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Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) 
repræsenterer butikscenterbranchen i Norden og 
arbejder kontinuerligt på at frembringe viden med 
det formål at udvikle og styrke markederne for 
medlemmerne. NCSCs medlemmer er nøgleaktører 
for udviklingen i branchen.

NCSC vil hvert år udarbejde en rapport for at 
fremhæve et aktuelt emne i branchen. I den 
første rapport har vi valgt at fokusere på handel 
over nettet og den måde, den kan komme til at 
påvirke butikscenterbranchen og dens udvikling og 
udformning.

NCSC har bedt WSP Analys & Strategi til at stå for et 
spørgeskema til medlemmerne samt en analyse af, 
hvordan nethandelen har udviklet sig og kan udvikle 
sig. Gennemgående er der blevet anlagt et nordisk 
perspektiv. Ansvarlig fra WSP Analys & Strategi er dr. 
Fredrik Bergström, forretningsområdechef.
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SAMMENFATNING
Butikscenterbranchen regner med, at nethandelen vil mere 
end fordoble sin omsætning i løbet af de kommende 10 
år og dermed udgøre en væsentlig trussel mod branchen. 
Hvis denne trend varer ved, vil mange butikscentre stå 
over for store udfordringer. Væksten kan gå i stå, og en del 
centre kan endda miste omsætning. Måske bliver det mere 
almindeligt med ”dead-malls”.

For at møde udviklingen må butikscenteraktørerne udvikle 
deres tilbud. For detaillisterne bliver det blandt andet 
vigtigt at tilføje nethandel for på den måde at få del i 
nethandeltrenden. For butikscentrene handler det om at 
tilføje flerkanalsstrategier (fx showrooms, udlevering af 
varer, egne hjemmesider, øget tilstedeværelse i sociale 
medier). Butikscentrene vil med stor sandsynlighed også 
tilføje andre tjenester. Sandsynligvis bliver butikscentrene 
i endnu højere grad mere tages ud mødesteder med et 
stort indslag af restauranter, men også med flere andre 
private og offentlige tjenester. Nethandelens vækst vil 
også kunne påvirke relationen mellem ejendomsejerne og 
detaillisterne. Detaillisternes forhandlingsstyrke vil stige 
over for ejendomsejerne, hvilket så kan føre til nye former 
for lejekontrakter. Detaillister og ejendomsejere har dog en 
fælles interesse i at skabe attraktive butikscentre, hvilket vil 
stille krav til det fortsatte samarbejde.

Detailhandelens historie kendetegnes af koncepter, der er 
kommet og gået, og en del, som har varet ved. Bykernen er 
gennem de seneste årtier blevet udfordret af butikscentre. 
Nu udfordres butikscentrene (og bykernerne) af nethande-
len. De aktører, som ikke forhøjer beredskabet og allerede i 
dag handler for at tage konkurrencen op, kan blive slået ud. 
For de, som ser udfordringerne og imødekommer kunder-
nes efterspørgsel, er der flere muligheder end trusler.
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ER NETHANDELEN EN TRUSSEL 
ELLER EN MULIGHED?1



7NCSC - Annual Research – Report no. 1, October 2013

På langt sigt har handelen haft en positiv udvikling i samtlige 
nordiske lande, og dens vækst følger den overordnede 
købekrafts udvikling. Den langsigtede trend påvirkes af 
konjunkturmæssige op- og nedgange. Nogle gange er 
udviklingen positiv. Andre gange svagere. Et eksempel 
er dansk detailhandel, som er blevet påvirket negativt af 
finanskrisen.

Karakteristisk for handelen er også, at der er sket store 
strukturelle forandringer. Gennem de seneste 20 år er 
fx antallet af internationale detailhandelsaktører steget, 
butikscentrene er blevet flere, og nethandelen har fået fat. 
Handelen befinder sig i evig forandring. Det nye udfordrer 
det gamle, og de, som kan tage konkurrencen op og 
tilpasse sig til forudsætninger i forandring, kan få gavn af en 
voksende købekraft. De, som ikke magter dette, bliver slået 
ud.

Ser man fremad, tyder meget på, at handelen vil vokse i takt 
med den langsigtede forventede vækst i det private forbrug 
i de respektive lande. Lige så sandsynligt er det, at der vil 
ske store forandringer. Meget af det, som vi i dag ser som 
det normale, vil om ti år være blevet afløst af noget andet. 
Spørgsmålet er bare hvad?

En af handelens og butikscenterbranchens store 
udfordringer de kommende ti år er den voksende nethandel. 
Hvordan nethandelen har udviklet sig, og hvordan den 
kan komme til at udfordre den traditionelle detailhandel og 
butikscenterbranchen handler denne rapport om.

Rapporten indledes med en overordnet beskrivelse af 
handelens og e-handelens udvikling og drivkræfter. Derefter 
følger en analyse af, hvordan butikscenterbranchens aktører 
ser på e-handelens udvikling. Hvilke er mulighederne og 
udfordringerne? Rapporten afsluttes med en diskussion om 
veje fremad.

Markeder i forandring
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Handelens drivkræfter og markedspladsernes konkurrence
For at forstå, hvad der former nutidens og fremtidens 
handel, og hvor kunderne vil handle, kan - på et overordnet 
plan - handelens drivkræfter opdeles i: 

Efterspørgsel: Hvor stor er købekraften, og hvad 
er kundernes præferencer? På langt sigt vokser 
købekraften, og dermed skabes bedre forudsætninger 
for handelens aktører. Med voksende indkomster ændres 
præferencerne imidlertid. For 20 år siden udgjorde 
eksempelvis restaurantforbrug og rejser en mindre andel 
af forbruget. Gennem de seneste 20 år har også forbruget 
af langvarige forbrugsgoder haft en stærkere udvikling end 
dagligvarehandelen. Købekraften vil vokse, detailhandelen 
vil tage en stor del af denne tilvækst, men bliver også 
udfordret af andre forbrugsvaner. Meget taler også for, 
at med voksende indkomster stiger efterspørgslen efter 
mangfoldighed. Til fremtiden hører med al sandsynlighed 
også, at nethandel bliver mere almindelig.

Udbud: Hvordan ser handelens koncepter og 
forretningsmodeller ud? Hvilke er trendene? Handelens 
koncept er i evig forandring. Lønsomme forretningsmodeller 
udkonkurrerer mindre lønsomme. Fremkomsten af store 
kæder, som med stor indkøbskraft, effektiv logistik, stort 
udbud og billige varer er en international trend, som har 
udfordret mange af detailhandelens aktører gennem de 
seneste årtier.

I fremtiden vil nutidens kæder blive udfordret af hinanden, 
men også af nye koncepter. Fremgang i handelen handler 
om at være innovativ og effektiv, og de aktører, som lever op 
til kundernes efterspørgsel og som kan opretholde en god 
lønsomhed, vil vinde markedsandele. Dette behøver ikke 
nødvendigvis være de store kæder. Det kan eksempelvis 
være niche-butikskoncepter, som lever op til efterspørgslen 
efter mangfoldighed eller omsætning via nettet.

MarkedspladsE�erspørgsel Udbud

OMVERDENSFAKTORER

POLITIKKERNE PÅVIRKER RAMMERNE
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Markedspladsen: Kunderne og forretningsudøverne 
har til alle tider mødtes på forskellige markedspladser (fx 
torvet, bykernen, storbutiksområdet, indkøbscentret, nettet). 
Gennem de seneste 20 år er markedspladserne blevet 
professionaliseret. Internationale butikscenteraktører bakket 
op af international kapital har investeret i butikscentre af 
forskellige slags. Denne udvikling har udfordret alle andre 
markedspladser. En del har mødt konkurrencen på en aktiv 
måde (en hel del bykerner i mellemstore og større byer), 
andre har mistet markedsandele (især mindre steder uden 
for byerne). En type markedsplads, som udfordrer fremover, 
er nethandelen. Hvor stor andel af handelen kan den tage? 
Hvordan skal traditionelle markedspladser forholde sig til 
konkurrencen?

Omverdensfaktorer: Samtlige aktører påvirkes af 
konjunkturer, teknisk udvikling mm. Disse faktorer bidrager 
til at forme handelens udvikling. I de seneste år har 
konjunkturerne bidraget til, at handelen i mange lande har 
haft det sværere. Den tekniske udvikling via fx internettet 
har bidraget til at påvirke alle dele af handelen. Kunderne 
bedømmer produkter via sociale medier og handler via 
nettet. Den tekniske udvikling har også bidraget til, at 
selskaberne har kunnet effektivisere varestrømmen ved 
hjælp af avancerede tekniske logistikløsninger.

Politik: Via skatter, renter og lovgivning kan politikken 
på nationalt og lokalt niveau gøre tingene lettere eller 
sværere for handelens aktører. Lovgivning kan eksempelvis 
besværliggøre nye eksterne etableringer (her varierer 
lovgivningen i Norden). Skatteændringer kan påvirke 
købekraftens udvikling, og regler og forbrugerlovgivning kan 
gøre tingene lettere eller sværere for fx nethandelen.

Ovenstående faktorer former handelens fremtid og skal 
forstås hver for sig, men også samlet set. I denne rapport 
fremhæves de forskellige dele med særligt fokus på 
butikscentrenes og nethandelens rolle og udvikling.
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NETHANDELENS OMFANG 
OG UDVIKLING2
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Nethandelen – en del af detailhandelen
Nethandelen har i nogle år oplevet en stærk udvikling 
og i særdeleshed inden for handelen med langvarige 
forbrugsgoder. Sverige har eksempelvis haft en årlig vækst 
på over 10 procent de seneste år. Meget tyder på, at denne 
trend vil vare ved. Stadig flere forbrugere har lært at handle 
via nettet, og selskaberne er blevet bedre til at sælge 
via nettet. I løbet af nogle år vil de internetvante 90’er-
forbrugere få øget købekraft. De vil efter al sandsynlighed 
nethandle i større udstrækning end tidligere generationer.

Sverige har det største nethandelsmarked i Norden. 
Forbruget beløb sig til 34 milliarder SEK, (SEK 3.600/capita) 
i 2011. Flere end tre af ti danskere e-handler varer hver 
måned. Samlet set lå forbruget på SEK 24 milliarder (SEK 
4.300/capita) i 2011. I Norge er prisniveauet højere end i 
de øvrige lande, hvilket gør, at mange vælger at købe varer 
i udlandet. Forbruget beløb sig til SEK 28 milliarder (SEK 
5.600/capita) i 2011. Finland har lavest andel nethandlere 
af de nordiske lande med et samlet forbrug på SEK 19 
milliarder (SEK 3.500/capita).

Det er karakteristisk for nordisk nethandel, at der er store 
varestrømme mellem landene. Selskaber som H&M og 
Komplett har en stor del af deres omsætning i nabolandene. 
Svenske nethandelsselskaber tiltrækker mere købekraft 
fra de nordiske nabolande, end nethandelsselskaber i de 
øvrige nordiske lande gør. Ud over disse varestrømme 
består nethandelforbruget af indkøb fra internationale 
nethandelsselskaber som fx Amazon.

DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND

Forbrug per capita, 
SEK (2011)

Samlet forbug, 
MSEK (2011)

Omsætning, 
MSEK (2012)
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Hvem er konkurrenterne?
Konkurrencen fra nethandelen kommer fra flere forskellige 
sider.

•	 Rene nethandelsaktører som Adlibris og Komplett har 
været succesrige.

•	 Fra etablerede detaillister, som har tilføjet nethandel og/
eller haft postordrehandel (fx H&M).

•	 Konkurrencen kommer også fra aktører, der er begyndt 
som nethandelsselskaber, men som har tilføjet butikker (fx 
Clas Ohlsson).

•	 En konkurrent er også brugtmarkedet, hvor Blocket og 
E-bay kan nævnes.

•	 En type konkurrence kommer fra udlandet (fx Amazon). 

E-handelsforbrugerne er grænseløse og bestiller varer fra de 
e-handelsaktører, som tilbyder de bedste priser og varer.

En overordnet analyse af lønsomheden blandt 
e-handelsaktører viser, at der er både meget lønsomme 
selskaber som aktører, der oplever underskud. Segmenter, 
som har høj udviklingstakt kendetegnes ofte af en høj grad 
af nye aktører, som ser muligheder, men også af en relativt 
stor udskillelse af firmaer, hvis forretningsmodeller ikke har 
fungeret. Denne trend vil vare ved. Mange af morgendagens 
succesrige nethandelsløsninger er endnu ikke opstået.
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Nethandelen begynder at finde sine former
Det tillokkende ved at handle via nettet er gradvist gået fra 
kun at blive styret af prispres til mere og mere at dreje sig 
om stort udbud, tidsgevinster og bekvemmelighed. I takt 
med et stadig mere modent marked stiller kunderne også 
stadig højere krav til fx fri fragt og hurtigere levering.

Bøger, forbrugerelektronik, samt beklædning og sko er 
varer, der ligger øverst på salgslisterne i hele Norden. 
Beklædning og sko er også de brancher, der driver 
udviklingen af nye købeoplevelser på nettet, som fx 
zoomeffekter, stylingprogrammer og sociale medier. 
Nethandel med boligindretning og møbler spås en stadig 
større vækst, da den unge generation køber mere ud fra 
design og dermed ikke har samme behov for fysisk kontakt 
med varen inden købet.

Der er brancher, som endnu ikke har foretaget noget større 
indtog inden for nethandelen. En branche, som er parat 
til start, er dagligvarehandelen, hvor måltidskasser er en 
model, som haft en relativt stærk vækst i de seneste år. En 
udvikling, som efter al sandsynlighed vil fortsætte.

Desuden er forbrugerne i dag mere rationelle og 
værdistyrede i købeprocessen end tidligere. Før et indkøb 
sker sammenligninger af produkter, priser og kvaliteter, 
såkaldt pretrading. Kunderne bevæger sig mellem 
e-handelssider, fysiske butikker, shoppingblogger og sociale 
medier i jagten på de rette produkter. E-handelssiderne 
bliver dermed en vigtigere markedsføringskanal, end 
omsætningstallene viser.

En observation er også, at handel i flere kanaler fremmer 
omsætningen. De forbrugere, som handler i flere kanaler, 
er mere loyale og køber for større beløb, og de aktører, 
som tilbyder multikanaler, vidner om en øget samlet 
omsætning. En undersøgelse viser eksempelvis, at kunder 
ville foretrække at købe 40% af alle varer gennem en 
form for multikanal, især med udbringning, men også 
med afhentning af forudbestilte varer i butikken. 20% af 
forbrugerne ville bruge flere penge hos deres foretrukne 
forhandler, hvis denne tilbød flere kanaler.
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Forbrugertrends i Norden
Der er visse forskelle på, hvordan e-handelen fungerer, og 
på forbrugernes adfærd i de forskellige nordiske lande.

•	 I Norge og Danmark er kortbetaling den hyppigste 
betalingsmetode, når varer handles via nettet, og det 
opfattes som en sikker betalingsmetode. I Finland benyttes 
e-betaling i højere udstrækning, mens faktura er hyppigere 
i Sverige, hvor kortbetaling betragtes som en mindre sikker 
betalingsmetode.

•	 I Norge og Danmark står forbrugeren oftest for 
returomkostningen ved returnering, og i Finland er der 
ingen lovfæstet reklamationsret.

•	 Sverige er det land i Norden, som tiltrækker flest 
e-handelskunder fra de øvrige nordiske lande. Når 
nordboerne vælger at e-handle uden for Norden, sker dette 
især fra Storbritannien, USA eller Tyskland.

•	 Danskerne er relativt nethandelsmodne og stiller høje 
krav til leveringstider, muligheder for levering og fri fragt/
forsendelse. I Finland er udviklingen af e-handelen gået 
betydeligt langsommere end i de øvrige nordiske lande. De 
finske e-handelskunder har dermed betydeligt lavere krav 
til leveringstider end deres nordiske naboer.
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20%! Kortet viser nethandelsstrømmene i Norden

•	 For svenske e-handelskunder er tryghed et vigtigt 
parameter. Kendte varemærker, samt mulighed for 
forskellige betalingsalternativer er noget, der øger 
tryghedsfornemmelsen. I både Norge og Sverige er det 
dermed blevet stadig hyppigere at se certificeringen 
Trygg e-handel blandt e-handelsselskaberne. Det danske 
modstykke er E-mærket.
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Hvordan ser det ud om 10 år, 20 år …
Sammenfattende kan det konstateres, at udviklingen af 
nethandelen går fremad i hurtig takt og drives af en række 
faktorer.

•	 Øget modenhed hos forbrugerne, som oplever en stigende 
bekvemmelighed ved nethandel og mindre bekymring over 
betaling, levering og lignende initiale barrierer.

•	 Øget modenhed hos de handlende, som fx har forstået 
betydningen af at levere til tiden, logistikhåndtering 
og at have gode og veludformede hjemmesider med 
lettilgængelig information og sikre betalingsmetoder.

•	 Teknisk modenhed har skabt helt nye forudsætninger for 
e-handel via mobiltelefoner, computere, sociale medier og 
forretningssystemer. Den fortsatte tekniske udvikling giver 
potentiale for yderligere modenhed.

•	 Detailhandelsselskaberne har valgt at satse stadig mere 
på nethandel, hvilket gør det endnu lettere for forbrugerne, 
som foretager deres research i fysiske butikker og derefter 
køber varerne på nettet.

Hvis man antager, at nethandelen inden for langvarige 
forbrugsgoder vokser fra ca. 10 procent til 20 procent i 
løbet af 10 år (svarer til ca. 10 procent årlig vækst), vil den 
tage en stor del af væksten i detailhandelen. Sandsynligvis 
vil nethandelen med langvarige forbrugsgoder have den 
kraftigste udvikling, men også inden for dagligvarehandelen 
er der koncepter, som vil kunne udfordre.

For butikscenterbranchen indebærer dette både udfordringer 
og muligheder. Hvilken rolle vil flerkanalsstrategier, 
afhentningssteder, restauranter, private og offentlige 
tjenester få i fremtidens butikscentre? Hvad vil der skulle 
gøres for at holde omsætningen og lejeindtægterne oppe? 
Butikscentrene skal være et attraktivt alternativ, ellers står 
branchen over for store udfordringer.
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BRANCHENS SYN PÅ NETHANDEL 
OG BUTIKSCENTRE3
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Hvem er eksperterne?
Medlemmer af NCSC i Sverige, Norge, Finland og Danmark 
samt en del andre butikscenter- og detailhandelsaktører har 
fået mulighed for at besvare et webspørgeskema. Spørgs-
målene har drejet sig om branchens syn på nethandelens 
udvikling og hvordan den vil påvirke butikscenterbranchen. 
Deltagerne er blevet delt op i ejendomsaktører, detailhan-
delsaktører samt øvrige (fx rådgivere, arkitekter, restauranter 
m.fl.).

Hver tredje deltager er en kvinde, og over tre fjerdedele er 
mellem 40-64 år. Halvdelen oplyser, at de handler på nettet 
nogle gange per år, mens fem procent oplyser, at de aldrig 
handler på nettet.

I alt har 625 svaret. Omtrent 30 procent af de adspurgte 
har svaret. Undersøgelsen blev gennemført mellem juni – 
august 2013.

Detaillister

Ejendom

Øvrige

111

268

246

I alt

AKTØRER ANTAL SVARENDE

625
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Branchen tror på en fordobling af nethandelen
Branchen har et helhedssyn, når det gælder den voksende 
nethandel. De anslår, at den er noget større i dag, end den 
officielle statistik indikerer. De tror også, at den bliver mere 
end dobbelt så stor i løbet af de kommende ti år. I Norge og 
Danmark forventer man en kraftig vækst. Svenskerne har 
den mest forsigtige prognose.

Samtlige i branchen mener, at forbrugerelektronik vil 
vokse mest. Også beklædning og sko samt musik og 
medier bedømmes højt. Der hersker stor enighed om, 
hvilke segmenter der vil vokse, men en afvigelse er, at 
detaillisterne tror, at sportsartikler vil få en hurtigere vækst 
end de fleste andre varegrupper.

Hvis branchens bedømmelse holder stik, kan man 
konstatere, at nethandelen forventes fortsat at vokse med 
cirka 10 procent per år. Dette indebærer så, at nethandelens 
vækst vil udgøre en relativt stor del af hele detailhandelens 
vækst og dermed efter al sandsynlighed påvirke såvel 
butikscentre som detailhandelsaktører.

Møbler
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Boligindretning

Levnedsmidler

Bøger
Sportsartikler

Musik & medier

Beklædning & sko

Forbrugerelektronik
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Spørgsmål: Hvordan mange procent af markedets omsætning sker over nettet i dag, om 5 år og om 10 år, 
samt hvilke varegrupper vil vokse hurtigst på nettet?

! I figurerne vises gennemsnitsprognosen 
samt de alternativer, der har fået flest svar
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Butikscenterbranchen forventes at tage markedsandele
Butikscenterbranchen forventes at vokse og tage 
markedsandele. Man er noget mere positiv i Finland 
og Danmark, når det gælder muligheden for at tage 
markedsandele. Detaillisterne er noget mere tøvende over 
for butikscentrenes forventede udvikling.

Gennemgående tror branchen, at man tager markedsandele 
fra butikker i solo beliggenheder og fra handelen i 
omkringliggende (mindre) byer. Branchen tror ikke, at 
butikscenterbranchen vil tage andele fra handel via nettet. 
Butikker i bykerner forventes at blive negativt påvirket af 
voksende butikscentre.

De allerfleste i branchen tror, at det totale antal butikscentre 
forbliver uforandret. Væksten forventes at ske ved at man i 
stedet vil investere i eksisterende anlæg.

Butikscentre spås også at ændre karakter og blive mere 
multikonceptuelle og indeholde fx træningscentre, lager, 
kontor og flere oplevelser.

Selv om butikscenterbranchen har et positivt billede af 
udviklingen, og at man forventer at øge sine andele, er 
man dog enige om, hvis andelene skulle blive mindre, vil 
branchen tabe andele til nethandelen.

Spørgsmål: Hvad tror du om butikscentrenes forventede markedsandel i fremtiden?

Figuren viser, hvor stor en andel der tror, at 
markedsandelen falder, er uforandret eller stiger.!
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Nethandelen vil udfordre
På spørgsmålet om branchen ser nethandel som en trussel, 
kan det konstateres, at en del flere	betragter	nettet	som	en	
trussel. Dette gælder især for detaillisterne samt i Norge og 
Danmark. Forbavsende mange ser ikke nettet som en større 
trussel. Måske ser de flere muligheder?

Nethandelen forventes at øge kravet om, at fysiske butikker 
har hjemmesider og nethandel. Detaillisterne tror også, at 
det bliver endnu vigtigere at have god beliggenhed (stor 
synlighed og tilgængelighed). Ejendomsaktørerne tror, 
at det bliver endnu vigtigere at opleve varer i butikker. 
Butikscentrene vil også skulle forhøje det tekniske niveau 
(mere WiFi). Der er enighed om, at muligheden for at 
nethandle i butikker bliver vigtigere. Ejendomsejerne tror 
også, at det bliver vigtigere at satse på luksusprodukter 
i butikkerne, at kunderne får mulighed for at prøve varer, 
samt at restauranter bliver mere udbredte. Både detaillister 
og ejendomsaktører er enige om, at detailhandelen ikke 
bliver mindre vigtig for butikscentrene. Dog tror man ikke, at 
der kommer en øget efterspørgsel efter større arealer.

En konklusion er, at branchen også fremover skal arbejde 
med at integrere nethandel og fysisk handel.

Spørgsmål: Er du enig i påstanden, at handelen udgør en trussel mod butikscentre?

En 10-graders skala benyttes. Ingen trussel = 
1-3, Måske en trussel = 4-6, En trussel = 7-10!
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Detaillist Ejendom 3,02,01,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10

...det bliver vigtigere med butiksbeliggenheder med stor synlighed og tilgængelighed

...alle fysiske butikker har hjemmesider på nettet til e-handel og markedsføring

...højere krav stilles til centrenes WiFi

...det bliver mere udbredt at bestille on-line og afhente/returnere i butik

...behovet for at smage/mærke/lugte til/opleve varer i butik stiger

...mulighed for at nethandle i butik bliver mere almindeligt

...kravene til mere fleksible butiksarealer stiger

...det bliver vigtigere for butikker at satse på luksusvarer

...kravene til midlertidige showrooms/pop-up-stores stiger

...behovet for flere restauranter stiger

...butikscentre via deres hjemmeside, og sammen med deres lejere, tilbyder e-handelsløsninger

...krav til private tjenester (træningscentre, frisørsalon etc.) stiger

...butikssortimenterne udbredes til flere varegrupper

...krav til offentlige serviceydelser (bibliotek, tandlæge etc.) stiger

...e�erspørgslen e�er kultur- og underholdningsudbud stiger

...butikker har brug for mindre lagerplads

...butikker har brug for mere butiksareal

...detailhandelen bliver mindre vigtig for butikscentrene

Nethandelen vil andre butikscentrene

Spørgsmål: Nethandelens udvikling vil medføre at …

Figuren viser gennemsnitlig
vurdering på en skala 1-10!
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Lejekontrakten vil blive ændret

Figuren viser gennemsnitlig
tilslutningsgrad på en skala 1-10

I spørgeskemaet blev der stillet spørgsmål om, hvordan 
lejekontrakterne kan udvikle sig. Branchen tror, at det 
bliver mere almindeligt med mere fleksible	lejekontrakter og 
korttidskontrakter for fx midlertidige showrooms.
Branchen er mere uenig, når det gælder spørgsmålet om at 
basere butikslejen på antallet af centerbesøgende. Mange 
mener også, at detaillisternes forhandlingsposition bliver 
styrket, når det gælder butikslejer i butikscentre.

Et spørgsmål, som stadig mangler svar, er hvordan 
butikscenteraktørerne vil forholde sig til, at en større del af 
butikkernes omsætning sker via nettet, og at butikkerne i 
større udstrækning kan blive afhentningssteder og dermed vil
fremvise en lavere omsætning. Efter al sandsynlighed vil et 
øget samarbejde mellem parterne blive nødvendigt for at 
skabe øget forståelse for hinandens gensidige afhængighed, 
drivkræfter og mål.
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!
Spørgsmål: Hvordan vil butikslejer blive påvirket af voksende nethandel?
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Nogle spørgsmål i spørgeskemaet handlede om, 
hvad det kræver at tiltrække lejere. Gennemgående 
fremhæves klassiske faktorer som størrelse, beliggenhed, 
tilgængelighed, bredt butiksmix og attraktive butikskoncepter 
som ankre. Vigtigst for ejendomsaktørerne er bred 
butiksmix, mens detaillisterne mener, at tilgængelighed 
er den vigtigste faktor. Faktorer, som ikke nævnes i den 
udstrækning, man måske ville forvente, er generøse 
åbningstider og professionelle ejerforhold. Måske ses dette 
som hygiejnefaktorer, som skal være på plads. Vigtigt, men 
ikke vigtigst, er faktorer som image, udformning, profil, 
kundemodtagelse, kvalitet,
service, bymiljø, dynamik og ledelse.

Branchen blev bedt om at nævne eksempler på interessante 
butikscentre. Mange centre blev nævnt. Blandt de centre, 
som blev nævnt lidt oftere end andre, var Storo Storcenter 
og Gulskogen Center (Norge), Forum og Jumbo (Finland), 
Rødovre og Lyngby Storcenter (Danmark) samt Emporia og 
Täby Center (Sverige).

Hvad kræver det at tiltrække lejere til butikscentrene?
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Figuren viser, hvor stor en andel af svarene, aktørerne 
har givet de vigtigste faktorer. Antallet af svar per faktor 
fremgår af tallet i parentesen.!

Spørgsmål: Hvad skal ejendomsejeren arbejde med for at tiltrække lejere?
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Nogle spørgsmål i spørgeskemaet handlede om, hvad det 
kræver at tiltrække fremtidens forbrugere til butikscentrene.

For at tiltrække butikscenterkunder mener branchen, at 
det er vigtigst at arbejde med at have et bredt butiksmix, at 
have attraktive butikskoncepter som ankre samt at arbejde 
for øget trivsel og også at tilbyde gratis parkering. Flere 
restauranter og food courts betragtes også som vigtigt for 
at lokke kunder til.

For detaillister er bred butiksmix, attraktive butikskoncepter 
og gratis parkering relativt vigtigst. Restauranter/food courts 
er mindst vigtigt. For ejendomsejerne er det omtrent samme 
rangorden. Dog betragtes restauranter/food courts som 
vigtigere end fx gratis parkering.

Hvad kræver det at tiltrække fremtidens forbrugere?

8%

25%

11%
26% 30%

15%

11%

15%

25% 34%

8% 15%
19%

24% 33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Øvrige

Ejendom

Detaillist

Flere food courts

(116 svar)

Gratis parkering

(155 svar)

Trivsel
(163 svar)

Attraktive butikskoncepter

(255 svar)

Bred butiksmix

(339 svar)

Spørgsmål: Hvad skal ejendomsejeren arbejde med for at tiltrække fremtidens kunder?

Figuren viser, hvor stor andel af svarene, som aktørerne 
har givet de vigtigste faktorer. Antallet af svar per faktor 
fremgår af tallet i parentesen.!
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Hvordan møde nethandelens udvikling?
Et spørgsmål i spørgeundersøgelsen handlede om tips fra 
branchen til branchen til at møde nethandelens udvikling.

En dimension, som blev fremhævet, er behovet for at 
samordne forskellige butikkers netomsætning og sørge for 
udlevering af varer i butikscentrene. Tæt koblet til dette er 
også, at butikscentrene kan sørge for at være et interessant 
alternativ til rene nethandelsselskaber ved at tilbyde effektiv 
logistik (fx vareudlevering og returvarer).

Et tip er også, at butikscentre bør præmiere koncepter, som 
satser på begge kanaler for på den måde at være en del 
af den voksende nethandel. Dette kunne fx handle om at 
etablere showrooms og udleveringssteder for på den måde 
at lokke besøgende til butikscentrene.

Det er også vigtigt at gøre det lettere for butikscentre, 
forbrugere og lejere at mødes både digitalt og ”in the real 
world”. Butikscentrene skal således også være til stede 
på nettet. Aktiv markedsføring, hjemmesider, sociale 
medier m.m., som bidrager til at fremhæve butikscentrene, 
betones.

Et klogt og overordnet tip er, at det er vigtigt at investere i 
viden og infrastruktur for at møde	flerkanalforbrugeren. Det 
gælder om at skaffe viden, som udvikler butikscentrene.
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VEJE FREMAD4
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Nethandelen vil udfordre?
En vigtig konklusion i denne rapport er, at såvel branchen 
som forskellige ekspertrapporter regner med, at 
nethandelen vil fortsætte med at vokse for måske at nå 
markedsandele inden for især langvarige forbrugsgoder på 
op mod 20 procent.

For at få en idé om, hvordan en udvikling af denne slags 
måske vil påvirke handelen og butikscentrene, har vi 
lavet tre scenarier for udviklingen inden for handelen med 
langvarige forbrugsgoder. 

•	 Scenarie 1: Nethandelens markedsandele er uforandrede. 
Hele markedet for langvarige forbrugsgoder vokser med 3 
procent.

•	 Scenarie 2. Nethandelen vinder markedsandele og har 
i løbet af 10 år 20 procent af markedet for langvarige 
forbrugsgoder. Dette svarer til en vækst på ca. 10 procent 
per år og stemmer overens med den prognose, som 
branchen selv har udviklet. Endvidere antager vi, at den 
samlede handel med langvarige forbrugsgoder stiger 
med 1 procent. Den svagere vækst for hele markedet for 
langvarige forbrugsgoder bygger på tanken om, at den 
økonomiske krise vil fortsætte i endnu en række år.

•	 Scenarie 3. Nethandelen tager 20 procent af markedet. 
Hele markedet vokser med 3 procent per år, hvilket er et 
resultat af, at den overordnende økonomiske udvikling får 
mere fart på, og at forbrugernes lyst til at forbruge vender 
tilbage til mere normale niveauer.

 

Scenarie 1 er mindre sandsynligt. Nethandelen har en 
stærk udvikling og vil fortsætte med at vokse. Vi kan dog 
konstatere, at hvis dette scenarie bliver til virkelighed, vil 
der skulle bygges en hel del butikscentre. Disse vil findes 
i de voksende storbyregioner. Scenarie 2 er noget mere 
sandsynligt. Nethandelen har en fortsat stærk udvikling, 
men den overordnede økonomiske udvikling er svagere. I 
dette scenarie vil nethandelen tage mere end hele væksten. 
Dvs. al stigning i handelen i de kommende 10 år finder 
sted inden for nethandelen. Dette indebærer, at der ikke er 
noget større behov for nye butikscenterarealer, og efter al 
sandsynlighed vil vi også se en reduktion af handelsareal. 
Markedet for nye butikscentre bliver betydeligt hårdere, og 
de markedspladser, som ikke er meget attraktive, vil udvikle 
sig svagt. I	scenario	3,	og	for	de	fleste	nordiske	lande	det	
mest sandsynlige scenarie, vil den samlede handel vokse, 
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og der opstår da konkurrence om et voksende forbrug 
mellem nethandelen og andre markedspladser, som fx 
butikscentre og bykerner. I dette scenarie tager nethandelen 
omkring den halve vækst frem til 2023. I dette scenarie 
vil vi se en stigning i butikscenterareal. Ifølge en forsigtig 
overslagskalkule vil der blive behov for 1-1,5 millioner kvm 
nyt areal til langvarige forbrugsgoder per land. Meget af 
denne plads vil skulle findes i storbyregionerne. Skulle 
al pladsen være i store butikscentre (ca.30.000 kvm), vil 
der skulle bygges mellem 30-50 nye butikscentre per 
land. Sandsynligvis vil dette nye butiksareal også være i 
bykernerne og andre steder, og antallet af nye butikscentre 
bliver noget færre.

Hvad disse scenarier også viser, er, at handelen og 
butikscenterbranchen ikke kun er udfordret af nethandelen, 
men lige så vigtigt er det, at der igen kommer fart på den 
overordnede økonomiske udvikling.

Er scenarie 2 eller 3 mulige? Den langsigtede økonomiske 
udvikling vil efter al sandsynlighed bedre sig, hvilket 
taler for scenarie 3. Den danske økonomi er den, som 
i øjeblikket står svagest, og der er scenarie 2 mere 
sandsynligt. De øvrige lande ligger nærmere det mere 
positive vækstscenarie. For at bedømme sandsynligheden 
for, at nethandelen kan tage 20 procent af markedet, 

skal man sætte dens udvikling ind i et større perspektiv. 
Potentielle strukturforandrende fænomener bliver kun 
strukturforandrende, hvis en række betingelser er opfyldt.
 
•	 Er kunderne parate til nethandelen? Ja!
•	 Er der forretningsmodeller, som er lønsomme? Ja!
•	 Er der mulighed for at nå store kommercielle succeser via 

nettet, og er der dermed risikovillig kapital, som vil satse? 
Ja!

•	 Er den etablerede detailhandel interesseret og har evnen til 
at tilføje nethandel? Ja.

Samlet set har butikscenterbranchen al grund til at forhøje 
beredskabet.
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Scenarie 1: Nethandelen vokser ikke.
Hele markedet for langvarige 
forbrugsgoder vokser med 3%/år.

Figuren viser den forventede stigning (i MDKR) for 
butikshandel og nethandelen givet tre scenarier!

Scenarie 2: Nethandelen tager 20% 
Hele markedet for langvarige 
forbrugsgoder vokser med 1%/år.

Scenarie 3: Nethandelen tager 20%.
Hele markedet for langvarige 
forbrugsgoder vokser med 3%/år.
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Koncepter kommer og går, men nogle består
Detailhandelens historie kendetegnes af koncepter, der er 
kommet og gået, og en del, som har varet ved. Bykernen 
med torvet i centrum har eksisteret så længe, mennesker 
har handlet. Bykernen er gennem de seneste årtier blevet 
udfordret af eksterne butikscentre.
Mange bykerner har klaret konkurrencen relativt godt ved at 
arbejde aktivt med byens tiltrækning og ved at have skabt 
forudsætninger for moderne handel (fx indkøbscentre). De 
større og mellemstore byer vokser, og hvis de fortsætter 
med at bekræfte byens fordele, vil byen bestå som et 
naturligt mødested.

Butikscentrene (eksterne og semieksterne) har haft en stærk 
vækst i de seneste årtier. Disse udfordres i dag af indbyrdes 
konkurrence, men vil også blive udfordret af nethandelen. 
Forbrugerelektronik, beklædning, sport og andre langvarige 
forbrugsgoder er produkter, som sælger godt på nettet. 
Hvis trenden varer ved, må butikscentrene udvikle deres 
tilbud. Multikanalstrategier bliver vigtigere. Sandsynligvis 
bliver restauranter også en stadig vigtigere del. Endvidere 
vil butikscentrene have incitament til at tilføje endnu 
flere oplevelser og måske også mere offentlig service. 
Butikscentrene vil også være interesseret i at få flere 
boliger i nærområdet for på den måde at sikre købekraften 
i nærmarkedet og blive et mere tilgængeligt alternativ for 
flere. 

Nethandel

Butikscenter

Bykernen

?
?

I takt med denne udvikling mod et mere bylignende udbud 
vil konkurrencen med bykernerne igen blive udfordret. 
Markedspladsernes konkurrence fortsætter, og de, der 
ikke tilpasser sig, mister vækst og falder tilbage.
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Uden forståelse ingen anelse
Nethandelen udgør stadig en mindre del af den samlede 
detailhandel. Det er stadig en salgskanal, som søger 
sine former. Hvilke segmenter, der vil opleve succes i de 
kommende 10 år, kan ikke afgøres i detaljer.

At forholde sig til en forventet, men indholdsmæssigt uklar, 
udvikling stiller krav til kontinuerlig omverdensanalyse. 
Nethandelen har allerede udkonkurreret pladeforretninger 
og boghandlere. Spilbutikker er på vej til at forsvinde. Rejser 
købes via nettet. Nethandelen udfordrer avisbranchen. 
Hvilke koncepter står for tur?

I løbet af det nærmeste årti begynder den første 
internetgeneration at arbejde, tjene penge, etablere sig 
og få børn. Det indebærer, at handelen og butikscentre vil 
møde kunder, der er vokset op med internettet. I årtierne 
derefter bliver internet-uvante generationer faset ud og 
afløst af stadig mere internet-vante kunder. Hvordan disse 
fremtidens kunder vil handle, vil udvikle sig. For de aktører, 
der vil blive i markedet, gælder det om at identificere og 
følge de vigtige trends. I tider med forandring stilles også 
krav til en høj grad af fleksibilitet og tilpasningsevne. 
Fremtiden er ikke givet, men bliver, hvad man gør den til.
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NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS 

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, er 
brancheforeningen for butikscenterbranchen i de 
nordiske lande. Dens formål er kontinuerligt at 
udvikle det nordiske butikscentermarked og styrke 
branchens status som en professional og stærk 
deltager i samfundet. Vores over 1100 medlemmer 
inkluderer alle sider af branchen, fra udviklere til 
lejere og leverandører samt byplanlæggere.




