shopping som en resurs för att främja en speciell attraktion 

i en region (Fang 2012). 

 

Enligt LeHew och Wesley är shopping en aktivitet som resenärer föredrar och många 

shoppingcenter har utvecklat nya möjlighetsstrategier för att öka kundkretsen. Enligt 

“International Council of Shopping Centers” har köpcentrum samma möjlighet att utföra 

“magiska upplevelser” till sina besökare som exempelvis Disney World erbjuder till sina 

gäster. I länder som USA brukar turistinriktade shoppingcenter inkludera exempelvis  

nöjesparker, skridskobanor, vattenparker eller andra nöjesaktiviteter.  Genom att förstärka 

underhållning på ett shoppingcenter ökar de sin kundkrets genom att erbjuda ett stort nöjes 

utbud. (LeHew och Wesley 2006) 

 

Det finns två grundläggande skäl för konsumenternas shoppingmönster och dessa är 

tillfredställelse och utilitaristiska (resultatinriktade) skäl. Utilitaristiska skälet handlar om att 

shoppingturens mål har uppnåtts medan tillfredställelse innebär individens upplevelse av 

shoppingrundan, det vill säga upplevelse med inslag av underhållning. Dessa två skäl utgör en 

sammanhängande bild av shoppingens värde. Turister anser också att shoppingupplevelser 

kan vara underhållande eller rekreation utan att behöva köpa något. Dock förväntas de att 

söka både tillfredställese och utilitaristiska fördelar från shoppingen men i varierande grad 

(Yüksel 2007).  

 
Turismnäringen och detaljhandeln har under de senaste åren haft en stadig tillväxt då 

shoppingturismen är genren som har ökat mest. Under 2010 uppgick försäljningen inom 

shoppingturism och turismshopping till 76 miljarder kronor (Handeln i framtiden). Det finns 

två typer av shopping inom turism den ena är turismshopping och den andra är 

shoppingturism. Turismshopping innebär att shopping inte är det primära syftet eller enda 

lockelse till att resa till ett resmål (Cooper, Hall & Timothy J.2005).  
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Detta innebär att när turisten befinner sig på en destination blir shoppingen ett sekundärt syfte. 

I de flesta fall inom turismshopping kan det handla om att köpa livsmedel eller saker som är 

unikt just för platsen exempelvis souvenirer. I Sverige finns det många exempel på turistorter 

som har en utvecklad turismshopping. De större turistorterna har i dag en väletablerad 

detaljhandel eftersom att shopping är en viktig del i resan (Handeln i framtiden). 

 

Shoppingturism innebär till skillnad från turismshopping att shopping är det primära syftet 

med resan. Drivkraften inom shoppingturism är varorna som säljs på platsen. I Sverige finns 

det många olika exempel som glasriket, möbelriket och tygriket med sina fabriksbutiker och 

speciefika utbud. I andra länder finns det andra exempel som modehandeln i Paris och 

Milano. En ytterligare drivkraft inom shoppingturismen är priset. Gekås är ett bra exempel på 

en shoppingdestination som har priser som drivkraft. Deras besökare är villiga att resa långt 

för att fynda varor (Svensk handel 2012). Det går många buss- och tågresor till Gekås Ullared 

i Falkenbergs kommun. Ullared har under många år varit en populär shoppingdestination och 

dess popularitet har stigit sedan tv-serien Ullared sänts i kanal 5. Programmet har blivit en 

stor succé och enligt uppgifter från media är Ullared en av kanalens mest populäraste serier 

med ungefär en miljon tittare varje vecka (Handeln i framtiden).  

 

3.3.1 Gekås Ullared 
 

Gekås Ullared har som affärsidé att erbjuda sina kunder ett brett sortiment med bra priser.  

De har som vision att tillföra ett utvecklat sortiment och skapa nya erbjudanden som 

underhållning och rekreation. Detta gör att Gekås Ullared skapar ett mervärde för kunden.  
Företaget ska även bidra med en bättre miljö och minimera miljöpåverkan för företagets och 

personalen. Genomsnittskunden på Gekås Ullared är en 52 årig kvinna från Götaland. Hon 

åker cirka 21 mil enkel resa. Kunden åker ofta i sällskap med familj eller vänner och 

återkommer till varuhuset 2-5 gånger om året. Hon befinner sig i varuhuset i genomsnitt 5 

timmar och spenderar 3300 kronor. Gekås Ullared strävar efter att vara Nordens ledande aktör 

och konceptutvecklare för en upplevelsebaserad shoppingturism (http://gekas.se). 
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4. Resultat  
 

Kapitel fyra framställer resultatet av vår enkätundersökning och intervju som utförts med 

Gekås kunder och Gekås koncern-VD. Materialet utifrån enkätundersökningen redovisas i 

form av diagram och tabeller med en förklarande text. Den insamlade informationen från 

intervjun med Gekås koncern-VD beskrivs i flytande text. 

 

__________________________________________________________________________ 

4.1 Gekås Ullared  
Butiken Gekås startades redan år 1963 i orten Ullared. Redan efter fyra år började de första 

charterbussresorna till Ullared. Under åren har Gekås utvecklats från en liten butik i en källare 

till ett stort varuhus. År 1991 fick Gekås nya ägare och detta ledde till att varuhuset byggdes 

ut och fick ett större utbud (gekas.se). 

 

Diagram 1 

 

Vilken stad/ort kommer du från? Fördelat på kvinnor 

 

 

I vår enkätundersökning ställde vi frågan: ”Vilken stad/ort kommer du från?” Vi delade in 

dessa städer/orter i regioner för att lättare fördela dem på grund av att respondenterna kom 

från många olika orter. Inom parentes med ett nr i visar hur många som svarat respektive 

region. I diagram 1 framgår det att majoriteten av kvinnorna det vill säga 60 procent kommer 

från Värmland (40) och därefter kommer Halland med 12 procent (8) . En mindre del av 

respondenterna är bosatta i Skåne (7) och Västra Götaland (3).  
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Diagram 2 

 

Vilken stad/ort kommer du från? Fördelat på män 

 

Samma fråga ställdes till männen och diagram 2 visar att 31 procent av de svarande är bosatta 

i Västra Götaland (5) och 25 procent av de tillfrågade kommer från Värmland (4). Därefter 

var männen från Halland (3) och Skåne (2). Resterande av männen kommer från Jönköping 

(1) och Södermanland (1) som motsvarar 6 procent. 

 

 

Diagram 3 

 

Hur gammal är du? Fördelat på kvinnor 

 

Därefter ställdes frågan hur gammal är du? Inom parentes med ett nr i visar hur många som 

svarat respektive ålderskategori. Diagram 3 visar att 31 procent av de kvinnliga 

respondenterna är mellan 61 – 70 år (21). En stor del av de tillfrågade kvinnorna tillhör 

kategorierna 51-60 år (11) och 71+ år (9) .  
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I diagram 3 framgår det att 10 procent av de svarande befinner sig i kategorierna 21-30 år, 31-

40 år och 41-50 år (7). Endast 8 procent av de kvinnliga respondenterna befinner sig i 

kategorin 11-20 år (6). 

  

 

Diagram 4 

 
Hur gammal är du? Fördelat på män 

 

Diagram 4 visar att 69 procent av de tillfrågade männen befinner sig i kategorin 61-70 år (11). 

En mindre del av de tillfrågade männen befinner sig i kategorierna 51-60 år (2) och 71+ år 

(2). I diagram 4 framgår det att 6 procent av de tillfrågade männen är i kategorin 21-30 år (1).  

 

 

 

 

Diagram 5 

 
Hur många gånger har du besökt Gekås Ullared? Fördelat på kvinnor 
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Förutom de ovanstående frågorna om respondenterna ålder och hemort ställde vi även frågan 

hur många gånger de har besökt Ullared? Detta var en öppen fråga där respondenten fick 

skriva hur många gånger han/hon har besökt varuhuset. Inom parentes med ett nr i visar hur 

många som svarat antalet gånger de har varit där. I diagram 5 framgår det att 31 procent av 

de kvinnliga respondenterna har besökt varuhuset 5-10 gånger (21). En stor del av de 

tillfrågade har vistats i varuhuset 11-20 gånger (13) och 1-4 gånger (12). Diagram 5 visar att 

12 procent av respondenterna svarade att de  har besökt Gekås mer än 51 gånger (8). Diagram 

5 visar även att 4 procent av de tillfrågade har vistats i varuhuset 21-30 gånger (3) och 3 

procent av respondenterna har besökt varuhuset 31-40 gånger (2). 

 

Diagram 6 

 
Hur många gånger har du besökt Gekås Ullared? Fördelat på män 

 

Diagram 6 visar att 31 procent av männen har besökt varuhuset 1-4 gånger (5) och 25 procent 

av de tillfrågade har vistats i varuhuset 5-10 gånger (4). En mindre del av männen har varit på 

Gekås 11-20 gånger (2). I diagram 6 framgår det att 6 procent av de tillfrågade 

respondenterna har vistats i varuhuset 21-30 gånger (1) och 31-40 gånger (1). 

 

Enligt vår enkätundersökning utifrån våra respondenters svar är den vanligaste kvinnliga 

kunden 51 år och har besökt varuhuset 5-10 gånger. Den vanligaste manliga kunden är utifrån 

våra respondenter 63 år och har besökt varuhuset 1-4 gånger.  För att få fram genomsnitts 

ålder på kunderna räknade vi ut ett medelvärde utifrån våra respondenters svar. 
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Diagram 7 

 
 Varför åker du till Ullared? Fördelat på kvinnor 

 

Vi ställde också frågan varför åker du till Ullared? Vi bad dem att kryssa i max tre alternativ. 

Inom parentes med ett nr i visar antal svar på respektive svarsalternativ. 

Av diagram 7 framgår det att majoriteten av de tillfrågade kvinnorna svarade att priser (61) är 

den främsta anledningen till att de besöker Gekås. Därefter är det populärt att göra resan till 

en utflykt (43). Diagram 7 visar att en stor del av de tillfrågade svarade att utbudet (30) är en 

av anledningarna till att de väljer Gekås. De tycker att det är en upplevese (21) att besöka 

varuhuset men det är många som åker som sällskap (17). Diagram 7 visar att en liten del av de 

tillfrågade svarade att tv-serier (2) och övriga (2) anledningar är några av skälen till att de 

besöker varuhuset.  

 

 

Diagram 8 

 
Diagram 8: Varför åker du till Ullared? Fördelat på män 
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Vi frågade männen samma fråga och det framgår i diagram 8 att priser (11) är det främsta 

skälet till att de handlar på Gekås. De väljer även Gekås för att de har ett bra utbud (9). Många 

av de tillfrågade männen åker som sällskap (7) . Diagram 8 visar att det är en utflykt (6) att 

besöka Ullared. En av respondenterna anser att det är en upplevelse att befinna sig på 

varuhuset. 

 

Tabell 1                      Tabell 2 

  

   

Figur1: Beskriv Gekås med tre ord. Fördelat på kvinnor  

Figur2: Beskriv Gekås med tre ord. Fördelat på män 

 

Som en öppenfråga i enkätundersökningen bad vi respondenterna att beskriva Gekås med tre 

ord. Inom parentes med ett nr i visar antal svar på respektive svarsalternativ. 

 

Figur 1 nedan visar att majoriteten av kvinnorna som besöker varuhuset beskriver Gekås som 

billigt (33) med bra utbud (29) och varuhuset är stort (22) men roligt (14) att besöka. De 

tycker att Gekås i helhet är bra (6) där shoppingen är prisvärd (10) med en trevlig gemenskap 

(6). Det finns också de som tycker att det att det är mycket folk (5) och rörigt (3). Av figur 1 

framgår det att en mindre del av de svarande anser att Gekås är ett välorganiserat (3) varuhus 

med bra bemötande (2) från personalen. En del av respondenterna belyser kartans betydelse 

(2) där de kan hitta bra matställen (2). Figur 1 visar att respondenterna även anser att Gekås är 

ett stort diskussionsämne (2). Få av de kvinnliga respondenterna beskriver Gekås som en 

upplevelse(1) med bra stämning (1) som är kundvänligt (1).  

 

 

 

Kvinnor beskriver Gekås med tre ord   

Billigt  33 st Kläder 1 st  

Utbud  29 st Tv-serie 1 st  

Stort  22 st  Underhållande  1 st  

Roligt  14 st  Mysigt 1 st  

Prisvärt  10 st  Underbart  1 st  

Shopping  8 st  Terapi 1 st  

Bra  6 st  Stressigt 1 st  

Gemenskap 6 st  Utflykt  1 st  

Folk  5 st  Bäst  1 st  

Välorganiserat  3 st Alltid nytt 1 st  

Rörigt  3 st  Trängsel 1 st  

Trevligt  3 st  Boende  1 st  

Bra bemötande 2 st Sitt platser 1 st  

Bra matställen 2 st Heldag 1 st  

Karta  2 st  Parkeringsplats 1 st  

Diskussionsämne  2 st  Köer 1 st  

Upplevelse 1 st  Omväxlande 1 st  

Bra stämning  1 st  Spännande 1 st  

Rörelse 1 st  Kundvänligt 1 st  

Antal svarande 68 st     

Män beskriver Gekås med tre 
ord  

 

    

Billigt    7 st 

Stort   6 st 

Stort utbud  4 st 

Trevligt   3 st 

Bra    2 st 

Upplevelse  2 st 

Lindrigt Kaos 1 st 

Fascinerande  1 st 

Mångfald   1 st  

Kläder   1 st  

Ordning och reda 1 st  

Bra för frun 1 st 

God öl   1 st  

Mycket folk 1 st  

Alla vinner 1 st 

Rörigt   1 st 

Antal svarande 16 st 
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Av figur 2 framgår det att majoriteten av männen beskriver Gekås som stort (6) och billigt (7). 

Därefter beskriver de att varuhuset är trevligt (3) och bra (2) med stort utbud (4). De tycker att 

det är en upplevelse (2) att besöka Gekås. Figur 2 visar att några få beskrivit Gekås som ett 

lindrigt kaos (1) med mångfald (1) men företaget har även ordning och reda (1). Vidare tycker 

respondenterna att det finns ett stort utbud av kläder (1) som är bra för frun (1) samtidigt som 

de själva kan avnjuta en kall god öl (1) i sportbaren.  

 

 

4.2 Tv-serien Ullared och Morgan & Ola-Connys Reseprogram  
 

Företaget Gekås har ett samarbete med kanal 5 och produktionsbolaget Strix television. 

Genom detta samarbete har tv-serien Ullared skapats. Under hösten 2009 sändes den första 

säsongen av serien och blev då en av kanal 5:s populäraste tv-serier. Varje avsnitt fick 

närmare en miljon tittare. För varuhuset innebar detta en ökad kundtillströmning med 1500-

2000 kunder per dag. Under andra säsongen av serien fick tittarna lära känna medarbetarna 

Boris (VD), Morgan och Ola-Conny. Medarbetarna Morgan och Ola-Conny blev mycket 

populära i serien Ullared och fick år 2012 sitt egna reseprogram (gekas.se)  

 

Diagram 9 

  
Brukar du titta på tv-serierna? Fördelat på kvinnor 

 

Vi frågade respondenterna om de brukar se på tv-serierna? Inom parentes med ett nr i visar 

hur många som svarat respektive svarsalternativ. 

Diagram 9 visar att 50 procent av de tillfrågade kvinnorna inte tittar på tv-serierna (34). En 

stor del, det vill säga 32 procent tittar på båda (22) tv-serierna därefter tittar 10 procent av de 

tillfrågade endast på Ullared (7). Diagram 9 visar att en liten del av respondenterna ibland (4)  

tittar på serierna och endast en procent av informanterna tittar på endast Morgan och Ola-

Connys reseprogram.  
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Diagram 10 

  
Brukar du titta på tv-serierna? Fördelat på män 

 

I diagram 10 framgår det att 44 procent av de tillfrågade männen har svarat att de inte tittar på 

någon av serierna (7). En mindre del av de tillfrågade svarade att de tittade på båda serierna 

(5). I diagram 10 framgår det att det är endast 19 procent av respondenterna som svarat att de 

kollar på Morgan och Ola-Connys reseprogram (3) och en respondent svarade att han bara 

tittar på Ullared serien. 

Diagram 11

 

Är det någon från serierna du önskar att träffa under ditt besökt på Gekås? Fördelat på 

kvinnor 
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Som en sista fråga i enkäten ställde vi frågan ”är det någon från serierna du önskar att träffa 

under ditt besök på Gekås? Inom parentes med ett nr i visar antal svar på respektive karaktär 

från tv-serierna. Detta var en öppen fråga och därför har en del av respondenterna angett flera 

svar. Diagram 11 visar att 87 procent av kvinnorna svarade att de inte var speciellt 

intresserade av att träffa någon av personerna i tv-serien (59). En liten del av respondenterna 

svarade att det skulle vara roligt att få träffa Boris (4). I diagram 11 framgår 4 procent av 

respondenterna ville träffa Morgan samt Ola-Conny (3). 

 

Diagram 12 

 
Är det någon från serierna du önskar att träffa under ditt besök på Gekås? Fördelat på män 

Diagram 12 visar att 88 procent av männen svarade att de inte ville träffa någon ur tv-serien 

(14). En av respondenterna svarade att han ville träffa Morgan(1). Därefter svarade en annan 

respondent att han ville träffa Ola-Conny(1).  

 

4.3 Kvalitativ intervju med Boris Lennerhov.  
 

Boris Lennerhov blev VD för Gekås Ullared år 2000 och har sedan 2013 arbetat som Koncern 

VD. Hans motto är att företaget varje dag ska bli 1 procent bättre på allt de gör (gekas.se). 

 

En telefonintervju utfördes med Boris Lennerhov den 6 maj 2014. Se bilaga 2 för frågorna 

som ställdes i intervjun.  

 

Lennerhov berättade att huvudskälet till varför folk åker till Gekås Ullared är priserna 

eftersom att det är billigt annars skulle turisterna inte vara så många och vara villiga att åka 

långt. Vidare nämnde Lennerhov att näst största skälet är det stora utbudet och sortimentet 

eftersom att kunden finner allt under ett tak som han/hon behöver där hemma. Sen finns det 

många andra skäl som till exempel att det är en trevlig utflykt och gänget kommer samman.  

Det blir som en ”social happening”.  
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Lennerhov är mycket medveten om hur kunderna anser att Gekås är eftersom att företaget gör 

många mätningar där det ingår vad kunderna tycker exempelvis vad de tycker är bra och vad 

som borde bli bättre. Företaget har en återvändargrad på 98-99 procent i den senaste 

mätningen och det är enligt Lennerhov ett mycket bra betyg eftersom kunderna inte skulle 

återvända om de inte gillade det. Företaget lockar kunderna till varuhuset genom att hela tiden 

bli lite bättre. De blir bättre genom att bli en procent bättre på hundra saker i veckan och inte 

hundra procent bättre på en sak. Anledningen till detta är att det är helheten som gäller där 

bemötandet, värdskapet, produkterna, priserna och boendet ingår. Det vill säga allt som är 

inkluderat när man kommer till ett ställe för att kunderna ska känna sig välkomna.  

 

Lennerhov berättade även att sedan tv-serierna har dragit igång har det kommit ännu fler 

kunder till varuhuset och serierna har därmed haft en stor dragningskraft. Kunderna vill gärna 

träffa profilerna från tv-serierna när de är i varuhuset men det är inte många som har det som 

skäl för resan. Träffar de på någon från tv-serien tycker kunderna att det är kul att ta ett foto 

med någon av dem. Men Lennerhov tror inte att det är huvudskälet med resan. För någon är 

det säkert det men för de flesta är det varuhuset och allt annat som är skälet.  Han nämnde 

även att det blir lätt att kunderna vill träffa dem från serien när man visas i tv-rutan. Morgan 

och Ola-Conny är två starka profiler på grund av deras egna reseprogram, men Lennerhov tror 

inte att deras serie har påverkat Ullared speciellt mycket utan bara att det är roligt att titta på 

grabbarna.  

 

Gekås kommer i framtiden att fortsätta satsa på tv-program, till och med i andra former men 

det är lite hemligt än och på grund av detta kunde han inte berätta mer om det.  

Lennerhov berättade även att det bor 800 stycken i Ullared och att 1600 personer jobbar på 

Gekås. Gekås betyder mycket som arbetsgivare för hela regionen och Halland inte enbart för 

Ullared eftersom att det är massa underleverantörer hela tiden som bygger på Gekås. För 

Ullared har det betytt mycket eftersom att arbetslösheten har sänkts i Ullared sedan de 

startade framförallt för kvinnor och ungdomar.  

 

Om fem år hoppas Lennerhov att varuhuset är ännu större, ännu bättre och ännu billigare 

eftersom att de måste utvecklas hela tiden och bli lite bättre.  Hans egna planer för 

verksamheten ligger i utvecklingen framförallt för destinationen: att det ska bli bättre 

aktiviteter, mer att göra runt omkring och bättre platser och aktiviteter för barnen. Hans planer 

är även mer boende, mer matställen och nya avdelningar.  
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5. Diskussion 

  
Det femte kapitlet redogör diskussionen där vi jämför resultatet från vår enkätundersökning 

och intervju med Gekås Koncern-VD som kopplas till våra teoretiska utgångspunkter. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse till varför turister väljer att åka till Gekås 

Ullared och ta reda på vem den typiska kunden är.  

Vi har besvarat syftet genom att utföra en enkätundersökning med Gekås kunder och en 

telefonintervju med Gekås koncern VD Boris Lennerhov.  

 

Hanefors och Mossberg (2007) hävdar att turismens delar består av åka, bo, äta och göra. Ett 

företag eller destination måste satsa på alla dessa delar för att klara av dagens konkurrens. 

Dessa delar måste utvecklas hela tiden för att turister ska få en spännande upplevelse. Även 

Kamfjord (2001) påpekar att begreppen se, vara, göra och lära är viktiga för helhets 

upplevelsen. Detta förstärks av vår telefonintervju med Lennerhov eftersom han berättade att 

företaget hela tiden måste utvecklas och bli bättre. Han har som vision att hela tiden bli en 

procent bättre på hundra saker istället för att bli hundra procent bättre på en sak och detta gör 

han genom att fokusera på helheten det vill säga bemötandet, värdskapet, produkterna, 

priserna och boendet.  

 

LeHew och Wesley (2006) beskriver att turistinriktade shoppingcenter använder sig av 

nöjesaktiviteter för att öka sin kundkrets genom att erbjuda ett stort utbud av 

nöjesupplevelser. Detta är något som Lennerhov har tänkt på eftersom han planerar att i 

framtiden skapa fler avdelningar, matställen och boenden samt fler aktiviteter för barn. Detta 

kan enligt oss locka fler barnfamiljer och även andra kundgrupper till Ullared. 

 

Bohlin och Elbe (2007) hävdar att attraktion är det främsta skälet till att människor vill besöka 

en plats, det kan till exempel vara boenden, restauranger och shopping. Det främsta skälet för 

våra respondenter att besöka Gekås Ullared är att varuhuset har låga priser och ett stort utbud 

vilket gör shoppingen till Gekås huvudattraktion. 

 

Enligt Way (2013) och rapporten Svensk handel (2012) väljer människor att resa på grund av 

specifika varor och att det också beror på att priserna skiljer sig jämfört med hemortens och 

att shoppingresor anses vara en nöjesresa. I vår enkätundersökning framgår detta tydligt 

eftersom att både kvinnor och männen svarade att priser är en stor anledning till varför de 

besöker Ullared. Som rapporten handel i framtiden nämnde anser även våra kvinnliga 

respondenter att de åker till Ullared för att det är en utflykt och en upplevelse. De manliga och 

kvinnliga respondenterna svarade att utbudet är en stor anledning till varför de åker till Gekås 

(Se diagram 7 och 8). Detta styrks även utav Lennerhov som hävdar att huvudskälet till att 

folk besöker Ullared är priserna men även det stora utbudet och sortimentet. Lennerhov 

svarade i intervjun att ännu ett skäl till varför människor reser är för att de vill göra en trevlig 

utflykt.  

Svensk handel skriver att drivkraften inom shoppingturism är varorna som säljs på platsen 

men även priser. Detta framgår även utifrån vår enkätundersökning där männen och 

kvinnorna beskriver Gekås främst som billigt med bra utbud.  
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Yüksel (2007) hävdar att det finns två grundläggande skäl till varför turister shoppar och 

dessa är tillfredställande och resultatinriktade skäl. Detta visas i vår enkätundersökning (se 

figur1- och 2) där respondenterna svarat att Gekås är trevligt och underhållande som ingår i 

det tillfredställande skälet. Respondenterna har även svarat att Gekås är billigt och har stort 

utbud som är en del av det resultatinriktade skälet. Detta styrks även av Lennerhov som anser 

att kunderna besöker Gekås framförallt för att det är billigt med stort utbud och kunden hittar 

allt hon/han behöver under ett och samma tak. Dessa aspekter går under de resultatinriktade 

skälen. Lennerhov hävdar också att kunderna besöker Gekås för att det är en trevlig utflykt 

och en social happening. Dessa skäl ingår i tillfredställelse.  

 

Gekås hemsida beskriver genomsnittskunden som en 52 årig kvinna från Götaland. Hon åker i 

sällskap med familj eller vänner. Kvinnan besöker varuhuset ca 2-5 gånger om året. Vi har 

undersökt både den manliga och kvinnliga genomsnittskunden. Enligt vår undersökning är 

den vanligaste kvinnliga kunden ca 51 år och har besökt varuhuset sammanlagt 5-10 gånger. 

En stor andel av våra kvinnliga respondenter svarade att de åker som sällskap (Se diagram 7).  

Vår undersökning stämmer bra överens med beskrivningen på Gekås hemsida. Den typiska 

manliga kunden enligt vår undersökning är runt 63 år och har besökt varuhuset sammanlagt 1-

4 gånger. Många av våra manliga respondenter svarade också att de åker som sällskap (se 

diagram 8).  

 

Mossberg och Johansen (2006) beskriver att företag använder sig av populära tv-program för 

att marknadsföra olika typer av produkter, tjänster och platser. Ullared har tillskillnad från det 

gjort sin egen tv-serie som blev mycket populär. Hanefors och Mossberg (2001) hävdar att 

reseprogram som till exempel Morgan och Ola-Connys reseprogram bidrar med att skapa 

bilder av destinationer. Dessa bilder väcker turistens uppmärksamhet för att vilja resa. Varje 

avsnitt av tv-serien Ullared fick under hösten 2009 cirka en miljon tittare vilket i sin tur ledde 

till en ökad kundtillströmning enligt Gekås egna hemsida. När vi frågade våra kvinnliga 

respondenter om de brukar titta på tv-serierna Ullared och Morgan & Ola-Connys 

reseprogram svarade hälften av respondenterna att de tittar på serierna (se diagram 9). Endast 

några av de tillfrågade männen tittar på tv-serierna (se diagram 10). Som vi tidigare nämnt 

har serien Ullared lett till ökad kundtillströmning. Utifrån vår enkätundersökning var det 

endast två av de tillfrågade kvinnorna som svarade att de besöker Ullared på grund av tv-

serien. För männens del var det ingen som åkte på grund av tv-serien. Dock kan detta bero på 

att det främsta skälet till att de åker till Ullared är för shoppingen. Tv-serien kan däremot 

uppmärksammat deras intresse att vilja åka. 

Enkätundersökningen visar även att inte många av respondenterna ville träffa någon av 

karaktärerna i serien (se diagram 11-12). Lennerhov styrker detta i sin intervju då han berättar 

att det inte är huvudskälet med resan men kunder tycker det är kul att om de träffar någon ur 

tv-serien.  

 

Enligt handeln i framtiden har detaljhandeln ökat genom shoppingturismen de senaste åren. 

Shoppingturismen har skapat arbetsmöjligheter. Lennerhov bekräftar detta eftersom 

arbetslösheten har sänkts i Ullared sedan de öppnade Gekås framförallt för kvinnor och 

ungdomar. Lennerhov bekräftar att det arbetar 1600 personer på företaget Gekås men det bor 

endast 800 personer i orten Ullared. Dock nämner Lennerhov inte hur många procent av 

befolkningen i Ullared som arbetar på Gekås men utifrån siffrorna kan vi anta att det är en 

stor del som arbetar där. Detta grundar vi på att Lennerhov nämner i vår intervju att 

arbetslösheten har sänkts i Ullared sedan Gekås startades. Lennerhov berättade att många från 

Halland arbetar på Gekås och att Gekås har en stor betydelse för arbetsmarknaden i regionen 
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Halland. Denna fråga om vad Ullared har betytt för orten ställdes i telefonintervjun med 

Lennerhov men var egentligen inte en del av vårt syfte men var något vi inledningsvis 

funderade på. Vi ville ta reda på vad Ullared har betytt för turismen i orten Ullared. Denna 

fråga hade därför kunnat undvikas att ställa.  

 

Flera av respondenterna i enkätundersökningen har besökt Ullared ett flertal gånger. Detta 

styrks även av Lennerhov som berättade att Gekås har återvändargrad på 98-99 procent. 

Exempelvis svarade majoriteten av de kvinnliga respondenterna att de besökt varuhuset 5-10 

gånger.  

Lennerhovs telefonintervju och fakta från Gekås hemsida stämde bra överens med vår 

enkätundersökning. Återvändargraden kan vara missvisande eftersom att det beror på när 

undersökningen utfördes och vilka kunder som svarade på undersökningen.  
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6. Slutsats 
  

Kapitel sex redogör arbetes slutsats där vi förklarar vad vår undersökning visar som svarar 

på uppsatsens syfte och frågeställningar. Till sist följs arbetet av framtida forskningar där vi 

diskuterar vilka forskningar som kan utföras gällande Ullared. 

___________________________________________________________________________ 

 

Ullared har varit aktiv i femtioett år. Huvudskäl till att människor reser till Ullared är på grund 

av de låga priserna. Ännu ett skäl är för att varuhuset har ett stort utbud där kunden finner allt 

den behöver till hemmet under ett och samma tak. Kunderna besöker Gekås Ullared för att det 

är en upplevelse att vistas inne i varuhuset och det blir en trevlig utflykt tillsammans med 

vänner och bekanta. Det finns givetvis flera anledningar till varför människor besöker 

varuhuset, exempelvis kan en del människor se resan som en sällskapsresa. Företaget lockar 

kunder genom att bli en procent bättre på hundra saker i veckan och inte hundra procent bättre 

på en sak. Enligt Lennerhov är det viktigt att fokusera på helheten där bemötandet, 

värdskapet, produkterna, priserna och boendet ingår. Detta innebär att allt ska inkluderas när 

kunder anländer till Ullared för att de ska känna sig välkomna.  

Den typiska kvinnliga kunden på Gekås är enligt vår undersökning 51 år gammal och har 

besökt varuhuset 5-10 gånger och åker ofta som sällskap. Den typiska manliga kunden på 

Gekås är 63 år gammal och har besökt varuhuset 1-4 gånger sammanlagt och han åker i 

sällskap.  

 

Det finns många faktorer som lockar turister till Gekås. Den främsta faktorn som lockar 

turister är prisvärdheten. En ytterligare faktor är det stora utbudet av tjänster och varor som 

till exempel mycket matställen och boenden där gästerna kan ta en paus från shoppingen.  

Varuhuset har även ett stort utbud av avdelningar som erbjuder kunden allt under ett och 

samma tak. En lockande faktor är även gemenskapen och att varuhuset är välorganiserat. 

 

Vår enkätundersökning visar att kunderna upplever Gekås som billigt med ett bra sortiment. 

De anser även att det är roligt att besöka Gekås och det är en trevlig gemenskap i varuhuset.  

Givetvis finns det även negativa aspekter, kunderna anser att det kan bli rörigt och mycket 

folk inne på varuhuset. Däremot anser respondenterna att helhets konceptet är bra med trevlig 

personal och bra matställen. De anser att det inte är några problem att tillbringa en heldag på 

varuhuset eftersom allt finns där. För att ta reda på hur kunderna upplever Gekås Ullared 

utförs kundmätningar av Gekås. Mätningarna visar att 98-99 procent av Gekås kunder 

återvänder till varuhuset.  

 

Tv-serien Ullared sände sitt första avsnitt hösten 2009 och detta har lett till ökad 

kundtillströmning med 1500-2000 kunder per dag. Därefter fick medarbetarna Morgan och 

Ola-Conny sitt egna reseprogram. Majoriteten av respondenterna i vår enkätundersökning 

svarade att de tittar på båda tv-serierna. De flesta av de manliga respondenterna föredrar att 

titta på Morgan & Ola-Conny och de kvinnliga respondenterna föredrar Ullared serien. 

Majoriteten av kunderna på Gekås var inte intresserad av att få träffa någon av karaktärerna i 

tv-serierna. Det var endast ett fåtal av de kvinnliga respondenterna som ville träffa Boris, 

Morgan och Ola-Conny. Några få av de manliga kunderna ville träffa Morgan och Ola-

Conny.  
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Tv-serierna har därmed haft en stor dragningskraft och lockat kunder till varuhuset. 

Huvudskälet med att resa till Ullared är oftast inte att träffa någon av karaktärerna från tv-

serien utan det primära skälet är att besöka varuhuset och shoppa. Kunderna tycker att det är 

roligt om de får träffa någon från serien och tar gärna ett fotografi med dem. För någon kan 

det primära skälet vara att få träffa någon av karaktärerna ur tv-serien men det är bara ett fåtal 

personer. Dock anser Lennerhov att Morgan & Ola-Connys reseprogram inte har påverkat 

Gekås, men de har blivit två starka profiler för varuhuset.  

 

 

I framtiden kommer Lennerhov att fortsätta utveckla Gekås. Visionen är att det ska bli 

billigare, bättre boenden och mer aktiviteter för barn. De kommer också att fortsätta med tv-

serier i andra former. Det planeras även att tillkomma nya avdelningar och matställen för att 

företaget hela tiden ska utvecklas och bli bättre.  

 

6.1 Framtida forskningar  
 

För framtida forskningar inom shoppingturismen på Gekås i Ullared kan miljöaspekter 

undersökas. Exempelvis människors köpbeteende och om Gekås tillverkning av varor är 

hållbart och miljövänligt. Det kan också utföras forskningar om hur lokalbefolkningen i 

Ullared har påverkats av det stora varuhuset och den ökade turismtillströmningen. Inom 

området arbetsmöjligheter på Gekås kan det också utföras forskningar exempelvis om Gekås 

minskar arbetslösheten i Ullared och Hallands län.  
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Bilaga 1  

 

Enkätundersökning Gekås Ullared 

 

1. Vad är det som får dig att åka till Gekås Ullared? Kryssa i max 3 

[  ] Priser 

[  ] Utbud 

[  ] Tv-serierna 

[  ] Åker som sällskap.  

[  ] Utflykt 

[  ] Upplevelse 

[  ] Övrigt 

__________________________________________________________________ 

 

2. Hur många gånger har du besökt Gekås Ullared? (skriv nr)  

__________________________________________________________________ 

[  ] Vet ej 

 

3. Beskriv Gekås Ullared med tre ord. (Ej meningar) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

4. Brukar du se på tv-serierna? 

[  ] Ja Ullared 

[  ] Ja, Morgan & Ola-Connys reseprogram 

[  ] Ja båda 

[  ] Nej 

[ ] Ibland  

 

5. Är det någon från serien du önskar att träffa under ditt besök på Gekås?  

_________________________________________________________________ 

[  ] Nej 

 

6. Vilken stad/ort är du från?  

_________________________________________________________________ 

 

7. Ålder? 

_________________________________________________________________ 

 

8. Kön 

[  ] Kvinna  

[  ] Man 



 

Bilaga 2  

 

Frågor till Boris Lennerhov Koncern VD på Gekås Ullared.  

 

 

1. Varför tror du att många människor väljer att åka till Gekås Ullared?  

 

2. Hur anser du att kunderna upplever Gekås?  

 

3. Hur arbetar ni för att locka kunder till varuhuset?  

 

4.  Hur ser kundtillströmningen ut sedan tv-serierna sänts på kanal 5?  

 

5. Vet du om det är många av era kunder som åker till er efter att ha sett serien 

Ullared/Morgan & Ola-Connys reseprogram? 

 

6. Har ni märkt om kunderna vill träffa Morgan och Ola-Conny efter serierna har 

sänts?  

a) Kommer ni att fortsätta att satsa på tv-program i framtiden?  

b) Vad har Morgan och Ola-Conny samt serien Ullared bidragit med till Gekås? 

 

7. Hur tror du Ullared/Gekås kommer se ut om 5 år?  

 

8. Vad har du för planer för verksamhetens framtid?  

 

9. Vad har Gekås bidragit med till orten Ullared?  

 

 
 

 


