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og sterk aktør i samfunnet. Våre mer enn 1100 medlemmer 
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Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) 
representerer kjøpesenterbransjen i Norden og 
arbeider kontinuerlig med å fremskaffe kunnskap 
med formålet å utvikle og styrke markedet for 
medlemmene. NCSCs medlemmer er viktige aktører 
for utviklingen innen bransjen.

NCSC kommer hvert år til å utarbeide en årsrapport 
for å belyse et aktuelt tema innen bransjen. I den 
første rapporten har vi valgt å fokusere på handel 
over nettet og på hvilke måter netthandelen kan 
komme til å påvirke kjøpesenterbransjen og dens 
utvikling og utforming. 

NCSC har engasjert WSP Analys & Strategi for å 
gjøre en undersøkelse rettet mot medlemmene, 
samt en analyse av hvordan netthandelen har 
utviklet seg og kan komme til å utvikle seg. Man har 
gjennomgående lagt til grunn et nordisk perspektiv. 
Ansvarlig hos WSP Analys & Strategi er dr. Fredrik 
Bergström, forretningsområdesjef.

Oktober 2013
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SAMMENDRAG
Kjøpesenterbransjen regner med at netthandelen kommer 
til å mer enn fordoble sin omsetning i løpet av de kom-
mende 10 årene og dermed utgjøre en substansiell trussel 
mot bransjen. Holder denne trenden seg kommer mange 
kjøpesentre til å stå ovenfor store utfordringer. Tilveksten 
kan komme til å stoppe opp, og en del sentre kan til og med 
komme til å tape omsetning. Kanskje blir det vanligere med 
”dead-malls”.

For å møte utviklingen må kjøpesenteraktørene utvikle 
tilbudet sitt. For detaljistene kommer det blant annet til å 
bli viktig å legge til netthandel for på denne måten å ta del 
i netthandelstrenden. For kjøpesentrene handler det om å 
legge til flerkanalstrategier (f.eks. showrooms, utlevering av 
varer, egne nettsider, økt tilstedeværelse i sosiale medier). 
Kjøpesentrene kommer etter all sannsynlighet også til å leg-
ge til andre tjenester. Trolig blir kjøpesentrene i større grad 
møteplasser med et stort innslag av serveringssteder, men 
også med mer av andre private og offentlige tjenester. Nett-
handelens tilvekst kan også komme til å påvirke relasjonene 
mellom lokaleutleierne og detaljistene. Detaljistenes for-
handlingsstyrke kommer til å øke i forhold til lokaleeierne, 
som på sin side kan føre til nye former for leiekontrakter. 
Detaljister og lokaleierne har imidlertid en felles interesse i 
å skape attraktive kjøpesentre, noe som kommer til å stille 
krav til fortsatt samarbeid.

Detaljhandelens historie kjennetegnes av konsepter som har 
kommet og gått, og en del som har bestått. Bykjernen har 
i løpet av de siste tiårene blitt utfordret av kjøpesentre. Nå 
utfordres kjøpesentrene (og bykjernene) av netthandelen. 
De aktørene som ikke hever beredskapen og allerede i 
dag tar grep for å møte konkurransen kan komme til å bli 
slått ut. For de som ser utfordringene og møter kundenes 
etterspørsel finnes det flere muligheter enn trusler.



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

ER NETTHANDELEN EN TRUSSEL 
ELLER EN MULIGHET?1
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På lang sikt har handelen hatt en positiv utvikling i samtlige 
nordiske land, og handelens tilvekst følger den generelle 
kjøpekraftens utvikling. Den langsiktige trenden påvirkes av 
sykliske opp- og nedganger. I blant er utviklingen positiv. 
I blant er den svakere. Et eksempel er dansk detaljhandel 
som har blitt negativt påvirket av finanskrisen.

Karakteristisk for handelen er også at det har skjedd store 
strukturelle forandringer. I løpet av de siste 20 årene har 
for eksempel antallet internasjonale detaljhandelsaktører 
økt, kjøpesentre har blitt vanligere og netthandelen har tatt 
fart. Handelen befinner seg i stadig forandring. Det nye 
utfordrer det gamle og de som klarer å møte konkurransen 
og tilpasse seg til endrede forutsetninger, får ta del i en 
voksende kjøpekraft. De som ikke klarer dette, slås ut.

Kaster man et blikk fremover er det mye som tyder på at 
handelen kommer til å vokse i takt med den langsiktige 
forventede tilveksten for privatforbruket i de respektive land. 
Like trolig er det at det kommer til å skje store forandringer. 
Mye av det vi i dag anser som normalt, kommer om ti år ha 
blitt erstattet av noe annet. Spørsmålet er bare hva?

En av handelens og kjøpesenterbransjens store utfordringer 
de kommende ti årene er den voksende netthandelen. 
Hvordan netthandelen har utviklet seg og hvordan den kan 
komme til å utfordre den tradisjonelle detaljhandelen og 
kjøpesenterbransjen er hva denne rapporten handler om.

Rapporten innledes med en generell beskrivelse av 
handelens og e-handelens utvikling og drivkrefter. Deretter 
følger en analyse av hvordan kjøpesenterbransjens aktører 
ser på e-handelens utvikling. Hva er mulighetene og 
utfordringene? Rapporten avsluttes med noen scenarier om 
ytviklingen de neste 10 år.

Markeder i forandring
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Handelens drivkrefter og markedsplassenes konkurranse
For å forstå hva som former dagens og fremtidens handel 
og hvor kundene kommer til å handle kan, på et overordnet 
plan, handelens drivkrefter deles opp i:

Etterspørsel: Hvor stor er kjøpekraften og hva er 
kundens preferanser? På lang sikt vokser kjøpekraften og 
dermed skapes bedre forutsetninger for handelens aktører. 
Med voksende inntekter endres imidlertid preferansene. For 
20 år siden utgjorde eksempelvis restaurantforbruk og reiser 
en mindre del av forbruket. I løpet av de siste 20 årene har 
også forbruket av faghandelsvarer (klær, møble, musikk 
etc) hatt en sterkere utvikling enn dagligvarehandelen. 
Kjøpekraften kommer til å vokse, detaljhandelen kommer til 
å ta en stor del av denne tilveksten, men også utfordres av 
andre forbruksvaner. Mye taler også for at med voksende 
inntekter øker forespørselen etter mangfold. Fremtiden 
vil med stor sannsynlighet innbære at netthandelen blir 
vanligere.

Utvalget: Hvordan ser handelens konsept 
og forretningsmodeller ut? Hva er trendene? 
Handelskonseptene i stadig forandring. Lønnsomme 
forretningsmodeller utkonkurrerer mindre lønnsomme. 
Fremveksten av store kjeder som med stor innkjøpskraft, 
effektiv logistikk, stort utvalg og rimelige varer er 
en internasjonal trend som har utfordret mange av 
detaljhandelens aktører de siste tiårene.

I fremtiden kommer dagens kjeder til å utfordres av hver-
andre, men også av nye konsepter. Fremgang i handelen 
dreier seg om å være innovativ og effektiv, og de aktører 
som svarer til kundenes etterspørsel og som kan opprett-
holde en god lønnsomhet kommer til å ta markedsandeler. 
Dette behøver ikke nødvendigvis være de store kjedene. 
Det kan eksempelvis være nisjebetonte butikkonsepter som 
svarer til etterspørsel om mangfold eller konsepter med salg 
via nettet.

MarkedsplassEtterspørsel Utvalg

EKSTERNE FAKTORER

POLITIKERNE PÅVIRKER RAMMENE
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Markedsplassen: Kundene og forhandlerne har i 
alle tider møttes på forskjellige markedsplasser (f.eks. 
torget, bykjernen, eksternhandelsområdet, kjøpesentre, 
nettet). I løpet av de siste 20 årene har markedsplassene 
blitt profesjonaliserte. Internasjonale kjøpesenteraktører 
støttet av internasjonal kapital har investert i kjøpesentre 
av ulike slag. Denne utviklingen har utfordret alle andre 
markedsplasser. En del har møtt konkurransen på en 
aktiv måte (en hel del bykjerner i mellomstore og større 
byer), mens andre har tapt markedsandeler (som mindre 
bebyggelser utenfor byene). En type markedsplass som 
utfordrer fremover er netthandelen. Hvor stor andel 
av handelen kan den ta? Hvordan skal tradisjonelle 
markedsplasser forholde seg til konkurransen?

Eksterne faktorer: Samtlige aktører påvirkes av 
sykliske endringer, teknisk utvikling, m.m. Disse faktorene 
bidrar til å forme handelens utvikling. I løpet av de siste 
årene har sykliske svingninger bidratt til at handelen i mange 
land har hatt det vanskeligere. Den tekniske utviklingen via 
f.eks. internett har bidratt til å påvirke alle deler av handelen. 
Kundene vurderer produkter via sosiale medier og handler 
over nettet. Den tekniske utviklingen har også bidratt til 
at selskapene har kunnet effektivisere vareflyten med 
avanserte tekniske logistikkløsninger.

Politikk: Via skatter, renter, og lovverk kan politikken 
på nasjonalt og lokalt nivå lette eller vanskeliggjøre for 
handelens aktører. Lovverk kan for eksempel vanskeliggjøre 
for nye eksterne etableringer (her varierer lovverkene 
i Norden), regulere etablering av kjøpesentre, endre 
åpningstider etc. Skatteendringer kan påvirke kjøpekraftens 
utvikling, og regler og forbrukerlovverk kan lette eller 
vanskeliggjøre for f.eks. netthandelen.

Ovennevnte faktorer former handelens fremtid og må 
forstås hver for seg, men også sammen. I denne rapporten 
løftes de forskjellige delene frem med særlig fokus på kjøpe-
sentrenes og netthandelens rolle og utvikling.
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NETTHANDELENS OMFANG
OG UTVIKLING2
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Netthandelen – en del av detaljhandelen
Netthandelen har i noen år hatt en sterk utvikling, og da 
særlig innen handelen av faghandelsvarer (klær, møble, 
musikk etc). Sverige har eksempelvis hatt årlig vekst med 
drøye 10 prosent de siste årene. Mye tyder på at denne 
trenden kommer til å holde seg. Stadig flere forbrukere 
har lært seg å handle over nettet og selskapene har blitt 
bedre på å selge over nettet. I løpet av noen år kommer 
de internettvante 90-tallsfødte til å få en økt kjøpekraft. De 
kommer mest sannsynlig til å netthandle i større utstrekning 
enn tidligere generasjoner.

Sverige har det største netthandelsmarkedet i Norden, 
mens norske forbrukere er de som bruker mest penger på 
netthandel. Forbruket utgjorde 34 milliarder SEK (3 600 kr/
innbygger), 2011. Flere enn tre av ti dansker e-handler varer 
hver måned. Totalt sett utgjorde forbruket 24 milliarder SEK 
(4 300 kr/innbygger), 2011. I Norge er prisnivået høyere 
enn i øvrige land, noe som gjør at mange velger å handle 
fra utlandet. Forbruket utgjorde 28 milliarder SEK (5 600 kr/
innbygger), 2011. Finland har lavest andel netthandlere av 
de nordiske landene med et totalt forbruk på 19 milliarder 
SEK (3 500 kr/innbygger).

Karakteristisk for nordisk netthandel er at det er stor 
flyt mellom landene. Selskaper som H&M og Komplett 
har en stor salgsandel i hele Norden. Svenske 
netthandelsselskaper lokker til seg mer kjøpekraft fra 
de nordiske nabolandene enn det netthandelsselskaper 
i de øvrige nordiske landene gjør. Utover denne flyten 
består netthandelsforbruket av innkjøp fra internasjonale 
netthandelsselskaper som f.eks. Amazon.

DANMARK NORGE SVERIGE FINLAND

Forbruk per innbygger, 
SEK (2011)

Totalforbruk, 
mill SEK (2011)

Salg, 
mill SEK (2012)

4 300

24 000

22 000

5 600

28 000

16 000

3 600

34 000

34 000

3 500

19 000

ingen 
informasjon

Valutakurser 100 SEK 86 DKK 93 NOK 11 EUR-
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Hvem er konkurrentene?
Konkurransen fra netthandelen kommer fra flere forskjellige 
steder.

•	 Rene netthandelsaktører som Adlibris og Komplett har 
vært fremgangsrike.

•	 Fra etablerte detaljister som har lagt til netthandel og/eller 
har hatt postordrehandel (f.eks. H&M).

•	 Konkurransen kommer også fra aktører som har begynt 
som netthandelsselskaper men som så har etablert 
butikkutsalg (f.eks. Clas Ohlsson).

•	 En annen konkurrent er bruktmarkedet, hvor man kan 
nevne Blocket og E-bay.

•	 Én type konkurranse kommer fra utlandet (f.eks. Amazon).
 
E-handelsforbrukerne er grenseløse og bestiller varer fra de 
netthandelsaktørene som tilbyr best pris og varer. 

En overordnet analyse av lønnsomheten blant 
e-handelsaktører viser at det finnes like mange lønnsomme 
selskaper som aktører som går med tap. Segmenter som 
har høy utviklingstakt kjennetegnes ofte av en høy grad 
av nye aktører som ser muligheter, men også av et relativt 
stort utslag av selskaper med forretningsmodeller som ikke 
har fungert. Denne trenden kommer til å holde seg. Mange 
av morgendagens fremgangsrike netthandelsløsninger har 
enda ikke oppstått.
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Netthandelen begynner å finne sine former
Tiltrekningskraften ved å handle over nettet har etter hvert 
gått fra kun å styres av prispress til å mye mer handle om 
stort utvalg, tidsfortjeneste og komfort. I takt med et mye 
mer modent marked stiller kundene også mye høyere krav 
til f.eks. fri frakt og raskere leveranser.

Bøker, hjemmeelektronikk, samt klær og sko er varer som 
ligger øverst på listene i hele Norden. Klær og sko er også 
de bransjene som driver utviklingen av nye kjøpeopplevelser 
på nettet slik som zoomeffekter, stylingprogrammer og 
sosiale medier. Netthandel med hjeminnredning og møbler 
spås å vokse enda mer da den unge generasjonen kjøper 
mer utfra design og har dermed ikke samme behov for 
fysisk kontakt med varene før kjøpet.

Det finnes bransjer som enda ikke har gjort større inntog 
i netthandelen. En bransje som ligger i startgropene er 
dagligvarehandelen, hvor matkasser er en modell som har 
hatt en relativt sterk tilvekst de siste årene. En utvikling som 
mest sannsynlig vil fortsette.

Forbrukerne er i dag også mer rasjonelle og verdistyrte 
i kjøpsprosessen enn tidligere. Før et innkjøp skjer 
sammenligninger av produkter, priser og kvaliteter, såkalt 
pretrading. Kundene rører seg mellom e-handelssider, 
fysiske butikker, shoppingblogger og sosiale medier i jakten 
på riktig produkt. E-handelssidene blir dermed en viktigere 
markedsføringskanal enn det salgstallene viser.

En observasjon er også at handel i flere kanaler driver salg. 
De forbrukerne som handler i flere kanaler er mer lojale 
og handler for større beløp, og de aktørene som tilbyr 
multikanaler viser et økt totalsalg. En undersøkelse viser 
for eksempel at kunder ville ha foretrukket å kjøpe 40 % av 
alle varer gjennom en eller annen form for multikanal, først 
og fremst gjennom hjemkjøring, men også gjennom henting 
av forhåndsbestilte varer i butikk. 20 % av forbrukerne ville 
brukt mer penger hos sin favorittforhandler dersom denne 
tilbød flere kanaler.
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Forbrukertrender i Norden
Det finnes visse forskjeller i hvordan e-handelen fungerer og 
hvordan forbrukere oppfører seg i de ulike nordiske landene.

•	 I Norge og Danmark er kortbetaling den vanligste 
betalingsmetoden når varer handles over nettet og det 
oppfattes som en sikker betalingsmetode. I Finland brukes 
e-betalin i større grad, mens faktura er vanligere i Sverige, 
hvor kortbetaling ansees for å være en mindre sikker 
betalingsmetode.

•	 I Norge og Danmark står forbrukeren for returkostnaden 
ved retur, og i Finland mangler lovfestet reklamasjonsrett.

•	 Sverige er det land i Norden som lokker flest 
e-handelskunder fra de øvrige nordiske landene. Når den 
nordiske forbruker velger å e-handle utenfor Norden, skjer 
dette først og fremst fra Storbritannia, USA eller Tyskland.

•	 Danskene er relativt netthandelsmodne og stiller høye 
krav til leveransetider, muligheter for hjemlevering og 
fri frakt. I Finland har utviklingen av e-handelen gått 
betydelig mer langsomt enn i øvrige nordiske land. Finske 
e-handelskunder har dermed betydelig lavere krav til 
leveransetider enn sine nordiske naboer.

! Kartet viser netthandelsflyten i Norden

•	 For svenske e-handelskunder er trygghet et viktig tema. 
Kjente varemerker, samt muligheten for forskjellige 
betalingsalternativer er noe som øker følelsen av 
trygghet.  I både Norge og Sverige har det dermed blitt 
mye vanligere med sertifiseringen Trygg e-handel blant 
e-handelsselskaper. Tilsvarende i Danmark er E-merket.
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20%
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Hvordan ser det ut om 10 år, 20 år...
Til slutt kan man konkludere med at utviklingen av 
netthandelen går fremover i stor fart og drives av en rekke 
faktorer.

• Økt modenhet hos forbrukerne som opplever en økt 
komfort med netthandel og minsket uro over betaling, 
levering og lignende startfasebarrierer.

• Økt modenhet hos forhandlerne som f.eks. forståelse for 
viktigheten av å levere i tide, logistikkhåndtering og det å 
ha gode og velutviklede hjemmesider med lett tilgjengelig 
informasjon, og sikre betalingsmetoder.

• Teknisk utvikling har skapt helt nye forutsetninger for 
e-handel gjennom mobiltelefoner, datamaskiner, sosiale 
medier og forretningssystemer. Den fortsatte tekniske 
utviklingen gir potensiale for ytterligere utvikling.

• Detaljhandelsselskapene har valgt å satse mye mer på 
netthandel, noe som ytterligere forenkler arbeidet for 
forbrukerne som gjør sin research i fysiske butikker og 
deretter bestiller varene på nettet.

Dersom man antar at netthandelen innenfor handelen 
av faghandelsvarer vokser fra en markedsandel på ca 
10 prosent til 20 prosent i løpet av 10 år (tilsvarer ca 10 
prosent årlig vekst) kommer den til å ta en stor del av 
tilveksten i detaljhandelen. Trolig kommer netthandelen med 
sjeldenkjøpsvarer til å ha den sterkeste utviklingen, men 
også innen dagligvarehandelen finnes konsepter som kan 
komme til å utfordre.

For kjøpesenterbransjen innebærer dette både utfordringer 
og muligheter. Hvilken rolle kommer flerkanalstrategier, 
utleveringssteder, serveringssteder, private og offentlige 
tjenester til å ha i fremtidens kjøpesentre? Hva kommer 
man til å måtte gjøre for å opprettholde omsetningen 
og leieinntektene? Kjøpesentrene må være et attraktivt 
alternativ, ellers står bransjen ovenfor store utfordringer.
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BRANSJENS SYN PÅ NETTHANDEL 
OG KJØPESENTRE3
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Hvem er ekspertene?
Medlemmer i NCSC i Sverige, Norge, Finland og Danmark, 
samt en del andre kjøpesenter- og detaljhandelsaktører 
har fått mulighet til å besvare en nettundersøkelse. Spørs-
målene har berørt hvordan bransjen ser på netthandelens 
utvikling og hvordan den kan komme til å påvirke kjøpe-
senterbransjen. De som har svart ble delt inn i 3 kategorier: 
utleieaktører, detaljhandelsaktører, samt øvrige (f.eks. rådgi-
vere, arkitekter, serveringssteder, m.fl.).

Hver tredje som svarte er en kvinne og drøye tre fjerdedeler 
er mellom 40-64 år. Halvparten oppgir at de handler på 
nettet noen ganger per år, mens fem prosent oppgir at de 
aldri handler på nettet.

Totalt har 625 svart. Omtrent 30 prosent av de spurte har 
svart. Undersøkelsen ble gjennomført mellom juni – august 
2013.

Detaljister

Utleier

Øvrige

111

268

246

Totalt

AKTØRER ANTALL BESVARTE

625
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Bransjen tror på en fordobling av netthandelen
Bransjen har en enighet når det gjelder den voksende 
netthandelen. De estimerer at den er noe høyere i dag enn 
hva offisiell statistikk indikerer. De tror også at den blir 
mer enn dobbelt så stor i løpet av de kommende ti årene. 
I Norge og Danmark regner man med en sterk tilvekst. 
Svenskene har den mest forsiktige prognosen.

Samtlige i bransjen tror at hjemmeelektronikk kommer til 
å vokse mest. Også klær og sko, samt musikk og media 
rangeres høyt. Det råder stor enighet angående hvilke 
bransjer som kommer til å vokse, men et avvik som kan 
bemerkes er at detaljistene tror at sportsartikler kommer til å 
få en raskere tilvekst enn de fleste andre varegruppene.

Stemmer bransjens forventninger, kan man konstatere at 
netthandelen forventes å fortsette å vokse med cirka 10 
prosent per år. Dette på sin side innebærer at netthandelens 
tilvekst kommer til å utgjøre en relativt stor del av hele 
detaljhandelens tilvekst og dermed mest sannsynlig påvirke 
både kjøpesentre og detaljhandelsaktører.

Møbler

Leketøy

Hjemmeinnredning
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Spørsmål: Hvor mange prosent av markedets omsetning skjer over nettet i dag, om 5 år og om 10 år, 
samt hvilke varegrupper kommer til å vokse raskest på nettet?

! I figurene vises gjennomsnittsprognosen, samt 
de alternativene som har fått flest svar
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Kjøpesenterbransjen forventes å ta markedsandeler
Kjøpesenterbransjen forventes å ta markedsandeler. Det er 
litt mer positive i Finland og Danmark angående muligheten 
for å ta markedsandeler. Detaljistene er noe mer i tvil med 
tanke på kjøpesentrenes forventede utvikling.

Gjennomgående tror bransjen at man tar markedsandeler 
fra butikker på enkelte steder og fra handelen i 
omkringliggende (mindre) bebygde strøk. Bransjen tror 
ikke at kjøpesenterbransjen kommer til å ta andeler fra 
netthandelen. Butikker i bykjernen forventes å påvirkes 
negativt av voksende kjøpesentre.

De aller fleste i bransjen tror at det totale antallet 
kjøpesentre forblir uforandret. Tilveksten forventes å skje 
ved at man i stedet kommer til å utvikle eksisterende 
anlegg.

Kjøpesentre spås også å endre karakter og bli mer 
multikonseptuelle og inneholde f.eks. treningsstudio, lager, 
kontor og flere opplevelser.

Til tross for at kjøpesenterbransjen har et positivt bilde av 
utviklingen og at man forventes å øke sine andeler er man 
likevel enige om at andelene vil minske dersom bransjen 
taper andeler til netthandelen.

Spørsmål: Hva tror du om kjøpesentrenes forventede markedsandel i fremtiden?

Figuren viser hvor stor andel som tror at markedsandelen 
minsker, er uforandret eller øker.!

0%

20%

40%

60%

80%

Minsker

Uforandret

Øker

Detaljist

Utleier

Øvrig
Norge

Danmark

Finland

Sverige



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

Netthandelen kommer til å utfordre
På spørsmålet om bransjen ser netthandel som en trussel 
kan det konstateres at noen fler ser nettet som en trussel. 
Dette gjelder særlig for detaljistene samt i Norge og 
Danmark. Overraskende mange ser ikke nettet som en 
større trussel. Kanskje de ser flere muligheter?

Netthandelen forventes å øke kravet til at fysiske butikker 
har hjemmesider og netthandel. Detaljistene tror også at 
det kommer til å bli enda viktigere med god beliggenhet 
(høy synlighet og tilgjengelighet). Utleieaktørene tror at det 
kommer til å bli enda viktigere å ha utlevering av  varer i 
butikk. Kjøpesentrene kommer også til å måtte heve det 
tekniske nivået i senteret (f.eks mer WiFi). Det finnes enighet 
om at muligheten for å netthandle i butikk blir viktigere. 
Lokaleeierne tror også at det kommer til å bli viktigere å 
satse på premiumprodukter i butikkene, at kundene gis 
mulighet til å prøve varer samt at serveringssteder blir 
vanligere. Både detaljister og utleieaktører er enige om 
at detaljhandelen ikke kommer til å bli mindre viktig for 
kjøpesentrene. Imidlertid tror man ikke at det kommer til å 
forekomme økt etterspørsel etter større arealer.

Et sammendrag er at bransjen fremover må jobbe enda mer 
med å integrere netthandel og fysisk handel.

Spørsmål: Er du enig i påstanden om at handelen utgjør en trussel for kjøpesentre?

En tipoengsskala ble brukt. Ingen trussel = 1-3,
Kanskje en trussel = 4-6, En trussel = 7-10!
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Detaljist Utleier 3,02,01,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0

...det blir viktigere med butikkbeliggenhet med høy synlighet og tilgjengelighet

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

...høyere krav stilles til senterets WiFi

...det blir vanligere å bestille online og hente/returnere i butikk

...behovet for å prøve/kjenne/lukte på/oppleve varer i butikk øker

...muligheten for å netthandle i butikk blir vanligere

...kravene til mer fleksible butikkarealer øker

...det blir viktigere for butikker å satse på premiumvarer

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

...behovet for flere serveringssteder øker

...kjøpesenter via sin hjemmeside, og sammen med sine leietagere, tilby e-handelsløsninger

...krav til private tjenester (treningsstudio, frisør, osv) øker

...butikksortimentene brer seg til flere varegrupper

...krav til offentlige tjenester (bibliotek, tannlege, osv) øker

...etterspørselen etter kultur- og underholdningstilbud øker

...butikker trenger mindre lagerplass

...butikker trenger større butikkareal

...detaljhandelen blir mindre viktig for kjøpesentrene

Netthandelen kommer til å forandre kjøpesentrene

Spørsmål: Netthandelens utvikling kommer til å medføre at ...

Figuren viser gjennomsnittlig
enighetsgrad på en skala fra 1-10!



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

Leiekontrakten kommer til å endre seg
I undersøkelsen ble det stilt spørsmål om hvordan 
leiekontrakten kan komme til å utvikle seg. Bransjen 
tror at det blir vanligere med fleksible leiekontrakter og 
korttidskontrakter f.eks. for midlertidige showrooms.
Bransjen er mer uenig når det gjelder spørsmålet om å 
basere butikkleien på antall senterbesøkende. Mange anser 
også at detaljistenes forhandlingsposisjon kommer til å 
bli styrket når det gjelder forhandling om leiekontrakter i 
kjøpesentre.

Et spørsmål som fremdeles ikke er besvart, er hvordan 
kjøpesenteraktørene kommer til å forholde seg til at en 
større del av butikkenes salg skjer via nettet og at butikkene 
i større grad kan komme til å bli utleveringssteder og 
dermed kommer til å vise til en lavere omsetning. Mest 
sannsynlig kommer et økt samarbeid til å bli nødvendig 
mellom partene, for å skape økt forståelse for deres 
gjensidige avhengighet, motivasjon og mål. Spesielt viktig 
for alle aktører som i dag har stor del omsetningsbaserte 
leiekontrakter.
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Figuren viser gjennomsnittlig
enighetsgrad på en skala fra 1-10!

Spørsmål: Hvordan kommer butikkleier til å påvirkes av voksende netthandel?
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Noen spørsmål i undersøkelsen handlet om hva som 
kreves for å lokke til seg leietagere. Gjennomgående 
fremheves klassiske faktorer som størrelse, beliggenhet, 
tilgjengelighet, mange forskjellige butikker og attraktive 
butikkonsepter som drahjelp. Viktigst for utleieaktørene 
er et bredt utvalg av butikker, mens detaljistene anser 
tilgjengelighet som den viktigste faktoren. Faktorer som ikke 
ble nevnt i den utstrekningen man kanskje skulle forvente, 
er lange åpningstider og profesjonelt eierskap. Kanskje 
sees dette som hygienefaktorer som må være på plass. 
Viktig, men ikke viktigst, er faktorer som image, utforming, 
profil, kundeservice, kvalitet, service, bymiljø, dynamikk og 
ledelse.

Bransjen ble også bedt om å nevne eksempler på 
interessante kjøpesentre. Mange sentre ble nevnt. Blant 
de som ble nevnt litt oftere, finner man Storo Storsenter 
og Gulskogen Senter (Norge), Forum og Jumbo (Finland), 
Rödovre og Lyngby Storcenter (Danmark), samt Emporia og 
Täby Centrum (Sverige).

Hva kreves for å tiltrekke leietagere til kjøpesentrene?
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Figuren viser hvor stor andel av svarene som aktørene 
har gitt de viktigste faktorene. Antallet svar per faktor 
fremgår av tallet i parentes!

Spørsmål: Hva skal sentereieren arbeide med for å tiltrekke leietagere?
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Noen spørsmål i undersøkelsen handlet om hva som kreves 
for å lokke til seg fremtidens forbrukere til kjøpesentre. 

For å tiltrekke kjøpesenterkunder anser bransjen at det 
er viktigst å arbeide med å ha et bredt utvalg butikker, å 
ha attraktive butikkonsepter som drahjelp, samt å arbeide 
for økt trivsel og også å tilby gratis parkering. Flere 
serveringssteder og food courts sees også som viktig for å 
lokke til seg kunder.

For detaljistene er et bredt utvalg butikker, attraktive 
butikkonsepter og gratis parkering relativt viktigst. 
Serveringssteder/food courts er minst viktig. For 
utleierne er det cirka. samme rangering. Imidlertid anses 
serveringssteder/food courts som viktigere enn f.eks. gratis 
parkering.

Hva kreves for å tiltrekke fremtidens forbrukere?
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Spørsmål: Hva skal sentereieren arbeide med for å tiltrekke fremtidens kunder?

Figuren viser hvor stor andel av svarene som aktørene 
har gitt de viktigste faktorene. Antallet svar per faktor 
fremgår av tallet i parentes.!
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Hvordan møte netthandelens utvikling?
Et spørsmål i undersøkelsen handlet om tips fra bransjen til 
bransjen for å møte netthandelens utvikling.

En dimensjon som fremheves er behovet for å samordne 
ulike butikkers nettsalg og ordne med utlevering av 
varer i kjøpesentrene. Nært knyttet til dette er også at 
kjøpesentrene kan passe på å være et interessant alternativ 
for rene netthandelsselskaper ved å tilby effektiv logistikk 
(f.eks. vareutlevering og returer).

Et tips er også at kjøpesentre bør premiere konsepter som 
satser på begge kanaler for på denne måten å være en del 
av den voksende netthandelen. Dette ville f.eks. handlet om 
å etablere showrooms og utleveringssteder for på denne 
måten å lokke besøkende til kjøpesentrene.

Viktig er også å gjøre det lettere for kjøpesenter, forbruker 
og leietager å møtes både digitalt og ”in the real world”. 
Kjøpesentrene må derfor også være tilstede på nettet. Aktiv 
markedsføring, hjemmesider, sosiale medier m.m. som 
bidrar til å løfte frem kjøpesentrene nevnes som viktig.

Et klokt og generelt tips er at det er viktig å investere i 
kunnskap og infrastruktur for å møte flerkanalforbrukeren. 
Det gjelder å skaffe kunnskap som utvikler kjøpesenteret.
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VEIEN FREMOVER4
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Netthandelen kommer til å utfordre?
Et viktig funn i denne rapporten er at både bransjen og ulike 
ekspertrapporter regner med at netthandelen kommer til å 
fortsette å vokse for å nå markedsandeler innenfor først og 
fremst faghandelen på opptil 20 prosent.

For å få en oppfatning av hvordan en utvikling av denne 
typen kan komme til å påvirke handelen og kjøpesentrene 
har vi tatt frem tre scenarioer for utviklingen innen 
faghandelen.
 
•	 Scenario 1: Netthandelens markedsandeler er 

uforandrede. Hele faghandelsmarkedet vokser med 3 
prosent.

•	 Scenario 2. Netthandelen tar markedsandeler og har i 
løpet av 10 år 20 prosent av faghandelsmarkedet. Dette 
tilsvarer en tilvekst på ca 10 prosent per år og er den 
prognosen som bransjen selv har gjort. Videre antar vi 
at den totale faghandelen vokser med 1 prosent. Den 
svakere tilveksten for hele faghandelsmarkedet bygger 
på tanken at den økonomiske krisen holder seg videre 
framover i flere år.

•	 Scenario 3. Netthandelen tar 20 prosent av markedet. 
Hele markedet vokser med 3 prosent per år, som er et 
resultat av at den overstyrende økonomiske utviklingen 
skyter fart og forbrukernes tilbøyelighet til forbruk 
kommer tilbake til mer normale nivåer.

Scenario 1 er lite sannsynlig. Netthandelen har en sterk 
utvikling og kommer til og fortsette å vokse. Vi kan 
imidlertid konstatere at dersom dette scenarioet blir 
virkelighet, kommer det til å bli behov for å bygge en hel 
del kjøpesentre. Disse kommer til å finnes i de voksende 
storbyregionene. Scenario 2 er noe mer sannsynlig. 
Netthandelen har fortsatt en sterk utvikling, men den 
generelle økonomiske utviklingen er svakere. I dette 
scenarioet kommer netthandelen til å ta mer enn hele 
tilveksten.  Dvs. at all økning av handelen i løpet av de neste 
10 årene skjer innen netthandelen. Dette innebærer at det 
ikke finnes noe større behov for nye kjøpesenterarealer og 
vi kommer mest sannsynlig også til å se en reduksjon av 
handelsarealer. Markedet for nye kjøpesentre blir betydelig 
tøffere og de markedsplassene som ikke holder høy nok 
attraktivitet, kommer til å utvikles svakt eller forsvinne. I 

DANMARK

NORGE

SVERIGE

FINLAND

1,6

4,3

2,7

3,5

Sjeldenkjøpsvarer, årlig
økning 1975 - 2008, %



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

scenario 3, som for de fleste nordiske landene er det mest 
troverdige scenarioet, kommer den totale handelen til å 
vokse og da oppstår en konkurranse om det voksende 
forbruket mellom netthandelen og andre markedsplasser, 
som f.eks. kjøpesentre og bykjerner. I dette scenarioet tar 
netthandelen ca. halve tilveksten i 10-års-perioden. I dette 
scenarioet kommer vi til å se en økning av kjøpesenterareal. 
En forsiktig overslagskalkyle gir at det vil bli behov for 1-1,5 
millioner kvm nytt sjeldenkjøpsvareareal per land. Mye av 
dette arealet kommer til å befinne seg i storbyregionene. 
Skulle alt arealet befinne seg i store kjøpesentre (ca 30 000 
kvm) så vil det bli behov for bygging av mellom 30-50 nye 
kjøpesentre per land. Trolig kommer dette nye butikkarealet 
både til å befinne seg i bykjernene og på andre steder, og 
antallet nye kjøpesentre blir noe mindre.

Hva disse scenarioene også viser er at handelen og 
kjøpesenterbransjen ikke bare er utfordret av netthandelen, 
men også like viktig er at den generelle økonomiske 
utviklingen igjen til å få fart.

Er scenario 2 eller 3 mulige? Den langsiktige økonomiske 
utviklingen kommer mest sannsynlig til å normalisere seg, 
noe som taler for scenario 3. Den danske økonomien er 
den som for tiden fremstår som svakest og der er scenario 
2 mest sannsynlig. De øvrige landene ligger nærmere 

det mer positive tilvekstsscenarioet. For å bedømme 
sannsynligheten for at netthandelen kan komme til å ta 20 
prosent av markedet må man sette markedets utvikling 
i et større perspektiv. Framtidige endringer i handelens 
rammebetingelser og struktur, vil bare skje dersom en rekke 
vilkår er oppfylt.

•	 Er kundene klare for netthandelen? Ja!
•	 Finnes det forretningsmodeller som er lønnsomme? Ja!
•	 Finnes det muligheter for å oppnå stor kommersiell 

fremgang via nettet og finnes det dermed risikokapital 
som vil satse? Ja!

•	 Er den etablerte detaljhandelen interessert og har 
den kunnskapen til utvide med netthandel til sin 
virksomhet? Ja.

Samlet sett finnes det all grunn til at kjøpesenterbransjen 
skal heve beredskapen.
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Scenario 1: Netthandelen vokser ikke. 
Hele faghandelsmarkedet vokser 
med 3 prosent pr år

Figuren viser den forventede økningen (i milliarder SEK) 
for butikkhandel og netthandelen på bakgrunn av tre scenarioer!

Scenario 2: Netthandelen tar 20 %. 
Hele faghandelsmarkedet vokser 
med 1 prosent pr år

Scenario 3: Netthandelen tar 20 %.
Hele faghandelsmarkedet vokser 
med 3 prosent pr år
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Konsepter kommer og går, men noen består
Detaljhandelens historie kjennetegnes av konsepter som 
har kommet og gått, og en del som har bestått. Bykjernen 
med torget i sentrum har eksistert så lenge menneskene 
har handlet. Bykjernen har i løpet av de siste tiårene blitt 
utfordret av eksterne kjøpesentre. Mange bykjerner har 
klart konkurransen relativt bra ved å jobbe aktivt med byens 
attraksjon og ved å ha skapt forutsetninger for moderne 
handel (f.eks. gallerier). De større og mellomstore byene 
vokser, og dersom de fortsetter å fastholde byens fordeler 
kommer byen til å bestå som en naturlig møteplass. 

Kjøpesentrene har hatt en sterk tilvekst i løpet av de 
siste tiårene. Disse utfordres i dag av en konkurranse 
med hverandre, men kommer også til å bli utfordret av 
netthandelen. Hjemmeelektronikk, klær, sport og andre 
faghandelsvarer er produkter som selger bra på nettet. 
Holder trenden seg må kjøpesentrene utvikle tilbudet sitt. 
Multikanalstrategier blir viktigere. Trolig blir serveringssteder 
også en mye viktigere del. Videre kommer kjøpesentrene 
til å ha fordel av å utvikle enda flere opplevelser og mer 
offentlige tjenester. Kjøpesentrene kommer også til å være 
interesserte i å utvikle boligareal i nærområdet, for på denne 
måten å sikre kjøpekraften i nærmarkedet og bli et mer 
tilgjengelig alternativ for flere.

Netthandel

Kjøpesenter

Bykjernen

?
?

I takt med denne utviklingen mot et mer bylignende utvalg 
i kjøpesentrene, kommer konkurransen med bykjernene 
til å utkjempes nok en gang. Markedsplassenes konkur-
ranse fortsetter og de som ikke tilpasser seg, taper og vil 
tilslutt forsvinne.
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Ingen kunnskap uten research
Netthandelen utgjør fremdeles en mindre del av den totale 
detaljhandelen. Det er fremdeles en salgskanal som søker 
sin form. Hvilke segmenter som kommer til å være frem-
gangsrike de neste 10 årene er ikke noe man kan avgjøre i 
detalj.

For å kunne seg til en forventet, men innholdsmessig uklar, 
vidare utvikling, stiller det krav til en kontinuerlig analyse  
av handelens rammebetingelser, på makro- og mikro-nivå. 
Netthandelen har allerede konkurrert ut platebutikker 
og delvis bokhandelen. Spillbutikker er på vei til å 
forsvinne. Reiser kjøpes via nettet. Netthandelen utfordrer 
avisbransjen. Hvilke konsepter står for tur?

I løpet av det neste tiåret begynner den første 
internettgenerasjonen å arbeide, tjene penger, kjøpe bolig 
og få barn. Det innebærer at handelen og kjøpesentre 
kommer til å møte kunder som har vokst opp med internett. 
Tiårene etter kommer internettuvante generasjoner til å 
fases ut og erstattes av mye mer internettvante kunder. 
Hvordan disse fremtidige kundene kommer til å handle, 
kommer også til å utvikle seg. For de aktørene som vil bli på 
markedet gjelder det å identifisere og følge de viktige 
trendene. I tider med forandring stilles det i høy grad krav 
til fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. Fremtiden er ikke gitt, 
men blir det man gjør den til.
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Kilder 

Kunnskapsoversikten baserer seg på et antall kilder samt egne beregninger

Dansk e-handelsanalyse, FDIH, 2.kvartal 2013
DIBS E – commerce survey 2012
Distanshandel i Norge og Posten Norge AS, http://distansehandel.no.glemtdomenenavn.com/, 2013
E-handeln i Norden 2012,  PostNord
E-barometern Q2, 2013, Svensk distanshandel, Posten, HUI Research
E-barometern, årsrapport 2012, Svensk distanshandel, Posten,  HUI Research
Euromonitors analyse of internethandel i Danmark, http://www.business.dk/markedsrapporter/internethandel-
fortsaetter-voldsom-vaekst, 2013
Framtidens handel, Fredrik Bergström, 2010
Globala megatrender, så påverkar de den svenska detaljhandeln, PWC, 2011
Multikanaler, konsumenterna tar makten när detaljhandeln blir mer tillgänglig, PWC, 2012
Nordic E-commerce, TNS Gallup 2012
SCB, statistik KPG-gruppen, avser 2012
Scenarion för e-handelns framtida tillväxt, GS1 Sweden i samarbete med HUI Research

Diagrammer og figurer: WSP
Bilder: Mostphotos, http://sv-se.mostphotos.com/





NORDIC COUNCIL OF SHOPPING CENTERS 

NCSC, Nordic Council of Shopping Centers, 
er organisasjonen for kjøpesenterbransjen 
i de nordiske landene. Organisasjonens 
mål er å kontinuerlig utvikle det nordiske 
kjøpesentermarkedet og styrke bransjens stilling 
som en profesjonell og sterk aktør i samfunnet. 
Våre mer enn 1100 medlemmer representerer 
alle deler av bransjen. fra utviklere og utleiere til 
tilbydere og byplanleggere.




