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Kläder och mode

För KöKet

SKor och SKinn

övrigt

Sport och Fritid

glaS

ätbart

till hemmet

Nya tapeter, en blommig ser-
vis, en kostym från Tiger – el-
ler en tårta med smärre skön-
hetsfel.

Allt går att fynda på semes-
tern.

– För många är shopping en 
del av resan, säger Fredrik 
Kolterjahn, analytiker på HUI.

Att handla direkt vid fabriken 
blir allt populärare, speciellt på 
sommaren. Här finns ofta andra-
sorteringen för en billig penning 
– eller utgående produkter.

Mattor, kläder – och kex
Och det gäller allt från mattor 

och kläder till choklad och kex.
– Medan de stora outletbyarna 

haft det tufft, så har fabriksförsälj-
ningen ökat de senaste åren, säger 
Fredrik Kolterjahn vid Handelns 
utredningsinstitut.

”Shoppingturism” – där man 
räknar in shoppingen som en del 
av resan och kanske till och med 
planerar resan därefter – är ett 
etablerat begrepp i dag.

Fredrik Kolterjahn räknar med 
att var tionde krona inom detalj-
handeln i dag kommer från turis-
ter, såväl svenska som utländska.

Många av fabrikernas små fynd-
bodar har förvandlats till stora tu-
ristattraktioner, som glasbrukens 
butiker i Glasriket i Småland.

Hitta dina favoriter
Fler och fler butikskedjor och 

varumärken startar också sina eg-
na outlets – som jeansmärkena 
Nudie och Acne, som nu finns i 
Freeport Designer outlet i Kungs-
backa, eller Peak Performance i 
Barkarby, norr om Stockholm.

Så kolla in listan var dina favo-
riter finns och passa på att fynda 
i sommar.

Kerstin Nilsson
kerstin.nilsson@aftonbladet.se

l Outlet, varuhus med flera varumärken.  
l Enskild outlet, ett varumärkes egen butik.  
l Outletby, flera butiker samlade.  
l Fabriksförsäljning, tillverkaren säljer vid fabrik.  
l Lågprisbutik eller -kedja.

Modejeans, 
tapeter eller  
tårtor – här är  
landets bästa  
outletbutiker

3 Örnsköldsvik:
naturKompaniet l
Utgående modeller 
av Fjällräven, Pata-
gonia med flera.
0660-103 40
www.naturkompaniet.se

6 Sundsvall:
handelShuSet  
outlet l
Sport- och fritidsklä-
der, bland annat från 
Reebok, Craft och 
Didrikssons.
060-10 10 99

t Avesta:
haglöFS Factory 
outlet l
Utgående modeller 
från Haglöfs sorti-
ment.
0226-588 00

y Charlotten
berg:
Stadium SportS 
outlet l
Sport- och fritidsut-
rustning, kläder.
0571-382 60
www.stadium.se
Finns även i:
4 Göteborg
g Barkaby
n Skara

h Stockholm:
adidaS Factory 
outlet i Hammar
by Sjöstad l
Sport- och fritidsklä-

der samt skor.
08-556 933 80

ö Strömstad:
bazar outlet l
Fiske, golf, skidor 
och sportkläder.
0526-402 70
www.bazar.se

) Gällstad:
new wawe  
group l 
Sport- och fritidsklä-
der. Restpartier från 
Umbro, Craft och 
Harvest.
0321-260 40
www.gallstad.nu

O Borgholm:
golFbutiKen l
Förra årets golfpro-
dukter.
0485-56 27 90

K Båstad:
hK Sport  
and golF l l
Golf-, tennis- och 
sportkläder från 
bland annat Adidas, 
Pinnacle och Top 
Flite.
0431-700 45
www.hkab.se

Z Karlshamn:
abu garcia l
Nedsatta utgående 
fiskeprodukter.
0454-886 49
www.abugarcia.se

a Enköping:
nordpoSt outlet l
Allt från gummistöv-
lar till grillar.
0171-857 30
www.nordpost.se

% Borås:
albreKtS guld  
outlet l
Smycken, bijouterier 

och presenter.
033-27 02 00

= Kinna:
Kinnagarn l
Garn.
0320-152 10

Y Gemla:
micKi leKSaKer 
FabriKSbutiK l

Träleksaker.
0471-402 70
www.micki.se

S Lessebo:
leSSebo hand
papperSbruK l
Papper, konstnärs-
material, anteck-
ningsblock och dy-
likt.
0478-476 91
www.vidapapper.se

1 Haparanda:
handelSporten l
Kläder från bland an-
nat Stormy weather 
och Sealine.
0922-121 90
www.handelsporten.com

2 Piteå:
partilagret  
outlet l
Kläder från bland an-
nat Ellos.
0911-124 99

4 Östersund:
ullFrotté  
FabriKSbutiK l
Underkläder i ull.
063-14 85 30
www.woolpower.se

p Norrtälje:
gant outlet l
Tidigare kollektioner 
från Gant.
0176-88 53 53
www.gant.com

s Västerås:
catalog mail  
outlet l
Överskott från bland 
annat Ellos och Jo-
sefssons.
021-35 84 50
www.catalog.se

g Barkaby:
StocKholm Quality 
outlet l
65 butiker med klä-
der, skor, sport, golf 

och möbler. Nike, Pu-
ma, Filippa K, Peak 
Performance, J Lin-
deberg, Polarn O. 
Pyret mfl.
08-564 720 31
www.qualityoutlet.com

l Vingåker:
vingåKerS Factory 
outlet l
Kläder, mycket jeans, 
från bland annat J.
Lindeberg, Filippa K 
och Tiger.
0151-37 04 10 
www.vfo.se

b Söderköping:
outlet 210 l
Kläder, skor och väs-
kor från bland annat 
Levi’s och Salming.

0121-134 41
www.outlet210.se

, Falköping:
rabalder Factory 
outlet l
Barn- och damkläder.
0515-800 51
www.rabalder.se

% Borås:
h&m rowellS l
Katalogkläder, första- 
och andrasortering.
033-16 76 00
www.hm.se

% Borås:
abecitaSalming l
Underkläder, badklä-
der och nattplagg.
033-23 76 00
www.abecita.se

) Gällstad:
lager 157 l
En kedja med fyra 
butiker som säljer de-
signkläder till max 
halva priset , enligt 
dem själva.
0321-157 00
www.lager157.com
Finns även i:
e Falun
k Örebro
! Västervik

Q Kungsbacka:
Freeport deSigner 
outlet village l
61 butiker med klä-
der, sport, heminred-
ning och leksaker. Till 
exempel Twilfit, Filip-
pa K, Nudie, Acne, 
Nike, Borås Wäfveri.

0300-57 00 00
www.freeport.se

E Ullared:
geKåS l
Kläder, hemelektro-
nik, kosmetika,  
leksaker och häst-
sport.
0346-375 00
www.gekas.se

U Kosta:
KoSta outlet l
Kläder, böcker, skor, 
leksaker, smycken, 
blommor, fiske och 
husgeråd från bland 
annat Levi’s, Tretorn 
och Panos Emporio.
0478-500 80
www.kostaoutlet.se

F Kalmar:
calmare outlet l
Herr- och damkläder, 
svenska och interna-
tionellt kända märken.
0480-249 49
www.calmareoutlet.se

L Höganäs:
StenStröm &  
oScar JacobSon 
outlet l l
Skjortor och kosty-
mer samt annan herr-
konfektion.
042-34 95 40
www.oscarjacobson.com

N Svedala:
Swedala Quality 
outlet l
Streetwear, design- 
och barnkläder, från 

bland annat Tiger, 
Frank Dandy och 
Whyred.
040-40 73 50
www.swedalaoutlet.se

B Malmö:
brandworld l
En kedja med nio bu-
tiker med bland annat 
Nike, Puma, Svea 
och Billabong till hal-
va priset.
040-29 09 88
www.brandworld.se 
Finns även i:
/ Värnamo
K Båstad
V Löddeköping
G Halmstad
W Skene
C Kivik
4 Göteborg
T Växjö

2 Piteå:
bölebynS  
garveri l
Portföljer, ryggsäck-
ar och accessoarer i 
läder.
0911-620 23
www.bolebynsgarveri.se

5 Docksta:
docKSta SKo l
Sandaler, skor, 
näbbstövlar med 
mera.
0613-402 50
www.dockstasko.com

9 Malungsfors:
SundKviSt  
SKinn l l
Allt i skinn, bland an-
nat jackor, kohudar 
och handskar.

0280-400 39
www.sundkvistskinn.se

 q Malung:
liSSmanS SKinn 
och vilt l
Skinnkläder, hand-
skar, väskor med 
mera.
0280-404 80
www.lissman.se

e Falun:
Scorett  
outlet l l
Skor, eget varumär-
ke och andra.
023-590 30
www.scorettoutlet.se
) Gällstad 
c Lidköping 
E Ullared 
Q Kungsbacka

7 Bergsjö:
gränSForS blom
KruKSFabriK l
Blomkrukor och 
gammaldags bruks-
kärl.
0652-140 19
www.blomkrukor.se

8 Nusnäs:
nilS olSSonS  
hemSlöJd l
Dalahästar, mora-
klockor med mera.
0250-372 00
www.nohemslojd.se

 0 Leksand:
JobS handtrycK l
En av Dalarnas mest 
kända tillverkare av 
handtryckta textilier.
0247-122 22
www.jobshandtryck.se

w Insjön:
inSJönS väveri l
Linnedukar, linneser-
vetter och hemslöjd.
0247-403 92
www.vi.dukar.nu

w Insjön:
claS ohlSon l l
Ordinarie sortiment 
och en stor fyndhör-
na. En av 45 butiker.
0247-445 90
www.clasohlson.se

r Gävle:
duro Sweden  
FabriKSbod l
Ett stort sortiment av 
tapeter.
026-65 65 60
www.durosweden.se

u Uppsala:
linum  
KällarbutiK l l
Moderna heminred-
ningstextilier.
018-18 67 00
www.linum.se

o Skultuna:
SKultuna  

meSSingSbruK l
Mässing, textilier och 
glas.
021-783 01
www.skultuna.com

d Klässbol:
KläSSbolS  
linneväveri l
Linnetyger och  
gardiner.
0570-46 01 85
www.klassbols.se

x Nyköping:
nyKöpingS  
lJuSFabriK l
Ljus i olika former.
070-626 92 99

- Ulricehamn:
SandbergS  
tyg och tapet l
Textilier och tapeter.
0321-53 16 60
www.sandbergab.se

4 Floda:
lJungbergS  
textiltrycK l
Tyger och textilier.
0302-371 78
www.ljungbergstextil.se

% Borås:
boråSbutiKen l
Lakan, gardin- och 
möbeltyger.
033-13 10 20

& Dalsjöfors:
almedahlS l
Allt inom textilier till 
hemmet.
033-48 01 75
www.almedahls.se

= Kinna:
Kvadrat och  
Sanden FabriKS
FörSälJning l
Textilier och tapeter.
0320-303 30
www.klutaboa.se

= Kinna:
pelle vävare l
Huvudsakligen frot-

té. Utgående sorti-
ment, andrasorte-
ring. 
0320-20 55 15
www.pellevavare.se

= Kinna:
KaSthall l
Vävda och handtuf-
tade mattor.
0320-20 59 29
www.kasthall.se

F Kalmar:
gabriel  
KeramiK l
Inrednings- och pre-
sentartiklar.
0499-233 00
www.gabriel-keramik.se

J Torekov:
toreKov KeramiK l
Keramikföremål.
0431-36 33 65
www.torekovkeramik.se

K Båstad:
StocKholm  
outlet l
Produkter från bland 
annat Designhouse 
Stockholm och Lex-
ington.
0431-733 45
Finns även i:
D Boda

K Båstad:
vävaren i båStad l
Hellinneprodukter.
0431-731 08
www.vavarenibastad.se

Ö Ängelholm:
SKånSKa Stearin
lJuSFabriKen l
Sveriges största sor-
timent av ljus.
0431-213 57
www.stearinljusfabri-
ken.se

X Klippan:
celeSte l
Allt från servetter 
och ljus till dukar och 
engångsservis.
0435-140 40
www.celestpaper.se

6 Sundsvall:
KronSaFt l
Saft, karameller, se-
nap, kakor och 
glögg.

060- 
17 00 72
www. 

kronsaft.se

0 Leksand:
leKSandSbröd l
Knäckebröd.
0247-448 20
www.leksandsbrod.se

v Ljungsbro:
cloetta Fazer l
Choklad.
013-28 53 75
www.cloettafazer.se

. Kungälv:
bräcKboden l
Kex, kakor och 
choklad från Göte-
borgs Kex.

0303-20 90 00
www.goteborgskex.se
Finns även i:
E Ullared

# Torslanda:
almondy 
tårtoutlet l
Tårtor med mindre 
skönhetsfel.
031-728 20 00
www.almondy.com

P Slöinge:
Sia glaSS l
Glass.
0346-71 51 00
www.siaglass.se

C Kivik:
KiviKS muSteri l
Cider, juice, sylt, 
marmelad och 
mycket annat.
0414-719 00 
www.kiviksmusteri.se

f Eskilstuna:
genSe  
FabriKSbod l
Främst bestick men 
även bruks- och 
prydnadsföremål.
016-15 90 80

j Gustavsberg:
guStavSbergS 
porSlinSFabriK l
Serviser och konst-
gods i benporslin 
och stengods.
08-570 356 63
www. gustavsbergs-
porslinsfabrik.se
 
R Skeppshult:
SKeppShult  
gJuteri l
Gjutjärns- och inred-
ningsprodukter.
0371-365 23
www.skeppshult.com

H Tingsryd:
hammarplaSt l
Termosar, krukor, 
bunkar och förva-
ringsboxar.
0477-450 00
www.hammarplast.com

Z Karlshamn:
Scandia preSent 

FabriKSbod l
Främst bestick, men 
även bruks- och 
prydnadsföremål 
från Gense.
0454-122 72

L Höganäs:
FabriKSbutiKen l
En kedja med 15 
butiker som säljer 
andrasorterade pro-
dukter från BodaNo-
va, Arabia, Iittala, 
Hackman, Höganäs 
Keramik och Rör-
strand, bland annat 
porslin, glas, stek-
pannor och kökstex-
tilier.
042-36 11 00
www.fabriksbutiken.se
Finns även i:
D Boda
Q Kungsbacka
) Gällstad
1 Haparanda
w Insjön
I Kosta
c Lidköping
m Mantorp
x Nyköping
A Strömbergs
hyttan
ö Strömstad
l Vingåker
i Örsundsbro

I Orrefors:
KriStallShopen l
Glasprodukter.
0481-301 60
www.kristallshopen.se

( Roma:
roma  
glaSbruK l
Konstglas och 
bruksföremål.
0498-500 57
www.romakungsgard.se

z Rejmyre:
reiJmyre  
glaSbruK l
Munblåst glas.
011-871 84
www.reijmyre.se

111 semesterfynd  från norr till söder

SKolla sorti-
mentet ofta – 
det kan variera 
från vecka till 
vecka.

SSatsa på 
sportskor och 
andra varor, där 
funktion och 
kvalitet är vikti-
gare än trend.

SKostymer 
och jeans är 
ganska tidlösa 
och av bra kva-
litet på outlet.

SSpana in 
provkollektio-
nerna som 
kommer under 
vår och höst. 

Fyra tips för lyckad lågprisshopping

Det är inte bara kläder och skor du kan fynda på fabriksförsäljning – här 
finns tyger, tapeter, porslin – till och med matvaror.
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shoppa – och spara Många kombinerar semesterns sol och strand med 
shopping. Fabriksförsäljningar och outletbutiker är populära – och nu har alltfler små, spän-
nande märken skaffat egna lågprisaffärer. Foto: STEFAN MATTSSON
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