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NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, är intresseföreningen för 
köpcentrumbranschen i de nordiska länderna. Medlemmarna kommer 
från alla delar av branschen och inkluderar de största fastighetsägarna 
och detaljisterna, tillika investerare, byggherrar, konsulter och 
leverantörer samt representanter från andra intresseföreningar och 
stadsplanerare. NCSC’s uppgift är att ständigt utveckla den nordiska 
köpcentrummarknaden och höja statusen för branschen som en 
professionell och viktig spelare i samhället. Föreningen startade 1985 
och har nu ca 1100 medlemmar. 
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Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) 
representerar köpcentrumbranschen i Norden 
och arbetar kontinuerligt med att ta fram kunskap 
i syfte att utveckla och stärka marknaden för 
medlemmarna. NCSC:s medlemmar är nyckelaktörer 
för utvecklingen inom branschen.

NCSC kommer varje år att ta fram en rapport för att 
uppmärksamma ett aktuellt ämne inom branschen. 
I den första rapporten har vi valt att fokusera på 
handel över nätet och på vilket sätt den kan komma 
att påverka köpcentrumbranschen och dess 
utveckling och utformning. 

NCSC har anlitat WSP Analys & Strategi för att göra 
en enkät riktad till medlemmarna samt en analys av 
hur näthandeln har utvecklats och kan komma att 
utvecklas. Genomgående har ett nordiskt perspektiv 
anlagts. Ansvarig från WSP Analys & Strategi är Dr. 
Fredrik Bergström, affärsområdeschef.
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SAMMANFATTNING
Köpcentrumbranschen räknar med att näthandeln kommer 
att mer än dubblera sin omsättning under kommande tio 
åren och därmed utgöra ett substantiellt hot mot branschen. 
Håller denna trend i sig kommer många köpcentrum stå 
inför stora utmaningar. Tillväxten kan komma att stanna upp 
och en del centrum kan även komma att tappa omsättning. 
Kanske blir det vanligare med ”dead-malls”. 

För att möta utvecklingen måste köpcentrumaktörerna 
utveckla sitt erbjudande. För detaljisterna kommer det bland 
annat att bli viktigt att addera näthandel för att på så sätt 
ta del av näthandelstrenden. För köpcentrumen handlar 
det om att addera flerkanalsstrategier (t ex showrooms, 
utlämning av varor, egna hemsidor, ökad närvaro i sociala 
medier). Köpcentrumen kommer med all sannolikhet 
också komma att addera andra tjänster. Troligtvis blir 
köpcentrumen än mer mötesplatser med ett stort inslag av 
restauranger, men också mer av andra privata och offentliga 
tjänster. Näthandelns tillväxt kan också komma att påverka 
relationen mellan fastighetsägarna och detaljisterna. 
Detaljisternas förhandlingsstyrka kommer att öka gentemot 
fastighetsägarna, vilket i sin tur kan leda till nya former för 
hyreskontrakt. Detaljister och fastighetsägare har dock ett 
gemensamt intresse i att skapa attraktiva köpcentrum, vilket 
kommer att ställa krav på fortsatt samarbete.

Detaljhandelns historia kännetecknas av koncept som 
kommit och gått och en del som bestått. Stadskärnan har 
under de senaste decennierna utmanats av köpcentrum. Nu 
utmanas köpcentrumen (och stadskärnorna) av näthandeln. 
De aktörer som inte höjer beredskapen och redan idag 
agerar för att möta konkurrensen kan komma att slås ut. För 
de som ser utmaningarna och möter kundernas efterfrågan 
finns det fler möjligheter än hot.
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ÄR NÄTHANDELN ETT HOT 
ELLER EN MÖJLIGHET?1
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På lång sikt har handeln haft en positiv utveckling i samtliga 
nordiska länder och dess tillväxt följer den övergripande 
köpkraftens utveckling. Den långsiktiga trenden påverkas av 
konjunkturella upp- och nedgångar. Ibland är utvecklingen 
positiv. Ibland svagare. Ett exempel är dansk detaljhandel 
som har påverkats negativt av finanskrisen.

Karaktäristiskt för handeln är också att det har skett stora 
strukturella förändringar. Under de senaste 20 åren har 
t ex antalet internationella detaljhandelsaktörer ökat, 
köpcentrum blivit vanligare och näthandeln har fått fart. 
Handeln befinner sig i ständig förändring. Det nya utmanar 
det gamla och de som klarar att möta konkurrensen och 
anpassa sig till förändrande förutsättningar får ta del av en 
växande köpkraft. De som inte klarar detta slås ut.

Blickar man framåt är det mycket som tyder på att handeln 
kommer att växa i takt med den långsiktiga förväntade 
tillväxten för den privata konsumtionen i respektive land. 
Lika troligt är att det kommer att ske stora förändringar. 
Mycket av det som vi idag ser som det normala kommer om 
tio år ha ersatts av något annat. Frågan är bara vad?

En av handelns och köpcentrumbranschens stora 
utmaningar de kommande tio åren är den växande 
näthandeln. Hur näthandeln har utvecklats och hur den 
kan komma att utmana den traditionella detaljhandeln och 
köpcentrumbranschen handlar denna rapport om. 

Rapporten inleds med en övergripande beskrivning av 
handelns och e-handelns utveckling och drivkrafter. Därefter 
följer en analys av hur köpcentrumbranschens aktörer 
ser på e-handelns utveckling. Vilka är möjligheterna och 
utmaningarna? Rapporten avslutas med en diskussion om 
vägar framåt.

Marknader i förändring
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Handelns drivkrafter och marknadsplatsernas konkurrens
För att förstå vad som formar dagens och framtidens 
handel och var kunderna kommer att handla kan, på ett 
övergripande plan, handelns drivkrafter delas upp i: 

Efterfrågan: Hur stor är köpkraften och vilka är 
kundernas preferenser? På lång sikt växer köpkraften och 
därmed skapas bättre förutsättningar för handelns aktörer. 
Med växande inkomster ändras dock preferenserna. För 20 
år sedan utgjorde exempelvis restaurangkonsumtion och 
resor en mindre andel av konsumtionen. Under de senaste 
20 åren har också konsumtionen av sällanköpsvaror haft 
en starkare utveckling än dagligvaruhandeln. Köpkraften 
kommer att växa, detaljhandeln kommer att ta en stor 
del av denna tillväxt, men också utmanas av andra 
konsumtionsvanor. Mycket talar också för att med växande 
inkomster ökar efterfrågan på mångfald. Till framtiden hör 
med all sannolikhet också att näthandel blir vanligare.

Utbudet: Hur ser handelns koncept och affärsmodeller 
ut? Vilka är trenderna? Handelns koncept är i ständig 
förändring. Lönsamma affärsmodeller konkurrerar ut 
mindre lönsamma. Framväxten av stora kedjor som med 
stor inköpskraft, effektiv logistik, stort utbud och prisvärda 
varor är en internationell trend som utmanat många av 
detaljhandelns aktörer under de senaste decennierna. 

I framtiden kommer dagens kedjor att utmanas av varandra, 
men också av nya koncept. Framgång i handeln handlar 
om att vara innovativ och effektiv och de aktörer som svarar 
upp mot kundernas efterfrågan och som kan upprätthålla 
en god lönsamhet kommer att ta marknadsandelar. Detta 
behöver inte nödvändigtvis vara de stora kedjorna. Det kan 
exempelvis vara nischade butikskoncept som svarar upp 
mot efterfrågan på mångfald eller försäljning via nätet.

Marknads-
plats

E�erfrågan Utbud

OMVÄRLDSFAKTORER

POLITIKERNA PÅVERKAR RAMARNA
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Marknadsplatsen: Kunderna och affärsidkarna har 
i alla tider träffats på olika marknadsplatser (t ex torget, 
stadskärnan, externhandelsområdet, gallerian, nätet). 
Under de senaste 20 åren har marknadsplatserna 
professionaliserats. Internationella köpcentrumaktörer 
uppbackade av internationellt kapital har investerat i 
köpcentrum av olika slag. Denna utveckling har utmanat 
alla andra marknadsplatser. En del har mött konkurrensen 
på ett aktivt sätt (en hel del stadskärnor i mellanstora och 
större städer) andra har tappat marknadsandelar (framförallt 
mindre orter utanför städerna). En typ av marknadsplats 
som utmanar framöver är näthandeln. Hur stor andel av 
handeln kan den ta? Hur ska traditionella marknadsplatser 
förhålla sig till konkurrensen?

Omvärldsfaktorer: Samtliga aktörer påverkas av 
konjunktur, teknisk utveckling mm. Dessa faktorer bidrar till 
att forma handelns utveckling. Under de senaste åren har 
konjunkturen bidragit till att handeln i många länder har 
haft det svårare. Den tekniska utvecklingen via t ex internet 
har bidragit till att påverka alla delar av handeln. Kunderna 
recenserar produkter via sociala medier och handlar över 
nätet. Den tekniska utvecklingen har också bidragit till 
att företagen har kunnat effektivisera varuflödet genom 
avancerade tekniska logistiklösningar.

Politik: Via skatter, räntor, lagstiftning kan politiken på 
nationell och lokal nivå underlätta eller försvåra för handelns 
aktörer. Lagstiftning kan exempelvis försvåra för nya 
externa etableringar (här varierar lagstiftningen i Norden). 
Skatteförändringar kan påverka köpkraftens utveckling 
och regler och konsumentlagstiftning kan underlätta eller 
försvåra för t ex näthandeln.

Ovan faktorer formar handelns framtid och måste förstås 
var för sig, men också tillsammans. I denna rapport lyfts de 
olika delarna fram med särskilt fokus på köpcentrumens 
och näthandelns roll och utveckling.
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NÄTHANDELNS OMFATTNING 
OCH UTVECKLING2



11NCSC - Annual Research – Report no. 1, October 2013

Näthandeln – en del av detaljhandeln
Näthandeln har under några år haft en stark utveckling 
och i synnerhet inom sällanköpsvaruhandeln. Sverige har 
exempelvis årligen växt med drygt 10 procent de senaste 
åren. Mycket tyder på att denna trend kommer att hålla i sig. 
Allt fler konsumenter har lärt sig att handla över nätet och 
företagen har blivit bättre på att sälja över nätet. Inom några 
år kommer de internetvana 90-talisterna att få en ökad 
köpkraft. De kommer med all sannolikhet att näthandla i 
större utsträckning än tidigare generationer.

Sverige har den största näthandelsmarknaden i Norden. 
Konsumtionen uppgick till 34 miljarder SEK, (3 600 kr/
capita) 2011. Fler än tre av tio danskar e-handlar varor varje 
månad. Totalt sett uppgick konsumtionen till 24 miljarder 
SEK (4 300 kr/capita) 2011. I Norge är prisnivån högre än 
i övriga länder vilket gör att många väljer att handla från 
utlandet. Konsumtionen uppgick till 28 miljarder SEK (5 600 
kr/capita) 2011. Finland har lägst andel näthandlare av de 
nordiska länderna med en total konsumtion på 19 miljarder 
SEK (3 500 kr/capita).

Karaktäristiskt för nordisk näthandel är att det är stora 
flöden mellan länderna. Företag som H&M och Komplett 
har en stor del av försäljningen i grannländerna. Svenska 
näthandelsföretag lockar till sig mer köpkraft från de 
nordiska grannländerna än vad näthandelsföretag i 
övriga nordiska länder gör. Utöver dessa flöden utgörs 
näthandelskonsumtionen av inköp från internationella 
näthandelsföretag som t ex Amazon.

DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND

Konsumtion per capita, 
SEK (2011)

Total konsumtion, 
MSEK (2011)

Försäljning, 
MSEK (2012)

4 300

24 000

22 000

5 600

28 000

16 000

3 600

34 000

34 000

3 500

19 000

ingen 
uppgift

Valutakurser 100 SEK 86 DKK 93 NOK 11 EUR-
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Vilka är konkurrenterna?
Konkurrensen från näthandeln kommer från flera olika håll. 

•	 Rena näthandelsaktörer som Adlibris och Komplett har 
varit framgångsrika. 

•	 Från etablerade detaljister som adderat näthandel och/eller 
haft postorderhandel (t ex H&M). 

•	 Konkurrensen kommer även från aktörer som börjat som 
näthandelsföretag, men som adderat butiker (t ex Clas 
Ohlsson). 

•	 En konkurrent är också andrahandsmarknaden där Blocket 
och E-bay kan nämnas. 

•	 En typ av konkurrens kommer från utlandet (t ex Amazon). 

E-handelskonsumenterna är gränslösa och beställer varor 
från de näthandelsaktörer som erbjuder bäst pris och varor. 

En övergripande analys av lönsamheten bland 
e-handelsaktörer visar att det finns såväl mycket lönsamma 
företag som aktörer som gör förluster. Segment som har 
hög utvecklingstakt kännetecknas ofta av en hög grad av 
nya aktörer som ser möjligheter, men också av en relativt 
stor utslagning av företag vars affärsmodeller inte har 
fungerat. Denna trend kommer att hålla i sig. Många av 
morgondagens framgångsrika näthandelslösningar har ännu 
inte uppstått.
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Näthandeln börjar hitta sina former
Attraktionen i att handla över nätet har succesivt gått från 
att enbart styras av prispress till att allt mer handla om 
stort utbud, tidsvinster och bekvämlighet. I takt med en allt 
mognare marknad ställer kunderna också allt högre krav på 
t.ex fri frakt och snabbare leverenser.

Böcker, hemelektronik samt kläder och skor är varor som 
ligger överst på topplistorna över hela norden. Kläder 
och skor är även de branscher som driver utvecklingen 
av nya köpupplevelser på nätet så som zoomingeffekter, 
stylingprogram och sociala medier. Näthandel med 
heminredning och möbler spås växa alltmer då den unga 
generationen köper mer utifrån design och har därmed inte 
samma behov av fysisk kontakt med varan innan köpet.

Det finns branscher som ännu inte gjort större intåg inom 
näthandeln. En bransch som ligger i startgroparna är 
dagligvaruhandeln, där matkassar är en modell som haft en 
relativt stark tillväxt senaste åren. En utveckling som med all 
sannolikhet kommer att fortsätta.

Konsumenterna är i dag också mer rationella och 
värdestyrda i köpprocessen än tidigare. Före ett inköp 
sker jämförelser av produkter, priser och kvalitéer, s. k. 
pretrading. Kunderna rör sig mellan e-handelssidor, fysiska 
butiker, shoppingbloggar och sociala medier i jakten på 
rätt produkt. E-handelssidorna blir därmed en viktigare 
marknadsföringskanal än vad försäljningssiffrorna visar.

En observation är också att handel i flera kanaler driver 
försäljning. De konsumenter som handlar i flera kanaler är 
mer lojala och handlar för större belopp och de aktörer som 
erbjuder multikanaler vittnar om en ökad total försäljning. 
En undersökning visar exempelvis att kunder skulle 
föredra att köpa 40 % av alla varor genom någon form av 
multikanalinslag, främst genom hemkörning, men även 
genom upphämtning av förbeställda varor i butik. 20% 
av konsumenterna skulle spendera mer pengar hos sin 
favoritåterförsäljare om denne erbjöd flera kanaler.
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Konsumenttrender i Norden
Det finns vissa skillnader i hur e-handeln fungerar och hur 
konsumenter beter sig i de olika nordiska länderna. 

•	 I Norge och Danmark är kortbetalning den vanligaste 
betalningsmetoden då varor handlas över nätet och 
det uppfattas som en säker betalningsmetod. I Finland 
används e-betalning i högre utsträckning, medan faktura är 
vanligare i Sverige, där kortbetalning anses vara en mindre 
säker betalningsmetod.

•	 I Norge och Danmark står konsumenten för returkostnaden 
vid återköp och i Finland saknas lagstadgad 
reklamationsrätt. 

•	 Sverige är det land i norden som lockar flest 
e-handelskunder från de övriga nordiska länderna. När 
nordborna väljer att e-handla utanför norden, sker detta  
främst från Storbritannien, USA eller Tyskland.

•	 Danskarna är relativt näthandelsmogna och ställer höga 
krav på leveranstider, möjligheter till hemleverans och 
fri frakt. I Finland har utvecklingen av e-handeln gått 
betydligt långsammare än i övriga nordiska länder. Finska 
e-handelskunder har därmed betydligt lägre krav på 
leverenstider än deras nordiska grannar.

! Kartan visar näthandelsflöden i Norden
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•	 För svenska e-handelskunder är trygghet en viktig 
parameter. Kända varumärken, samt möjligheter till 
olika betalningsalternativ är något som ökar känslan av 
trygghet. I såväl Norge som Sverige har det därmed blivit 
allt vanligare med certifieringen Trygg e-handel bland 
e-handelsföretag. En motsvarighet i Danmark är E-märket.
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Hur ser det ut om 10 år, 20 år …
Sammanfattningsvis kan konstateras att utvecklingen 
av näthandeln går framåt i rask takt och drivs av en rad 
faktorer.

• Ökad mognad hos konsumenterna som upplever en 
ökad bekvämlighet med näthandel och minskad oro över 
betalning, leverenser och liknande initiala barriärer.

• Ökad mognad hos handlarna som t ex förstått vikten 
av att leverera i tid, logistikhantering och att ha bra och 
utformade hemsidor med lättillgänglig information och 
säkra betalningsmetoder.

• Teknisk mognad har skapat helt nya förutsättningar för 
e-handel genom mobiltelefoner, datorer, sociala medier 
och affärssystem. Den fortsatta tekniska utvecklingen ger 
potential till ytterligare mognad.

• Detaljhandelsföretagen har valt att satsa allt mer på 
näthandel, vilket ytterligare förenklar för konsumenterna 
som gör sin research i fysiska butiker och därefter 
inhandlar varorna på nätet.

Om man antar att näthandeln inom sällanköpsvaruhandeln 
växer från ca 10 procent till 20 procent inom 10 år 
(motsvarar ca 10 procent årlig tillväxt) kommer den att ta 
en stor del av tillväxten i detaljhandeln. Troligtvis kommer 
näthandeln med sällanköpsvaror att ha den starkaste 
utvecklingen, men även inom dagligvaruhandeln finns 
koncept som kan komma att utmana.

För köpcentrumbranschen innebär detta både utmaningar 
och möjligheter. Vilken roll kommer flerkanalsstrategier, 
utlämningsställen, restauranger, privata och offentliga 
tjänster att ha i framtidens köpcentrum? Vad kommer 
att behöva göras för att hålla uppe omsättningen och 
hyresintäkterna? Köpcentrumen måste vara ett attraktivt 
alternativ annars står branschen inför stora utmaningar.
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BRANSCHENS SYN PÅ NÄTHANDEL 
OCH KÖPCENTRUM3
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Vilka är experterna?
Medlemmar i NCSC i Sverige, Norge, Finland och Danmark 
samt en del andra köpcentrum- och detaljhandelsaktörer 
har fått möjlighet att besvara en webbenkät. Frågorna har 
berört hur branschen ser på näthandelns utveckling och 
hur den kan komma att påverka köpcentrumbranschen. 
De svarande har delats upp i fastighetsaktörer, 
detaljhandelsaktörer samt övriga 
(t ex rådgivare, arkitekter, restauranger mfl). 

Var tredje svarande är en kvinna och drygt tre fjärdedelar är 
mellan 40-64 år. Hälften anger att de handlar på nätet några 
gånger per år, medan fem procent uppger att de aldrig 
handlar på nätet. 

Totalt har 625 svarat. Ungefär 30 procent av de tillfrågade 
har svarat. Enkäten genomfördes mellan juni – augusti 2013.

Detaljister

Fastighet

Övriga

111

268

246

Totalt

AKTÖRER ANTAL SVARANDE

625
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Branschen tror på en dubblering av näthandeln
Branschen har en samsyn när det gäller den växande 
näthandeln. De uppskattar att den är något högre idag än 
vad officiell statistik indikerar. De tror också att den blir mer 
än dubbelt så stor under de kommande tio åren. I Norge 
och Danmark räknar man med en stark tillväxt. Svenskarna 
har den försiktigaste prognosen.

Samtliga i branschen tror att hemelektronik kommer att 
växa mest. Även kläder och skor samt musik och media 
rankas högt. Det råder stor samsyn kring vilka segment som 
kommer att växa, men en avvikelse som kan noteras är att 
detaljisterna tror att sportartiklar kommer att ha en snabbare 
tillväxt än de flesta andra varugrupperna.

Stämmer branschens bedömning kan man konstatera att 
näthandeln förväntas fortsätta att växa med cirka 10 procent 
per år. Detta i sin tur innebär att näthandelns tillväxt kommer 
att utgöra en relativt stor del av hela detaljhandelns tillväxt 
och därmed med all sannolikhet påverka såväl köpcentrum 
som detaljhandelsaktörer.

Möbler

Leksaker

Heminredning

Livsmedel

Böcker

Sportartiklar

Musik & media

Kläder & skor

Hemelektronik
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Fråga: Hur många procent av marknadens omsättning sker över nätet idag, om 5 år och om 10 år samt vilka 
varugrupper kommer att växa snabbast på nätet?

! I figurerna redovisas genomsnittsprognosen 
samt de alternativ som fått flest svar

Möbler

Leksaker

Heminredning

Livsmedel

Böcker

Sportartiklar

Musik & media

Kläder & skor

Hemelektronik

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

I dag

Om 5 år

Om 10 år

Detaljist

Fastighet

Övrigt
Norge

Danmark

Finland

Sverige



19NCSC - Annual Research – Report no. 1, October 2013

Köpcentrumbranschen förväntas ta marknadsandelar
Köpcentrumbranschen förväntas växa och ta 
marknadsandelar. Man är något mer positiv i Finland och 
Danmark när det gäller möjligheten att ta marknadsandelar. 
Detaljisterna är något mer tveksamma till köpcentrumens 
förväntade utveckling.

Genomgående tror branschen att man tar marknadsandelar 
från butiker i enskilda lägen och från handeln i kringliggande 
(mindre) orter. Branschen tror inte att köpcentrumbranschen 
kommer att ta andelar från handel över nätet. Butiker 
i citykärnan förväntas påverkas negativt av växande 
köpcentrum.

De allra flesta i branschen tror att det totala antalet 
köpcentrum förblir oförändrat. Tillväxten förväntas ske 
genom att man istället kommer att investera i existerande 
anläggningar. 

Köpcentrum spås också ändra karaktär och bli mer 
multikonceptuella och innehålla ex gym, lager, kontor och 
fler upplevelser. 

Fråga: Vad tror du om köpcentrumens förväntade marknadsandel i framtiden?

Figuren visar hur stor andel som tror att 
marknadsandelen minskar, är oförändrad eller ökar.!
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Trots att köpcentrumbranschen har en positiv bild av 
utvecklingen och att man förväntas öka sina andelar är 
man ändå överens att om andelarna skulle minska kommer 
branschen att tappa andelar till näthandeln.
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Näthandeln kommer att utmana
På frågan om branschen ser näthandel som ett hot kan 
konstateras att något fler ser nätet som ett hot. Detta 
gäller särskilt för detaljisterna samt i Norge och Danmark. 
Förvånansvärt många ser inte nätet som ett större hot. 
Kanske ser de fler möjligheter? 

Näthandeln förväntas öka kravet på att fysiska butiker har 
hemsidor och näthandel. Detaljisterna tror även att det 
kommer att bli än viktigare med bra lägen (hög synlighet 
och tillgänglighet). Fastighetsaktörerna tror att det kommer 
att bli än viktigare att uppleva varor i butik. Köpcentrumen 
kommer även att behöva höja den tekniska nivån (mer 
WiFi). Det finns samsyn kring att möjligheten att näthandla 
i butik blir viktigare. Fastighetsägarna tror också att det 
kommer att bli viktigare att satsa på premiumprodukter 
i butikerna, att kunderna ges möjlighet att prova varor 
samt att restauranger blir vanligare. Både detaljister och 
fastighetsaktörer är ense om att detaljhandeln inte kommer 
att bli mindre viktig för köpcentrumen. Dock tror man inte 
att det kommer att bli en ökad efterfrågan på mer ytor.

En slutsats är att branschen även framöver måste jobba 
med att integrera näthandel och fysisk handel.

Fråga: Instämmer du i påståendet att handeln utgör ett hot mot köpcentrum?

En tiogradig skala användes. Inget hot = 1-3, 
Kanske ett hot = 4-6, Ett hot = 7-10!
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Detaljist Fastighet 3,02,01,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10

...det blir viktigare med butikslägen med hög synlighet och tillgänglighet

...alla fysiska butiker har hemsidor på nätet för e-handel och marknadsföring

...högre krav ställs på centrumets WiFi

...det blir vanligare att beställa on-line och hämta/returnera i butik

...behovet att prova/känna/lukta på/uppleva varor i butik ökar

...möjlighet att näthandla i butik blir vanligare

...kraven på mer flexibla butiksytor ökar

...det blir viktigare för butiker att satsa på premiumvaror

...kraven på tillfälliga showrooms/pop-up-stores ökar

...behovet av fler restauranger ökar

...köpcentrum via sin hemsida, och tillsammans med sina hyresgäster, erbjuda e-handelslösningar

...krav på privata tjänster (gym, hårvård etc) ökar

...butikssortimenten breddas till fler varugrupper

...krav på offentliga tjänster (bibliotek, tandläkare etc) ökar

...e�erfrågan på kultur- och nöjesutbud ökar

...butiker behöver mindre lagerutrymme

...butiker behöver mer butiksyta

...detaljhandeln blir mindre viktig för köpcentrumen 

Näthandeln kommer att förändra köpcentrumen

Fråga: Näthandelns utveckling kommer att medföra att …

Figuren visar genomsnittlig 
instämmandegrad på en skala 1-10!
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Hyreskontrakten kommer att ändras
I enkäten ställdes frågor om hur hyreskontrakten kan komma 
att utvecklas. Branschen tror att det blir vanligare med mer 
flexibla hyreskontrakt och korttidskontrakt för ex tillfälliga 
showrooms. Branschen är mer oenig när det gäller frågan att 
basera butikshyran på antal centrumbesökare. Många anser 
också att detaljisternas förhandlingsläge kommer att stärkas 
när det gäller butikshyror i köpcentrum. 

En fråga som fortfarande saknar svar är hur 
köpcentrumaktörerna kommer att förhålla sig till att en större 
del av butikernas försäljning sker via nätet och att butikerna 
i större utsträckning kan komma att bli utlämningsställen 
och därmed kommer att uppvisa en lägre omsättning. Med 
all sannolikhet kommer ett ökat samarbete att behövas 
mellan parterna för att skapa ökad förståelse för varandras 
ömsesidiga beroende, drivkrafter och mål. 
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Figuren visar genomsnittlig 
instämmandegrad på en skala 1-10!

Fråga: Hur kommer butikshyror påverkas av växande näthandel?
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Några frågor i enkäten handlade om vad som krävs för 
att locka till sig hyresgäster. Genomgående lyfts klassiska 
faktorer som storlek, läge, tillgänglighet, bred butiksmix och 
attraktiva butikskoncept som draghjälp fram. Viktigast för 
fastighetsaktörerna är bred butiksmix, medan detaljisterna 
anser att tillgänglighet är den viktigaste faktorn. Faktorer 
som inte nämns i den utsträckning man kanske skulle 
förväntat sig är generösa öppettider och professionellt 
ägande. Kanske ses detta som hygienfaktorer som måste 
vara på plats. Viktigt, men inte viktigast är faktorer som 
image, utformning, profil, kundbemötande, kvalité, service, 
stadsmiljö, dynamik och ledning.

Branschen ombads även nämna exempel på intressanta 
köpcentrum. Många centrum nämndes. Bland de som 
återkom lite oftare återfinns Storo Storsenter och Gulskogen 
Senter (Norge), Forum och Jumbo (Finland), Rödovre och 
Lyngby Storcenter (Danmark) samt Emporia och Täby 
Centrum (Sverige).

Vad krävs för att attrahera hyresgäster till köpcentrumen? 
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Figuren visar hur stor andel av svaren som aktörerna har 
givit de viktigaste faktorerna. Antalet svar per faktor 
framgår av talet inom parentesen.!

Fråga: Vad ska fastighetsägaren arbeta med för att attrahera hyresgäster?
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Några frågor i enkäten handlade om vad som krävs för att 
locka till sig framtidens konsumenter till köpcentrum.

För att attrahera köpcentrumkunder anser branschen att 
det är viktigast att arbeta med att ha en bred butiksmix, att 
ha attraktiva butikskoncept som draghjälp samt att arbeta 
för ökad trivsel och också att erbjuda gratis parkering. Fler 
restauranger och foodcourts ses också som viktigt för att 
locka till sig kunder.

För detaljisterna är bred butiksmix, attraktiva butikskoncept 
och gratis parkering relativt viktigt. Restauranger/food 
courts är minst viktigt. För fastighetsägarna är det ungefär 
samma rangordning. Dock anses restauranger/foodcourts 
vara viktigare än t ex gratis parkering.

Vad krävs för att attrahera framtidens konsumenter?
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Fråga: Vad ska fastighetsägaren arbeta med för att attrahera framtidens kunder?

Figuren visar hur stor andel av svaren som aktörerna har 
givit de viktigaste faktorerna. Antalet svar per faktor !
framgår av talet inom parentesen.
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Hur möta näthandelns utveckling ?
En fråga i enkätundersökningen handlade om tips från 
branschen till branschen för att möta näthandelns 
utveckling.

En dimension som lyfts fram är behovet av att samordna 
olika butikers nätförsäljning och ordna med utlämning av 
varor i köpcentrumen. Nära kopplat till detta är också att 
köpcentrumen kan se till att vara ett intressant alternativ för 
rena näthandelsföretag genom att erbjuda effektiv logistik 
(t ex varuutlämning och returer).

Ett tips är också att köpcentrum bör premiera koncept som 
satsar på båda kanalerna för att på så sätt vara en del av 
den växande näthandeln. Detta skulle t ex kunna handla om 
att etablera showrooms och utlämningsställen för att på så 
sätt locka besökare till köpcentrumen.

Av vikt är också att underlätta för köpcentrum, 
konsument och hyresgäst att mötas både digitalt och 
”in the real world”. Köpcentrumen behöver således 
även vara närvarande på nätet. Aktiv marknadsföring, 
hemsidor, sociala medier mm som bidrar till att lyfta fram 
köpcentrumen betonas.

Ett klokt och övergripande tips är att det är viktigt 
att investera i kunskap och infrastruktur för att möta 
flerkanalkonsumenten. Det gäller att skaffa kunskap som 
utvecklar köpcentrum.
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VÄGEN FRAMÅT4
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Näthandeln kommer att utmana?
En viktig slutsats i denna rapport är att såväl branschen 
som olika expertrapporter räknar med att näthandeln 
kommer att fortsätta att växa för att kanske nå 
marknadsandelar inom framförallt sällanköpsvaruhandeln 
på uppemot 20 procent. 

För att få en uppfattning om hur en utveckling av detta 
slag kan komma att påverka handeln och köpcentrumen 
har vi tagit fram tre scenarier för utvecklingen inom 
sällanköpsvaruhandeln. 

•	 Scenario 1: Näthandelns marknadsandelar är oförändrade. 
Hela sällanköpsvarumarknaden växer med 3 procent.

•	 Scenario 2. Näthandeln tar marknadsandelar och har 
inom tio år 20 procents av sällanköpsvarumarknaden. 
Detta motsvarar en tillväxt på ca 10 procent per år 
och sammanfaller också med den prognos som 
branschen själv har gjort. Vidare antar vi att den totala 
sällanköpsvaruhandeln växer med 1 procent . Den svagare 
tillväxten för hela sällanköpsvarumarknaden bygger 
på tanken att den ekonomiska krisen håller i sig under 
ytterligare ett antal år.

•	 Scenario 3. Näthandeln tar 20 procent av marknaden. Hela 
marknaden växer med 3 procent per år vilket är ett resultat 
av att den övergripande ekonomiska utvecklingen får fart 
och konsumenternas konsumtionsbenägenhet kommer 
tillbaka till mer normala nivåer. 

Scenario 1 är mindre sannolikt. Näthandeln har en stark 
utveckling och kommer att fortsätta att växa. Vi kan dock 
konstatera att om detta scenario realiseras kommer det 
att behöva byggas en hel del köpcentrum. Dessa kommer 
återfinnas i de växande storstadsregionerna. Scenario 2 
är något mer sannolikt. Näthandeln har en fortsatt stark 
utveckling, men den övergripande ekonomiska utvecklingen 
är svagare. I detta scenario kommer näthandeln att ta mer 
än hela tillväxten. D v s all ökning av handeln under de 
kommande tio åren sker inom näthandeln. Detta innebär 
att det inte finns något större behov av ny köpcentrumyta 
och med all sannolikhet kommer vi även se en utslagning 
av handelsyta. Marknaden för nya köpcentrum blir betydligt 
tuffare och de marknadsplatser som inte håller hög 
attraktivitet kommer att utvecklas svagt. I scenario 3 och 
för de flesta nordiska länderna det mest troliga scenariot 
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kommer den totala handeln att växa och då uppstår en 
konkurrens om en växande konsumtion mellan näthandeln 
och andra marknadsplatser, som t ex köpcentrum och 
stadskärnor. I detta scenario tar näthandeln ungefär halva 
tillväxten fram till 2023. I detta scenario kommer vi se en 
ökning av köpcentrumyta. En försiktig överslagskalkyl 
ger att det kommer att behövas 1-1,5 miljoner kvm ny 
sällanköpsvaruyta per land. Mycket av denna yta kommer 
att återfinnas i storstadsregionerna. Skulle all yta återfinnas 
i stora köpcentrum (ca 30 000 kvm) då kommer det att 
behöva byggas mellan 30-50 nya köpcentrum per land. 
Troligtvis kommer denna nya butiksyta återfinnas även 
i stadskärnorna och på andra ställen och antalet nya 
köpcentrum blir något färre. 

Vad dessa scenarier också visar är att handeln och 
köpcentrumbranschen inte bara är utmanad av näthandeln 
utan väl så viktigt är att den övergripande ekonomiska 
utvecklingen åter får fart.

Är scenario 2 eller 3 möjliga? Den långsiktiga ekonomiska 
utvecklingen kommer med all sannolikhet att återhämta 
sig, vilket talar för scenario 3. Den danska ekonomin är den 
som för tillfället framstår som svagast och där är scenario 
2 mer sannolikt. Övriga länder ligger närmare det mer 
positiva tillväxtscenariot. För att bedöma sannolikheten att 

näthandeln kan komma att ta 20 procent av marknaden 
behöver man sätta in dess utveckling i ett större perspektiv. 
Potentiella strukturomvandlande företeelser blir bara 
strukturomvandlande om en rad villkor är uppfyllda. 

•	 Är kunderna redo för näthandeln? Ja! 
•	 Finns det affärsmodeller som är lönsamma? Ja! 
•	 Finns det möjligheter att nå stora kommersiella framgångar 

via nätet och finns det därmed riskkapital som vill satsa? 
Ja! 

•	 Är den etablerade detaljhandeln intresserade och har 
kunskapen att addera näthandel? Ja.

Sammantaget finns det all anledning för 
köpcentrumbranschen att höja beredskapen.
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Scenario 1: Näthandeln växer inte. 
Hela sällanköpsvarumarknaden 
växer med 3%/år

Figuren visar den förväntade ökningen (i MDKR) för 
butikshandel och näthandeln givet tre scenarier!

Scenario 2: Näthandeln tar 20%. 
Hela sällanköpsvarumarknaden 
växer med 1%/år

Scenario 3: Näthandeln tar 20%. 
Hela sällanköpsvarumarknaden 
växer med 3%/år
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Koncept kommer och går, men några består
Detaljhandelns historia kännetecknas av koncept som 
kommit och gått och en del som bestått. Stadskärnan 
med torget i centrum har funnits så länge människan har 
handlat. Stadskärnan har under de senaste decennierna 
utmanats av externa köpcentrum. Många stadskärnor 
har klarat konkurrensen relativt väl genom att arbeta 
aktivt med stadens attraktivitet och genom att ha skapat 
förutsättningar för modern handel (t ex gallerior). De större 
och mellanstora städerna växer och om de fortsätter att 
bejaka stadens fördelar kommer staden att bestå som en 
naturlig mötetsplats.

Köpcentrumen (externa och semiexterna) har haft en stark 
tillväxt under de senaste decennierna. Dessa utmanas idag 
av en konkurrens mellan varandra, men kommer också 
att utmanas av näthandeln. Hemelektronik, kläder, sport 
och andra sällanköpsvaror är produkter som säljer bra på 
nätet. Håller trenden i sig måste köpcentrumen utveckla 
sitt erbjudande. Multikanalstrategier blir viktigare. Troligtvis 
blir restauranger också en allt viktigare del. Vidare kommer 
köpcentrumen ha incitament att addera än mer upplevelser 
och kanske också mer offentlig service. Köpcentrumen 
kommer även vara intresserade av att addera bostäder 
i närområdet för att på så sätt säkra köpkraften i 
närmarknaden och bli ett tillgängligare alternativ för fler. 

Näthandel

Köpcentrum

Stadskärnan

?
?

I takt med denna utveckling mot ett mer stadslikt utbud 
kommer konkurrensen med stadskärnorna att återigen 
utmanas. Marknadsplatsernas konkurrens fortsätter och 
de som inte anpassar sig tappar tillväxt och faller tillbaka.
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Utan spaning ingen aning
Näthandeln utgör fortfarande en mindre del av den totala 
detaljhandeln. Det är fortfarande en försäljningskanal som 
söker sina former.  Vilka segment som kommer att vara 
framgångsrika de kommande tio åren går inte att avgöra i 
detalj. 

För att förhålla sig till en förväntad, men innehållsmässigt 
oklar, utveckling ställs krav på kontinuerlig omvärldsanalys. 
Näthandeln har redan konkurrerat ut skivbutiker och 
bokhandeln. Spelbutiker är på väg att försvinna. Resor köps 
via nätet. Näthandeln utmanar tidningsbranschen. Vilka 
koncept står på tur?

Inom det närmaste decenniet börjar den första 
internetgenerationen arbeta, tjäna pengar, sätta bo och 
skaffa barn. Det innebär att handeln och köpcentrum 
kommer att möta kunder som har vuxit upp med internet. 
Decennierna därefter kommer internetovana generationer 
att fasas ut och ersättas av allt mer internetvana kunder. 
Hur dessa framtidens kunder kommer att handla kommer 
att utvecklas. För de aktörer som vill vara kvar i marknaden 
gäller det att identifiera och följa de viktiga trenderna. I tider 
av förändring ställs också krav på en hög grad av flexibilitet 
och anpassningsförmåga. Framtiden är inte given utan blir 
vad man gör den till.
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NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS 

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, är 
intresseföreningen för köpcentrumbranschen i 
de nordiska länderna. Medlemmarna kommer 
från alla delar av branschen och inkluderar de 
största fastighetsägarna och detaljisterna, tillika 
investerare, byggherrar, konsulter och leverantörer 
samt representanter från andra intresseföreningar 
och stadsplanerare. NCSC’s uppgift är att ständigt 
utveckla den nordiska köpcentrummarknaden och 
höja statusen för branschen som en professionell 
och viktig spelare i samhället. Föreningen startade 
1985 och har nu ca 1100 medlemmar.




