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Abstract 
The Swedish e-commerce is growing rapidly each year. During 2017 the growth was equal to 
17 percent and the percentage of the total retail industry is now 8.7 percent. How the retail 
industry develops very much affects the real estate owners who provide the physical retail 
spaces. The goal of this master thesis is to examine how the development and expansion of e-
commerce affects the real estate companies in their choices of how to manage their retail space. 
The study is based on a qualitative research method where a literature study has been performed 
alongside interviews with real estate owners. In total, six real estate companies have been 
interviewed, as well as two retail consultants who provide an external view of the topics and 
contribute their thoughts of the future retail environment.  
 
What has been observed is that most of the retail companies work actively with the upcoming 
changes and have strategies, or at least some sort of goal, to be able to follow the development 
of the retail industry. Also discussed in the results are some topics related to the management 
of the retail space that are believed to have to change or evolve in the future, such as leases, 
tenant mixture and cooperation. The consultants, on the other hand, don’t fully agree that the 
real estate owners have as much control over the situation and work with as clear strategies as 
they claim. What can also be seen is that the real estate companies work in somewhat similar 
ways even though they have different types of real estate, some have city locations and some 
have shopping centres. They all seem to agree that in the future, they have to create shopping 
areas where people will want to go to socialize and hang out, places that give them something 
that they cannot buy online.  
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Sammanfattning 
Den svenska e-handeln växer i stadig takt varje år. Under 2017 ökade e-handeln med 16 procent 
jämfört med föregående år och utgör nu 8,7 procent av den totala detaljhandeln. Hur 
detaljhandeln förändras påverkar i sin tur de fastighetsägare som tillhandahåller de fysiska 
handelsytorna. Syftet med denna masteruppsats är att undersöka hur e-handelns utveckling och 
expansion påverkar fastighetsägare i hur de väljer att förvalta sina handelsytor. Studien baseras 
på en kvalitativ forskningsmetod där en litteraturstudie tillsammans med intervjuer av 
fastighetsägare utgör grunden. Totalt har sex stycken fastighetsägare intervjuats men också två 
konsulter inom branschen, detta för att få ett annat perspektiv på fastighetsägarnas arbetssätt 
och hur framtiden kommer att se ut.  
 
Vad som kunnat observeras är att de flesta fastighetsägarna i stort är medvetna om den 
förändring som sker. Man arbetar aktivt för att följa med i utvecklingen och har i de flesta fall 
strategier, eller åtminstone mål, för detta. Det talas även om ett antal aspekter inom 
förvaltningen som man tror kommer behöva utvecklas, exempelvis hyreskontrakt, butiksmix 
och samarbeten. Resultaten från intervjuerna med konsulterna visar att de inte i lika hög grad 
ser att fastighetsägare har en bra överblick över situationen och arbetar med tydliga strategier. 
Fastighetsägare som äger olika typer av fastigheter och handelsplatser arbetar på många sätt 
lika, och det som alla är överens om är att man behöver skapa handelsplatser där människor 
vill röra sig och vara, platser som ger någonting man inte kan få av att bara handla online.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   
 

Förord 

Den tionde och sista terminen på KTH närmar sig sitt slut, vilken under vårens 
uppsatsskrivande kännetecknats av känslor så som optimism, pessimism, eufori och frustration 
som växlat om vartannat. Vi vill först rikta ett stor tack till samtliga fastighetsägare för att ni 
tagit er tid att träffa oss och delat med er av erfarenhet och ert arbete med den dagliga 
verksamheten. Vidare vill vi också framföra ett stort tack till de konsulter som hjälpt oss med 
matnyttig information och givit andra infallsvinklar till uppsatsen. Vi vill självfallet även 
uttrycka vår tacksamhet till Anna Kadefors, professor vid Kungliga Tekniska Högskolan, som 
väglett oss genom uppsatsprocessen. 
 
Avslutningsvis vill vi passa på att tacka varandra för det stöd, uppmuntran och peppande vi 
givit varandra under vårterminens skrivande som slutligen resulterat i en färdig uppsats. Med 
många koppar te och välbehövliga glasspauser har vi i de svåraste skrivkramperna lyckats 
motivera oss att slutföra uppgiften och därmed det slutliga momentet för att kunna titulera oss 
civilingenjörer.  
 
Stort tack till alla! 
 
Stockholm 2018 
Elin och Märta 
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1 Inledning 
Avsnittet syftar till att ge en bakgrund till e-handelns påverkan på den fysiska handeln samt 
vilka utmaningar fastighetsägare står inför. Vidare presenteras också uppsatsens mål och syfte 
tillsammans med avgränsningar samt en frågeställning. Slutligen följer ett antal definitioner 
som är viktiga att ha med sig genom uppsatsen.  

1.1 Bakgrund	

Detaljhandeln är i ständig utveckling och antar nya former vart eftersom att samhället och 
förutsättningarna förändras och den rör sig alltid efter vad konsumenterna efterfrågar 
(Svensson m.fl., 2017). Under årens lopp har många olika trender och former kunnat observeras 
och nu är vi framme vid den digitala eran där e-handeln blir en allt större del av detaljhandeln 
(se figur 1). 

Den svenska e-handeln växer i stadig takt varje år. Den senaste rapporten av E-barometern som 
tas fram av PostNord tillsammans med Svensk Digital Handel och HUI Research visar att under 
2017 ökade e-handeln med 16 procent jämfört med föregående år (PostNord, 2018). Totalt sett 
toppar modehandeln bland varukategorierna men under de senaste åren har e-handeln spridit 
sig brett över många olika branscher. Konsumenterna har i allt större utsträckning börjat 
förändra sitt beteende och flyttar mer och mer av sin konsumtion till nätet vilket innebär att e-
handeln börjar visa ett verkligt genomslag (PostNord, 2018).  
  
Att e-handeln påverkar detaljhandeln och dess fysiska butiker är ett faktum, inte bara i Sverige 
utan även internationellt. För att nämna några exempel, bland annat har den amerikanska 
klädjätten GAP anslutit till den växande trenden och satsar mer på e-handel samtidigt som de 
stänger flera olönsamma butiker (Svenska Dagbladet, 2017a). Modevaruhuset Zara öppnar en 

Figur 1: Schematisk bild över detaljhandelns utveckling (HUI, 2017). 
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så kallad click and collect-butik i London dit kunderna kan gå för att titta på varorna och sedan 
beställa dem digitalt hos personalen som är utrustade med mobila enheter (Jahshan, 2018). Ett 
ytterligare exempel på hur detaljhandeln anpassar sig efter den nya digitala världen och efter 
konsumenternas efterfrågan är Amazons nya testbutik där kunderna bara går in i butiken och 
tar med sig det de vill köpa och pengarna dras automatiskt från konsumentens Amazonkonto 
via mobilen (Bränström, 2018b). Svensk Handel menar att för de aktörer som kan ta tillvara på 
digitaliseringens möjligheter finns stor potential för tillväxt men att anpassning till 
konsumenternas nya vanor är av stor vikt. Enligt HUI tros branschen även komma att förändras 
snabbare under de närmaste tio åren än vad den gjort de senaste femtio (Svensson m.fl., 2017). 
  
På grund av den digitala utvecklingen kan ingen fastighetsägare idag blunda för att e-handeln 
påverkar både affärsgator, stadskärnor och köpcentrum och att anpassa sig till den nya 
framtiden är en nödvändighet. Om handeln förändras snabbt kommer fastighetsägarnas ytor för 
handel kanske behöva anpassas och göras om. Denna uppsats fokuserar på vad fastighetsägare 
arbetar mot i framtiden och vad de tror att de behöver anpassa för att möta konkurrensen från 
e-handeln.  

1.2 Mål och syfte 

Syftet med denna masteruppsats är att undersöka hur e-handelns utveckling och expansion 
påverkar fastighetsägare i hur de väljer att förvalta sina handelsytor. Målet är att ta reda på vad 
fastighetsägarna har för strategier och planer för att kunna möta den nya typ av handelsmarknad 
som växer fram. De senaste åren har ett stort antal artiklar skrivits i såväl dagspress som i 
fastighetsrelaterade tidningar, vilka presenteras mer ingående i referensramen, medan endast 
ett mindre antal vetenskapliga artiklar finns att tillgå. Därmed finns både möjlighet och ett 
behov att undersöka ämnet ytterligare.  

1.3 Avgränsning 

Uppsatsen fokuserar på den svenska handels- och fastighetsmarknaden då det är här de 
fastighetsbolag som intervjuats främst är verksamma, även om paralleller i vissa avseenden 
gällande e-handel kan ses även i utlandet.  

1.4 Definitioner 
Detaljhandel - Detaljhandeln är det sista ledet i distributionskedjan för varor från producent 
till konsument (Nationalencyklopedin, 2018a). Följaktligen är en person eller företag som 
säljer varor som vänder sig direkt till den slutliga konsumenten en detaljist 
(Nationalencyklopedin, 2018b).  
 
E-handel - E-handel är en form av distanshandel som sker med hjälp av fast eller mobil 
datakommunikation (Nationalencyklopedin, 2018c). Ett exempel är då ett köp genomförs från 
en dator eller mobil enhet hos en nätbutik.  
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Multikanalhandel - Med multikanalhandel menar man att ett företag använder sig av mer än 
en försäljningskanal för att tillhandahålla produkter till dess kunder (Levy m.fl., 2013). 
Exempelvis detaljist som har försäljning genom både fysisk butik och e-handel, sociala medier 
eller postorder.  
 
Omnikanalhandel - Omnikanalhandel innebär att det finns ett antal steg i 
försäljningsprocessen som kan, men inte behöver, kräva att man går in i en fysisk butik 
tillsammans med att internet utnyttjas och det är när dessa steg kombineras som man kallar det 
omnikanalhandel. Detta betyder att försäljning i den fysiska butiken och online-försäljning blir 
allt mer beroende av varandra eftersom försäljningen kommer från antingen den fysiska 
butiken, e-handeln eller en kombination av de bägge (Colliers International, 2015). Nedan visas 
ett exempel för förtydligande. 
 

  
 

Figur 2: Schematisk bild över olika försäljningsprocesser (Colliers International, 2015). 

Showroom - Ett showroom fungerar som en visningsplats för detaljistens varor dit kunden kan 
komma för att titta på och prova dem för att senare beställa hem varan online eller via hjälp av 
butikspersonalen i showroomet. Ett showroom behöver inget lager i och med att kunden inte 
handlar direkt där och behöver således ingen mer yta än själva butiksytan (The Economist, 
2016).  
 
Click and collect - Click and collect innebär att en vara klickas hem av konsumenten från en 
webbshop och hämtas upp av konsumenten själv på valt utlämningsställe. Vanligtvis finns tre 
olika alternativ: att hämta upp varan i en fysisk butik, att hämta upp varan hos ett 
utlämningsställe eller att hämta upp varan i utställda förvaringsboxar (PostNord, 2015). 
 
Upplevelsebaserad handel - Handel som upplevelse och nöje. Inköpsupplevelsen kan göras 
mer angenäm till exempel genom att handelsplatsen erbjuder bra restauranger, barer och caféer 
eller genom att exempelvis biografer och bowlingbanor finns på handelsplatsen (Bergman 
m.fl., 2017).   
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2 Referensram 
Följande avsnitt ger en bakgrund till ämnet genom att presentera vad som tidigare skrivits på 
området i vetenskapliga artiklar, branschpress samt i media och dagspress för att slutligen 
sammanfattas i en fördjupad frågeställning som tar avstamp i den litteratur som presenterats 
i avsnittet.  

2.1 E-handelns utveckling  

I en rapport från 2016 som Handelsanställdas förbund tagit fram (Rosenström, 2016) görs en 
analys av vad man tror att e-handeln kommer ha för tillväxt de kommande 10 åren. Rapporten, 
i linje med ett medel-scenario baserat på vad som händer i omvärldens ekonomi, spår att år 
2026 kommer e-handeln utgöra mellan 21 och 23 procent av den totala detaljhandeln. Den 
jämförbara siffran år 2016 var 7,7 procent (PostNord, 2017). Rosenström säger också att ett 
troligt scenario är att den fysiska butiken och e-handeln kommer att glida in i varandra mer och 
mer och att gränserna mellan vad som är e-handel och fysisk handel suddas ut, något vi kan se 
tendenser till redan idag (Handelsnytt, 2016). Tillväxten av e-handeln och kundens beteende 
beror till stor del på smidigheten men kunderna kräver också expertis av säljaren och slutsatsen 
i rapporten är att både e-handeln och de fysiska butikerna behövs. Vidare diskuteras att de 
fysiska butikerna kan gå mot att bli mer av utlämnings-, retur- eller servicestationer där man 
som kund kan få kvalificerad hjälp (Handelsnytt, 2016). För fastighetsägare innebär detta en 
stor omställning i vilken typ av ytor man behöver kunna tillhandahålla men också kring hur 
man ska hålla de ytor man har idag lönsamma då mer och mer av butikernas omsättning 
förflyttas till handelns digitala kanaler (Ahola, 2017).  
 

 
 

Figur 3: E-handelns omsättning (PostNord, 2017). 
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Andra siffror som pekar åt samma håll är de som släppts i årets E-barometer. Där rapporteras 
att e-handeln under 2017 vuxit med nästan 16 procent och att den nu utgör 8,7 procent av den 
totala detaljhandeln (PostNord, 2018), se figur 3. Tillväxten för e-handeln 2018 spås bli 15 
procent. Det är de branscher som anses som mogna och som har digitaliserats tidigt så som 
böcker, mode och hemelektronik som har gått bra under 2017 och fortsatt att öka stadigt men 
även nyare branscher så som livsmedel, bygghandel och heminredning har gått oerhört starkt 
under det gångna året (PostNord, 2018). Enligt rapporten handlar två av tre svenskar på nätet 
varje månad och när det kommer till vad man handlar så är det fortfarande alltjämt 
modesegmentet som kommer i topp tätt följt av skönhet och hälsa samt böcker, se figur 4.  
 

 
 

Figur 4: E-handelns fördelning mellan segment ( PostNord, 2017). 

 
Generellt skrivs det mycket om det ändrade mönstret i handeln i fastighetsrelaterade magasin 
och dagstidningar. Det skrivs mycket om “butiksdöden” och både svenska och internationella 
butikskedjor tvingas stänga butiker till följd av den digitala utvecklingen (Bränström, 2018a). 
Digitalisering har hittills främst tänkts på i form av e-handel men det sträcker sig mycket längre 
än så i form av bland annat transformering av fysiska produkter till digitala tjänster eller hur 
konsumenter använder sociala medier (Hagberg m.fl., 2016). Några av de stora 
handelstrenderna det skrivs om är omnikanaler, showrooms (Hodson m.fl., 2017), pop up-
butiker och om hur den fysiska handeln och e-handeln växer samman (Fröjd, 2014).  

2.2 Modern konsumtion och dess trender 

Utöver studier av det ändrade mönstret i handeln till följd av digitaliseringen i stort har det 
även utförts ett flertal studier om hur e-handel påverkar shoppingbeteende och vad det får för 
konsekvenser för den fysiska handeln. På området skrivs mer och mer i form av både 
vetenskapliga artiklar och rapporter som täcker in många olika aspekter av handelsindustrin. 
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Debra Stephens, professor i marknadsföring vid University of Portland, USA, menar i sin bok 
“The essentials of consumer behaviour” att det finns fyra mer övergripande faktorer som 
påverkar en persons konsumtionsbeteende: pris, sortiment, klimatpåverkan och tillgänglighet 
(Stephens, 2017). Stephens menar att det finns oändligt många aspekter som är avgörande för 
hur konsumenter agerar i en köpprocess och att dessa aspekter varierar från konsument till 
konsument, men att dessa fyra mer generella faktorer kan ses ha större vikt för 
konsumentbeteendet i relation till konsumtion.  
 
För de allra flesta konsumenter är priset en viktig faktor (Noel, 2009). Traditionell pristeori 
förklarar att en varas pris sätts där efterfrågan möter utbud (Lind och Persson, 2011). Det 
stämmer i teorin, men ofta inte i praktiken. Idag hör det till vanligheten att konsumenter 
använder priset som en bedömning av produktens kvalitet, vilket då kan leda till att en vara 
med ett högre pris kan sälja bättre än en identisk vara med ett lägre pris. Samtidigt kan en 
ökning i konsumentens intresse urskönjas oavsett varans kvalitet om ett pris på en vara är lägre 
än konsumenten förväntat sig (Foxall, 2015). Priset kan med andra ord påverka 
konsumentbeteendet på olika sätt. Vidare påverkas även konsumenters prismedvetenhet av att 
e-handeln möjliggör för kunder att jämföra både varor och priser på nätet, vilket gör att e-
handeln får en prispressande effekt på handeln i stort (Svensson, 2017). 
 
Vad gäller klimatpåverkan som aspekt har en undersökning gjorts av Ungdomsbarometern som 
visar att milleniegenerationen, dvs. konsumenter födda mellan 1980 och 2000, anses vara mer 
medvetna om sin konsumtion än tidigare generationer i en strävan efter en livsstil som är 
klimatsmart (Linde, 2018). Detta påverkar deras konsumtionsbeteende och resulterar i en 
minskad konsumtion. Trots att konsumenter idag generellt anses vara mer miljömedvetna 
(Sveriges konsumenter, 2017) hindras många konsumenter av priset på den mer miljövänliga 
produkten då de ofta är dyrare (Bjärvall, 2015). Konsumtion i stort fortsätter att öka vilket visas 
i Centrum för konsumentvetenskaps rapportserie Konsumtionsrapport (Holmberg och Ulver, 
2017), men Ulrika Holmberg, forskare vid institutet, menar att kostnader för 
livsstilskonsumtionen som kultur, underhållning, kommunikation och fritid samtidigt har ökat 
i pris och därmed kan bidra till att konsumtionen i stort kan se ut att öka (Holmberg, citerad i 
Linde, 2018). Detsamma gäller klimatpåverkansaspekten: 
 

“..betänker man att många handlar ekologiskt, hållbart och miljömedvetet så kan ökningen 
också härledas till högre kostnader för det man köper, och inte till mängden varor.”  

- Ulrika Holmberg (Linde, 2018). 
 
Trots att den totala konsumtionen för de svenska hushållen enligt rapporten har ökat med 2,2 
procent under 2016 kan konsumtionsökningen alltså delvis förklaras med att priset generellt 
ökat inom vissa produktgrupper och inte mängden produkter som konsumeras (Holmberg och 
Ulver, 2017), vilket talar för att millenniegenerationen mycket riktigt är mer klimatsmart och 
önskar minska sin konsumtion som Lovisa Sterner, som arbetar med livsstilsfrågor hos 
Ungdomsbarometern, framhåller i tidningen Kupé (Linde, 2018). 
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De två sista huvudaspekterna som är styrande vid konsumtionsbeteende är tillgänglighet och 
utbud av sortiment. I och med digitalisering och e-handel har dessa ökat drastiskt genom att en 
produkt nu finns tillgänglig för konsumenten dygnet runt och att sortimentet breddats till följd 
av att man snabbt kan få tillgång till fler produkter, även från utländska marknader (Noel, 
2009). Även om konsumenter värdesätter hög tillgänglighet och ett stort sortiment kan detta 
påverka deras konsumtion negativt. Om utbudet är för stor kan det vara svårt för konsumenten 
att fatta ett köpbeslut och välja mellan de olika alternativen (Noel, 2009).  
 
I en internationell rapport framtagen av PwC (2017) studeras e-handelstrender globalt. PwC 
har frågat konsumenter om hur deras köpbeteenden och preferenser förändrats när de handlar. 
Svaren används i rapporten för att visa på var butiksägare bör lägga sitt fokus för att kunna 
både överleva och även växa trots den hårda konkurrensen från e-handeln. Som referens 
använder PwC sig av amerikanska Amazon, som står för nästan hälften av all e-handel i USA 
(TT, 2018) och i undersökningen svarar 28 procent av de tillfrågade att Amazon ensamt gör att 
de handlar mindre i fysiska butiker (PwC, 2017). Som slutsatser nämner rapporten bland annat 
showrooms och handel från mobila enheter som viktiga investeringsområden för butiksägare 
då det senaste året varit ett av de mest konkurrensutsatta på årtionden med den fortsatta 
förskjutningen mot e-handeln (PwC, 2017). Sammanfattande skrivs i rapporten: 
 

“In 2017, retailers face one of the most competitive environments in decades. With the 
continuing shift in customer preferences towards online shopping, a lingering low-growth 

environment in many parts of the world, and an unforgiving global marketplace that demands 
unprecedented technological sophistication, some retailers are being confronted with threats 

to their very existence” (PwC, 2017). 
 
I och med att handeln direkt påverkas av hushållens konsumtion och förändrade 
konsumtionsbeteende påverkas i förlängningen även fastighetsägarna genom handelns 
efterfrågan på fysiska handelsytor, vilket fastighetsägarna måste bemöta och hantera. 
Rapporten pekar på vikten av att butiksägare anpassar sig och integrerar e-handeln med de 
fysiska butikerna men kunskapen om hur det påverkar fastighetsägarna som tillhandahåller 
lokalerna bakom den fysiska handeln är idag begränsad. 

2.3 E-handelns effekter på traditionell handel 
Till följd av konsumenternas ändrade shoppingbeteende har ett flertal studier utförts som visar 
på hur just e-handel och traditionell handel interagerar. Man har kommit fram till att det sker 
på fyra väsentliga sätt (Cao m.fl., 2012), nämligen genom substitution, komplementaritet, 
modifiering samt neutralitet. 
 
Bland annat har studier gjorts i olika delar av världen på substitutionseffekten - att e-handel 
ersätter den fysiska handeln. Studier har exempelvis gjorts i Singapore (Sim och Koi, 2002), 
Storbritannien (Cairns m.fl., 2004) och USA (Tonn och Hemrick, 2004) som just visar på en 
substitution. Studierna har förvisso haft varierande resultat i form av kvantitet men en trend 
kan ses att besök till fysiska butiker minskar till följd av ersättande köp över internet.  
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Nästa företeelse som studerats är komplementaritet - att e-handeln kompletterar den fysiska 
handeln i form av förstärkning och effektivitet (Van Rietbergen och Weltevreden, 2007). 
Förstärkning kan ses som i vilken utsträckning digital shopping förstärker den vanliga 
traditionella shoppingen. Exempel kan vara digital reklam eller rabatter som ger upphov till 
kompletterande besök i den fysiska butiken. Effektivitet kan i sin tur beskrivas som när 
shopping i en fysisk butik är ett nödvändigt komplement till, eller sidoeffekt av, den digitala 
shoppingen som därmed ökar effektiviteten av den digitala shoppingen eller vice versa (Van 
Rietbergen och Weltevreden, 2007). Ett exempel på detta kan vara när en kund beställer en 
vara online och hämtar upp den i den fysiska butiken, vilket genererar ett besök till butiken och 
ger möjlighet till eventuell merförsäljning.  
 
En tredje effekt som studerats är modifiering - att ett köp genomförs i en fysisk butik på grund 
av ett tidigare besök på internet. Kunder skaffar sig information om och ser ut en vara på 
förhand som de sedan går och köper. Detta leder också till att den generella tiden folk spenderar 
i butiken blir kortare (Farag m.fl., 2006; 2007).  
 
Slutligen finns även neutralitet - att, som namnet antyder, e-handel och fysisk handel inte 
påverkar varandra. Ett köp i en fysisk butik ersätter inte ett köp i e-handeln och vice versa (Sim 
och Koi, 2002). 

2.4 Handelsskiftet 

En tillväxt av e-handeln, tillsammans med konsumenternas ändrade beteenden och krav på 
handeln, bidrar till ett skifte i handeln. I flertalet medier och rapporter benämns detta som ”det 
stora handelskiftet” och det talas mycket om vad det kommer att ge för effekter på den fysiska 
handeln. En påverkan på den fysiska handeln leder i sin tur till en indirekt påverkan för 
fastighetsägare som tillhandahåller de fysiska lokalerna bakom butikerna. Bland annat tror HUI 
att vi i Sverige kan vänta oss färre fysiska butiker, fram till 2025 spås mellan cirka 5 000 till 
10 000 butiker ha stängt ner, och de butiker som finns kvar efterfrågar färre men större ytor 
(Svensson m.fl., 2017). HUI tror fortsatt på att butikshandeln kommer att stå för den största 
delen av försäljningen men att både affärsmodeller och butikskoncept behöver uppdateras för 
att fortsatt vara konkurrenskraftiga. HUI nämner såväl multi- och omnikanalhandel, exempel 
på komplementaritet och modifiering mellan e-handeln och fysisk handel som viktiga delar av 
den framtida handeln, vilket gör att ett fortsatt behov finns för butikens fysiska närvaro 
(Svensson m.fl., 2017).  
 
Det finns dock andra trender som visar på annorlunda mönster vad gäller storleken på 
handelsytorna. Bland annat intervjuas både AMF Fastigheters VD och deras 
affärsutvecklingschef i Svenska Dagbladet (Bränström, 2018b) gällande företagets gallerior i 
centrala Stockholm. Sedan de öppnade den senaste gallerian, Mood, har undersökningar gjorts 
på hur e-handeln påverkar de fysiska handelsytorna och i den nya gallerian som öppnat under 
våren, The Lobby, testar AMF sina nya koncept. I den nya gallerian satsar man på att varje 
aktör har mindre ytor och kortare hyreskontrakt. Det blir en möjlighet för bland annat handlare 
som bara finns online att skapa en fysisk kontakt med sina kunder men också att testa ny teknik 
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som finns tillgänglig i gallerian eller prova nya affärsmodeller. I intervjun säger 
affärsutvecklingschefen:  
 

“Hela fastighetsbranschen går från att hyra ut kvadratmeter till att bli en tjänsteleverantör 
och ta betalt för tjänster. Ytor som är handel idag kommer att nyttjas på andra sätt” - 

Annelie Gullström (Bränström, 2018b).  
 
För fastighetsägare innebär den nya typen av marknad som växer fram en stor omställning och 
det blir än viktigare att hålla sig á jour med vad som händer i branschen. Enligt HUI:s rapport 
Det stora detaljhandelskiftet 2018 (Arnberg m.fl., 2018) sker en branschförändring när en del 
av handeln närmar sig cirka 15 procent. Ser man då på e-handeln som exempel så indikerar 
erfarenheter att den fysiska handeln tenderar att få stora lönsamhetsproblem när e-handeln nått 
dessa nivåer och man kan se detta som en typ av brytpunkt där tillväxten i princip endast sker 
på nätet (Arnberg m.fl., 2018). Exempel på branscher som varit med om omställningen är 
bokhandeln och elektronikhandeln. E-handeln för elektronik nådde 15 % under 2012 och det 
är runt den tiden som vi också kunde observera att många betydande aktörer försvann. HUI 
nämner också modebranschen som exempel och skriver det är branschen som är näst på tur då 
den precis nått dessa nivåer (Arnberg m.fl., 2018). Utvecklingen riskerar att sätta 
fastighetsbranschen i en ganska svårt sits och fastighetsägare behöver se över sina hyresgäster, 
deras omsättning och framtidspotential (Ahola, 2017). 

2.5 Hyreskontrakt 

Ett av de områden som kan komma att behövas ses närmare på är hyreskontrakten. Inom 
detaljhandeln är helt eller till stor del omsättningsbaserade hyror en av de vanligaste 
hyresformerna (Dagens Handel, 2013), där hyresgästerna och fastighetsägarna delar på risken. 
I högkonjunktur har båda tjänat bättre och i lågkonjunktur har båda tjänat sämre (Colliers 
International, 2015). Det många ställer sig frågande till nu är hur det blir då mer och mer av 
handelns transaktioner kommer ske över internet och inte i den fysiska butiken: går det att mäta 
omsättningen på annat vis och i så fall hur för att kunna behålla omsättningsbaserade hyror? I 
en forsknings- och prognosrapport från 2015 undersöker Colliers hur man kan förklara den 
förändring som detaljhandeln genomgår nu, hur de nya sätten att handla så som exempelvis 
“click and collect” eller handel via mobila enheter i den fysiska butiken suddar ut gränserna 
för vad som är fysisk handel och e-handel. Colliers menar att en fastighetsägare kommer att 
vilja maximera sina intäkter och därför så småningom kommer att behöva hitta ett sätt att 
utforma omsättningsbaserade hyror så att all omsättning inkluderas, vare sig den kommer från 
den fysiska butiken eller e-handeln. Än så länge är butikerna i en uppstartsfas för att skapa 
effektiva affärsmodeller för omnikanalshandel och det återstår till framtiden att se hur 
fastighetsägarna kommer anpassa utformningen av hyreskontrakten för att maximera sina egna 
vinster (Colliers International, 2015). Som det ser ut idag gynnas detaljisterna av att 
omsättningen i butiken blir lägre och i vissa fall sitter fastighetsägare i en svår sits då 
hyresgästerna börjar begära lägre hyror på grund av den minskande omsättningen som är direkt 
kopplad till den fysiska butiken, vilket beskrivs som ett växande problem (Ahola, 2017).  
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I en masteruppsats från KTH (Gallosti, 2015) tas en ny modell fram för att kunna optimera 
hyreskontrakten inom detaljhandeln. Uppsatsen diskuterar hur hyreskontrakten hittills varit 
relativt oförändrade, de är oftast som nämnt omsättningsbaserade, trots att marknaden 
förändras mycket på grund av digitaliseringen. Den nya modellen bygger på ett rörligt avtal 
som baseras på antalet besökare i butiken, något som man tror kan vara bättre anpassat för 
framtiden. Modellen kan alltså tänkas vara en lösning för fastighetsägare att komma runt 
problematiken att transaktionen i framtiden väntas ske någon annanstans än i den fysiska 
butiken (Sköld, 2017), vilket leder till en lägre omsättning, och istället fokusera på flöden i och 
utanför butiken (Gallosti, 2015).  

2.6 Attraktiva platser 

Stockholms Handelskammares chefekonom Andreas Hatzigeorgiou menar att fysiska butiker 
bör fokusera på kvalitéer en e-butik inte kan tillhandahålla (Söderberg, 2018). Det kan vara allt 
från den personliga servicen och blandningen av handel och nöje till platsens utformning och 
unika identitet. För fysisk handel kommer platsens, stråkets och köpcentrumets attraktivitet i 
sin helhet att få större och större betydelse för att locka besökare, det räcker inte längre med att 
bara ha handel. Digitalisering och ökad mobilitet förändrar var och hur varor och människor 
rör sig vilket skapar incitament för fastighetsägare att styrka attraktiviteten runt de platser där 
deras handelsytor är lokaliserade samt se över dess innehåll (Kairos Future, 2017). 

Den amerikanska, icke vinstdrivna organisationen Project for Public Spaces, PPS, har sedan 
mitten av 90-talet tagit fram strategier, planer och olika verktygslådor, något de kallar för 
Placemaking, för hur människor ska kunna skapa och utveckla publika ytor (Project for Public 
Spaces, 2018a). En svensk motsvarighet kan återfinnas vid Luleå universitet där ett forskarteam 
bedriver projektet “Att skapa attraktiva stadskärnor genom platsinnovativa synergier” 
(Karlberg och Lindberg, 2014). Platsinnovation är ett begrepp och koncept med målet, likt 
Placemaking, att se till den stora bilden av platsutveckling för att åstadkomma attraktiva noder 
där människor vill vara. Behovet av platsinnovation har på sistone ökat då konkurrens om 
investeringar, arbetskraft och etableringar mellan olika branscher, arbetsgivare samt platser blir 
hårdare (Karlberg och Lindberg, 2014). I många fall kan dessa redskap användas av 
fastighetsägare och appliceras direkt i arbetet med fysisk handel. 

Luleås forskargrupp och PPS:s syn på vad som är viktigt då det kommer till vad som gör en 
plats attraktiv skiljer sig något åt, men är i det övergripande perspektivet i linje med varandra. 
Enligt PPS kan bidragande faktorer till en plats attraktivitet delas in i fyra huvudsakliga 
attribut: Access & Linkage – att platsen ska vara lättillgänglig och väl ansluten till andra 
närliggande platser i området, Comfort & Image – att platsen känns avkopplande och trygg 
samt inger en behaglig framtoning, Uses & Activities – att platsen attraherar människor att delta 
i platsens aktiviteter samt Sociability – att platsen har en social miljö till vilken människor vill 
komma tillbaka till om och om igen (Project for Public Spaces, 2018b). 

Enligt forskargruppen vid Luleås universitet (Karlberg och Lindberg, 2014), föreslås tre 
centrala komponenter: fysisk gestaltning, innehåll samt marknadsföring för att tillsammans 
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skapa grunden för en plats attraktivitet. Efterfrågan på unika platser såväl inom boende såsom 
turism och handel anses idag vara större än någonsin och kan uppfyllas genom aktivt arbete 
och att ta tillvara platsens identitet och individuella förutsättningar (Karlberg och Lindberg, 
2014). Synergier mellan dessa tre komponenter: platsens externa och interna marknadsföring, 
fysiska gestaltning och formgivning samt dess offentliga, kommersiella och ideella innehåll, 
skapar förutsättningar för att platsen ska upplevas som attraktiv (Balogh m.fl., 2017). Synergier 
mellan olika utvecklingsområden som t.ex. centrumutveckling inom handel, 
samhällsutveckling inom kommunen och etableringsprocesser inom näringslivet (Karlberg och 
Lindberg, 2014) nämns vidare som främjande i arbetet att skapa attraktiva platser.  

I en rapport som Stadsliv tagit fram på uppdrag av Fastighetsägarna Falkenberg och 
Falkenbergs Innerstadsförening (Söderlind, 2015) lyfts handelsplatsers vidareutveckling av 
hyresgästsmixen för att behålla dess attraktivitet och besökstal som en ren överlevnadsfråga. 
Stadsliv menar att den absolut viktigaste beståndsdelen för att skapa attraktivitet på 
handelsplatsen är hyresgästsmixen. I arbete med att hitta den optimala 
hyresgästsammansättningen, som tidigare utmärkts av detaljhandelsaktörer som drivande 
faktorer och caféer och restauranger, nöje och tjänster som ett komplement, kan det nu vara 
dags att ändra den bild av fördelningen i handelsklustret som man haft tidigare. Nu finns nya 
kanaler tillgängliga och vissa branscher kommer enbart att framöver satsa på exempelvis e-
handelskanaler (Söderlind, 2015). 

Genom att arbeta aktivt med synergier härstammande ur Platsinnovation och ett arbete med 
Placemaking med tyngdpunkt i ett arbete kring rätt hyresgästmix kan fastighetsägare hjälpa att 
stärka attraktionskraften hos gallerior, stråk och handelsgator och därmed skapa större flöden 
till dem. På så sätt kan en motståndskraftig, till och med konkurrerande, fysisk handel locka 
och bemöta den växande e-handeln. Både PPS (Project for Public Spaces, 2018b) och Luleås 
forskargrupp (Karlberg och Lindberg., 2014) påpekar vidare vikten av samarbete mellan olika 
aktörer som betydande vid skapande av attraktiva platser. Samarbete mellan såväl 
fastighetsägare och detaljister eller andra aktörer som mellan fastighetsägare sinsemellan kan 
bidra till en bättre attraktionskraft till platsen.  

2.7 Samverkans betydelse för fysiska handelns attraktionskraft 

Som exempel på när aktörer har gått samman för att skapa en attraktiv plats kan bland annat 
Bibliotekstan i Stockholm nämnas. Bibliotekstan är ett shoppingdistrikt i centrala Stockholm 
som genom samarbete mellan Hufvudstaden, Nordstjernan, SEB Trygg Liv och Vasakronan 
utmärker sig i form av dess exklusivitet och attraktiva läge mitt i CBD (Biblioteksstan, 
2017). Ett annat exempel kan finnas i ”Fastighetsägarna i Gamlestaden” i Göteborg, en ideell 
förening som bedriver näringsverksamhet med syfte att göra Gamlestaden trygg, trivsam och 
vacker. Vidare arbetar en annan ideell förening ”City i Samverkan – Stockholm” enligt 
visionen ”att genom samverkan skapa den bästa upplevelsen av Stockholm City” för att öka 
attraktiviteten i området. Samarbetspartners eller medlemmar i denna förening är bland annat 
fastighetsägare, handeln, handelskammaren och polisen (Olsson, 2017). Internationellt kan 
motsvarande exempel återfinnas i exempelvis modedistriktet Meetpacking District, Grand 
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Central Terminal och Bryant Park, samtliga i centrala New York, USA. Senast nämnda platser 
är exempel på så kallade Business Improvement Districts, BIDs, som är en samverkansmodell 
för fastighetsutveckling, revitalisering och förvaltning av befintliga miljöer (BIDs in Sweden, 
2018). På samma sätt som Placemaking och Platsinnovation, syftar BID på att skapa attraktiva 
miljöer. Vad som kan framhållas ytterligare är att samverkansmodellen BID nischar sig något 
mer genom att uttryckligen riktar sig på att förbättra affärer genom att skapa attraktiva miljöer. 
Detta görs med samlade satsningar från flera aktörer genom att marknadsföra och positionera 
platsen, att investera i den fysiska miljön, att hålla platsen ren, snygg och trygg samt genom 
affärsutveckling av platsens verksamheter (Platsutveckling, 2018). Modellen bygger med andra 
ord på en privat och offentlig samverkan i ett tydligt avgränsat område som syftar till att stärka 
områdets konkurrenskraft och öka dess lönsamhet (BIDs in Sweden, 2018). I Sverige finns, till 
skillnad från utlandet, ingen strikt definierad lagstiftning gällande BIDs. Utomlands kan 
exempelvis fastighetsägare inom det geografiska området tvångsanslutas samt att myndigheter 
med stöd av lagen kan driva in avgifter samt skatt från medlemmarna inom BIDet. Då detta 
inte är möjligt med dagens lagstiftning i Sverige får liknande samarbeten mellan 
fastighetsägare och andra aktörer kallas BID-inspirerad samverkan. ”Fastighetsägare i 
Gamlestaden” är exempel på ett sådant uttalat BID-inspirerat samarbete (Olsson, 2017). 
 
Björn Bergman, vd för Svenska Stadskärnor, en organisation som syftar till att skapa 
förutsättningar för välfärd och tillväxt genom att stärka svenska stadskärnor, håller med om att 
samverkan mellan intressenter och gemensamt agerande är vad som krävs för att öka och 
bibehålla en plats attraktivitet (Bergman, 2018). Söderlind (2015) håller med och förtydligar 
att när det kommer till handel i stadskärnor med splittrad ägarbild är det viktigt att låta sig 
inspireras av externa köpcentrums styrning och produktutveckling som oftast består av en eller 
ett fåtal ägare som förvaltas av en samlad organisation för att kunna konkurrera med dem 
(Söderlind, 2015). Han fortsätter poängtera att fastighetsägarna inte samarbetar och endast 
försöker optimera sin egen portfölj vid val av hyresgäster är risken stor att det sker på bekostnad 
av platsens attraktion i sin helhet. Samverkan mellan aktörer, såsom fastighetsägare, detaljister, 
kommuner och andra intressenter är med andra ord viktigt vid utveckling av handelsplatser. 

2.8 Utvecklad frågeställning 
Allt det ovan nämnda visar på ett ämne som är högaktuellt och som står inför många olika 
förändringar. Vår övergripande frågeställning var ursprungligen: hur kommer e-handeln att 
påverka fastighetsägarna och deras fysiska handelsytor och hur arbetar de för att kunna möta 
den nya handelsmarknaden som växer fram? Utifrån litteraturen har sedan följande frågor 
formulerats som grund för att tydligare kunna undersöka hur fastighetsägarna arbetar.  
 

• Hur tror fastighetsägarna att hyreskontrakten kommer att förändras?  
• Hur tror fastighetsägarna att handelsytorna kommer att förändras på sikt?  
• Hur tror fastighetsägarna att hyresgästsammansättningen kommer att se ut?  
• Hur mycket samarbetar fastighetsägarna med sina hyresgäster kring platserna de finns 

på?  
• Vad ser fastighetsägarna som den största utmaningen med den ökande e-handeln? 
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3 Metod 
Avsnittet tillhandahåller en överblick av vald metod samt forskningsansats. Vidare presenteras 
intervjuteknik, urval och presentation av respondenter samt bearbetning av intervjuer. 
Avslutningsvis tas forskningsetiska riktlinjer som följts genom skrivandet av uppsatsen upp. 

3.1 Val av metod 

Då studien syftar till att studera och analysera fastighetsägares planer för att bemöta den 
växande e-handeln blir detta en undersökande studie vilken huvudsakligen är uppdelad i två 
delar, en litteraturdel och en intervjudel. I den första delen, referensramen, har vi studerat och 
sammanställt tidigare litteratur inom ämnet för att ge läsaren grundläggande information om 
ämnet. Studien har baserats på vetenskapliga artiklar, rapporter samt branschpress och tidigare 
examensarbeten vilken gör den till en sammanställning av sekundärdata. Den andra delen 
består av primärdata i from av intervjuer med fastighetsägare och konsulter, och återfinns i 
resultatdelen.  

3.2 Forskningsansats 
Huvudsakligen finns två olika sätt att ta sig an vetenskaplig forskning, genom en deduktiv 
ansats eller genom en induktiv ansats. Vilken som väljs beror till stor del på forskarens 
utbildning och intresse och hur denne ser på forskning och filosofi (Saunders m.fl., 2016). Den 
deduktiva ansatsen kallas vanligtvis för en teoritestande ansats där målet för forskaren är att 
testa koncept och redan kända teorier genom att samla in kvalitativ data. Den deduktiva 
ansatsen används inte bara för att testa teorier utan även för att förfina, förbättra eller utvidga 
dem (Bhattacherjee, 2012). På motsvarande sätt är den induktiva ansatsen en teoribyggande 
ansats där forskaren bygger teorin genom att först samla in kvalitativ data och utforska fenomen 
(Saunders m.fl., 2016). Utöver den deduktiva ansatsen, som går från teori till data, och den 
induktiva ansatsen, som går från data till teori, finns slutligen den abduktiva ansatsen som tar 
sig an vetenskaplig forskning som en kombination av de båda. Abduktion kombinerar de båda 
ansatserna inom samma forskning, även om det oftast är en del som är dominerande vilket 
beror på tyngdpunkten i forskningsfrågan (Saunders m.fl., 2016). Detta arbete har tillämpat en 
abduktiv ansats. På sättet som frågeställningen är formulerad har data samlats in i förväg i form 
av tidigare litteratur och har sedan legat till grund för hur intervjufrågorna formulerats. Under 
intervjuerna har därefter ämnen tagits upp som inte ännu behandlats i teorin och som behövts 
gå tillbaka till och komplettera med litteratur kring, därav har forskningsansatsen landat i ett 
abduktivt utförande. 
 
Forskning kan delas in i tre huvudkategorier: utforskande, beskrivande och förklarande. Dessa 
forskningsmetoder tillämpas oftast separat, men kan med fördel utföras jämsides, speciellt vid 
mer omfattande studier (Lekvall och Wahlbin, 2007) för att stärka resultatet. Den utforskande 
forskningsansatsen används då ett område är föga kartlagt och i behov av att undersökas 
närmare för att kunna förse med grundläggande förståelse och kunskap. Den förklarande 
forskningsmetoden, den hypotesdrivna metoden, används oftast när det finns ett omfattande 
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befintligt material rörande området med en hög kunskapsnivå och när teorier redan har 
utvecklats. Metoden syftar till att identifiera orsakssamband och det är vanligt att det sätts upp 
hypoteser, möjliga förklaringar, på förhand vilka förkastas eller bekräftas under arbetets gång. 
Den beskrivande metoden kommer väl till pass i de fall då ett område ska redogöras för mer 
ingående, då metoden består i att analysera befintlig fakta (Patel och Davidson, 2011). 
Uppsatsen har utförts med en kombination av en beskrivande metod vad avser litteraturstudien 
av rådande och framtida situation för den fysiska detaljhandeln kontra e-handel och dess 
påverkan på fastighetsägare, samt en utforskande metod vad avser intervjuer med 
fastighetsägarna vad gäller deras strategier för att bemöta den nya handelsmarknaden.  
  
Vidare är forskningsmetoder uppdelade i två olika utförandesätt: kvantitativ och kvalitativ. 
Kvantitativ forskning refererar till en deduktiv, det vill säga teoritestande, form av 
forskningsansats och är starkt anknuten till naturvetenskapliga forskning (Söderberg, 2017). 
Kvantitativ forskning tyr sig till matematiska och fysiska formler och fenomen där opersonliga 
undersökningar utförs enligt strikt standardiserade scheman (Bryman, 2011). Kvantitativ 
forskning omfattar behandling av högstrukturerad data i form av exempelvis experiment eller 
enkäter med stängda frågor. Kvalitativ forskning å andra sidan, menar Söderberg, är starkt 
förankrat i det samhällsvetenskapliga med en induktiv, teoribyggande, form av forskning som 
vilar på analys av beteenden och situationer, snarare än matematiska formler och samband. 
Kvalitativ forskning involverar analys av lågstrukturerad data så som exempelvis 
beslutsdokument, intervjuer eller en fallstudie som tolkas textuellt (Söderberg, 2017). Enligt 
Silverman (2013) ska valet mellan om en studie ska utföras genom en kvalitativ eller en 
kvantitativ forskningsmetod grundas på den givna utmaningen som ligger till hands. I denna 
studie har en undersökning med kvalitativ forskningsansats utförts i form av intervjuer samt 
tolkning av litteraturstudie. 

3.3 Semistrukturerade intervjuer 

Insamlingen av primärdata till detta arbete har skett genom intervjuer. Intervjuer kan hållas 
enligt olika strukturerade nivåer: strukturerad, semistrukturerad samt ostrukturerad intervju. 
Den strukturerade intervjuerna anses vara mest formella och alla frågor ska ställas på samma 
vis och i samma ordning till de som intervjuas så att alla intervjuer blir identiska (Saunders 
m.fl., 2016). De semistrukturerade och de ostrukturerade intervjuerna är mer informella 
intervjutekniker. I de semistrukturerade intervjuerna förbereds ett antal frågor och ämnen som 
ska diskuteras men frågorna kan ställas i olika ordning och anpassas efter personen som 
intervjuas för att få ut de svar som behövs. Följdfrågor kan även ställas där det anses nödvändigt 
då intervjun fortskrider (Saunders m.fl., 2016). Till ostrukturerade intervjuer förbereds ingen 
intervjuguide med färdiga frågor från början, intervjuaren ska däremot ha en klar bild av ämnet 
som vill utforskas, och personen som intervjuas kan prata fritt om ämnet (Saunders m.fl., 2016).  
 
Den intervjuteknik som använts för insamlingen av data till detta arbete har varit 
semistrukturerade intervjuer. Intervjutekniken kallas även “qualitative research interviews” då 
den lämpar sig bra för denna typ av forskning. Ett antal frågor har förberetts och skickats till 
de personer som intervjuats i förväg så att de haft möjlighet att skapa sig en bild av vad 
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intervjun kommer handla om och förbereda sig. Vid själva intervjutillfället har frågorna 
använts som en mall för det som ska tas upp men blandats efter hur intervjuerna fortskridit och 
hur personen som intervjuats svarat på frågorna. I en del fall har utförliga svar givits direkt och 
i andra har följdfrågor varit nödvändiga för att erhålla fullständiga svar på frågorna eller för att 
sammanhanget ska bli klart.  
 
Det finns ett flertal olika strategier att välja mellan för att få ett så representativt urval som 
möjligt av personer och företag att intervjua, men i stora drag kan man beskriva det som två 
huvudstrategier: strategiskt urval och slumpmässigt urval. Vilken som är lämplig beror bland 
annat på studiens forskningsfråga och omfattning. Ett slumpmässigt urval innebär att forskaren 
drar ett antal individer ur den totala populationen, populationen kan i detta fall ses som alla de 
fastighetsbolag som äger handelsytor i Sverige, där alla har samma chans att bli dragna. Om 
urvalet är tillräckligt stort kan det antas att det representerar hela populationen. Till denna 
uppsats, som är mindre till omfattningen, har ett strategiskt urval gjorts. Detta innebär att det 
för uppsatsen valts ut ett antal personer och företag som önskades intervjuas. Bedömningar har 
gjorts rörande typ av fastigheter, var företaget är verksamma samt andel handelsytor i 
företagens bestånd för att i den mån det är möjligt få ett diversifierat urval (Brunes, 2014). Det 
ska tilläggas att begränsningar finns i urvalet då inte alla som tillfrågas har haft möjlighet att 
ställa upp på intervjuer och detta medför att även om försök gjorts att få ett varierat urval kan 
kandidaterna på många plan vara lika men olika på andra. Det ska även tilläggas att uppsatsens 
omfattning inte gör det möjligt att tillfråga samtliga fastighetsägare eller fastighetsägare som 
är lokaliserade långt utanför Stockholm vilket bidrar till att urvalet inte är så diversifierat som 
det skulle kunna vara.  
 
I denna studie har sju stora fastighetsägare i Sverige som har en betydande andel handelsytor i 
sitt bestånd tillfrågats om att medverka i intervjuer. Vid första kontakt har främst personer med 
titlar såsom etableringsansvariga, affärsutvecklingschefer, uthyrningsansvariga för handel, 
affärsstrateger och liknande kontaktats då det främst är dessa personer som verkar inom det 
område som studien behandlar. Sex av dessa sju fastighetsägare tackade ja till att medverka i 
studien och finns presenterade i tabellen nedan. Utöver detta har även två företag som verkar 
inom konsultverksamhet och forskning inom handel intervjuats för att få ett kompletterande 
perspektiv. I tabellen nedan redovisas fastighetsägarna respektive konsulterna som intervjuats, 
vad personen har för titel på företaget samt hur länge och i vilken form intervjun utfördes. 
Intervjuguide för fastighetsägare samt konsulter finns i bilaga 1 respektive bilaga 2. 
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Företag Titel Varaktighet Typ 

Fastighetsägare 1 Affärsutvecklingschef handel 70 min Möte 

Fastighetsägare 2 Affärsutvecklingschef 50 min Möte 

Fastighetsägare 3 Marketing Manager 60 min Möte 

Fastighetsägare 4 Anonym fastighetsägare 25 min Telefon 

Fastighetsägare 5 Chef digital utveckling och hållbarhet 25 min Telefon 

Fastighetsägare 6 Shopping Centre Manager - Email 

Konsult 1 Konsult 50 min Möte 

Konsult 2 Head of Retail Advisory 45 min Möte 
 

Tabell 1: Presentation av fastighetsägare samt intervju. 

3.4 Forskningsetiska riktlinjer  

Vetenskapsrådet har arbetat fram riktlinjer och vetenskapliga principer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Samhällets medborgare har enligt dessa ”ett berättigat krav på 
skydd mot otillbörlig insyn till exempel i sina livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas 
för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Detta krav, som här kallas 
individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden” 
(Teorell och Svensson, 2007). Fyra huvudprinciper har från detta kunnat deriveras: 

● Nyttjandekravet - uppgifter och information insamlade om enskilda deltagare får endast 
nyttjas i syfte för forskningsändamålet. 

● Konfidentialitetskravet - information och uppgifter om deltagare i en undersökning ska 
i största möjliga utsträckning hållas konfidentiellt och behandlas på så sätt att obehöriga 
inte äga tillträde till det. 

● Informationskravet - den som berörs av forskningen ska upplysas med information om 
vad forskningsuppgiften syftar till. 

● Samtyckeskravet - deltagare i en undersökning skall själva ges rätten att bestämma över 
sitt deltagande i undersökningen. 
 

Vid insamlande av information och behandling av personer som deltagit i intervjuer i denna 
uppsats har stor vikt täckts vid uppfyllande av ovan nämnda principer och krav. Deltagare i 
intervjuer har på förhand blivit informerade om syftet med intervjun, och även om syftet med 
uppsatsen. Det har givits möjlighet för de som intervjuats att ta ställning till i vilken 
utsträckning de vill vara delaktiga i undersökningen genom att dels ge medgivande till 
medverkan, godkännande av vad som tas upp i uppsatsen av vad de sagt samt ifall de vill 
presenteras med namn och företag eller vara anonyma. Då en deltagare har valt vara anonyma 
omnämns denne inte vid namn eller vid vilket företag denne arbetar samt redovisas som 
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”anonym fastighetsägare” i källförteckning och tabeller. Vad som har sagts vid 
intervjutillfällen har vidare inte diskuterats med utomstående utan den medverkandes 
medgivande och resultaten och kommer inte att användas i annat fall än i samband med denna 
uppsats och undersökning.  

Merparten av intervjuerna har genomförts med båda studenterna närvarande. Två intervjuer har 
genomförts över telefon och en fastighetsägare har besvarat frågorna skriftligen där inte 
möjligheten att träffas funnits. För att uppnå en mer strukturerad och tydligt intervju har en av 
intervjuarna haft en mer framträdande roll vid ställandet av frågor samtidigt som den andra fört 
anteckningar. Samtliga intervjuer, förutom den skriftliga, har spelats in och efteråt har snarast 
möjligt respondentens svar sammanställts i form av transkribering, analyserats och slutsatser 
försökt dras utifrån de förutbestämda grundfrågorna samt uppkomna följdfrågorna. 
Sammanställningen av resultaten har sedan respondenten haft möjlighet att ta del av för att 
kunna kommentera och säkerställa att allt är korrekt uppfattat. Följdfrågor som kan ha 
uppkommit vid analys har på detta sätt kunnat ställas till personerna vid återkopplingen efter 
intervjuerna. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från genomförda intervjuer huvudsakligen i tabellform. 
Svaren redovisas fråga för fråga utifrån den frågemall som fastighetsägarna fått, se bilaga 1. 
I de fall där motsvarande fråga ställts till konsult, se bilaga 2, redovisas resultat i direkt 
anslutning till fastighetsägarnas svar. De frågor till konsulterna som inte har en motsvarande 
fråga till fastighetsägarna redovisas i en löpande text tillsammans med övriga resultat som 
diskuterats under intervjuerna men som inte täckts in av de frågor som formulerats i förhand. 
Avslutningsvis samlas kortfattat resultaten utefter forskningsfrågorna. 
 
Vem Var de finns Total handelsyta 

 
Fastighetsägare 1 Cityhandel i Stockholm och Göteborg 96 321 kvm 

Fastighetsägare 2 Främst cityhandel i Stockholm, Uppsala, Göteborg, 
Malmö och Lund 

314 000 kvm 

Fastighetsägare 3 Köpcentrum i nedre och mellersta Sverige 350 000 kvm 

Fastighetsägare 4 Anonym fastighetsägare - 

Fastighetsägare 5 Både cityhandel, köpcentrum och externhandel främst 
i Stockholm, Uppsala och Malmö 

299 723 kvm 

Fastighetsägare 6 Köpcentrum främst i Stockholmsregionen 188 100 kvm 

 

Tabell 2: Intervjuade fastighetsägares geografiska utspridning samt andel handelsyta (siffror hämtade från resp. 
fastighetsägares hemsida alt. årsredovisning). 

 
Tabellen ovan ger information om de fastighetsägare som intervjuats för att skapa en bild av 
vilken typ av fastighetsägare de är samt hur stor handelsyta de äger och förvaltar. Observera 
att i de fall där fastighetsägaren även har fastigheter internationellt redovisas inte detta, det är 
bara handelsytan i Sverige som inkluderats.  
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4.1 Intervjuresultat - basfrågor 

Vad ser ni som fastighetsägare för utmaningar med den ökande e-handeln? 
  
Fastighetsägare 1 Vi märker inte av e-handeln i reella ting så som vakanser, men vi har 

märkt en snabbare förändringstakt idag, det sker fler byten av 
hyresgäster, det gäller att hålla sig uppdaterad för att kunna ha en 
färdig lösning när förändring sker. Viktigt att förstå att den fysiska 
handeln och e-handeln är beroende av varandra, att det är en symbios 
mellan dem. Detta medför också en ny förvaltaroll, det krävs hårdare 
arbete idag - från en traditionell roll till en mer aktiv förvaltning som 
måste kunna agera snabbt, inte reagera.  
 

Fastighetsägare 2 Att hitta nya betalnings- och hyreslösningar nu när behovet och 
konsumtionsbeteendet ändras. Samt att hänga med i svängarna och att 
våga tänka nytt. 
 

Fastighetsägare 3 Utmaningarna är ju såklart att locka eller behålla befintliga 
hyresgäster. Och kunder såklart. Det räcker väl med den rubriken, det 
är väl egentligen utmaningen.  
 

Fastighetsägare 4 Det är olika typer av utmaningar. Jag skulle inte säga att den ökande 
e-handel i sig utgör ett hot. Detta för att jag tror att det blir så konstigt 
att se e-handel och fysisk handel som något separat. Utmaningen är 
inte ökad e-handel i sig, utan det som är utmaningen är ju att själva 
sättet att konsumera på ändras. Det är inte själva e-handeln i sig som 
är hotet utan det är snarare hur konsumenter beter sig och vad 
konsumenter förväntar sig. Man ställer mycket krav på att det ska vara 
enkelt när det är enkelt. Den fysiska handel som är idag behöver 
anpassa sig till hur konsumenters köpmönster och beteenden så att det 
blir lika enkelt.  
 
 

Fastighetsägare 5 Det är såklart att försäljningen i butik kan minska, helt enkelt. Det 
viktiga tror jag är att titta på kunden, utgå från ”hur kan det bli 
enklare?”. Hur kan vi förenkla för kunden och utgå ifrån kundens 
behov. För att klara det behöver vi skapa flexibilitet och bli snabbare. 
Det viktigaste tror jag är att inom bolaget ha processer för innovation 
och lärande, för även om man hittar en modell som funkar och är 
jättebra just nu så kanske den inte funkar sen om två år. Men har man 
fört in de här förändringsprocesserna i bolaget, d.v.s. att hela tiden 
lära sig och utvecklas, då ha man möjlighet att hantera utvecklingen 
hela tiden.  
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Fastighetsägare 6 Vissa hyresgäster till oss tillhör branscher som är mer utsatta för 
konkurrensen från e-handel, och har således en högre risk att inte 
uppnå en försäljningsvolym som andra hyresgäster i samma läge 
potentiellt kan uppnå. Utmaningen för oss som fastighetsägare i 
sammanhanget är att hitta en bra hyresgästmix som tillgodoser 
besökarnas behov och samtidigt se positiv framtida utveckling för 
hyresgästernas lönsamhet och därav även hyresbetalningsförmåga.  

 
Vad tror du kommer vara fastighetsägarnas största utmaning med en ökande 
e-handel?  
 
Konsult 1 Att försöka hänga med i den omställning som blir en följd av den. Ett 

ändrat konsumentbeteende kommer ställa nya krav på de fysiska 
lokalerna, vad de ska innehålla, ytor, nya koncept som inte funnits 
tidigare. Mixen av hyresgäster, t.ex. om man har ett köpcentrum - vad 
ska vi fylla vårt köpcentrum med? Varför ska människor komma hit 
om 5-10 år? Detta är frågor som är viktiga att ställa sig idag. Viktigt 
att ha ett alternativt tänk om det som finns idag inte är gångbart i 
framtiden.  
 

Konsult 2 Hyran. Helt klart. Hur tar man betalt? Var får man intäkten 
någonstans? Man måste ha en strategi för att mäta e-handel och att 
utnyttja e-handelskanalen.  
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Känner ni någon oro över “butiksdöden” som media skriver mycket om?  
 
Fastighetsägare 1 Vi känner ingen oro för det, inte med de lokaler och lägen som vi har. 

Tror att större varumärken kommer gå mot färre men större enheter 
och att rätt läge då blir viktigare. 
 

Fastighetsägare 2 Nej, och speciellt inte ”mall-döden” då Sverige inte alls ser ut som 
USA gör. Där har handeln vuxit ut mycket mer utanför städerna än i 
Sverige. 
 

Fastighetsägare 3 Det är ingen nyhet längre det här med den så kallade butiksdöden, den 
har funnits ett bra tag med oss nu. Och det är ingen hemlighet för 
varken oss eller hyresgäster. Då har vi vidtagit åtgärder för att dämpa 
den så kallade utvecklingen men sen så, vi tittar hela tiden på vad som 
händer i övriga delar av världen. Så tittar man på USA där har det 
verkligen varit butiksdöd, där pratar man också om köpcenterdöden. 
Några sådan risker ser vi inte i Sverige och Norden än i alla fall. Det 
är ingenting som vi oroar oss för.  
 

Fastighetsägare 4 Alla butiker kommer absolut inte dö, det är helt omöjligt. Det kommer 
inte vara så att alla köpcentrum dör och alla butiker dör och folk 
handlar bara online. Butiker som inte kan konkurrera med e-handeln 
som ett konkurrensläge de kommer inte att klara sig. Butiker lever på 
flöden av människor och om människor tycker att det är mindre 
smidigt att åka till en viss plats så kommer de butikerna inte att klara 
sig. De bra platserna kommer bli ännu viktigare när varumärkena vill 
möta sin kund. Vi satsar på de ställen där hyresgäster måste vara och 
har längre kö nu till våra bra handelsplatser än vad vi hade för några 
år sedan.  
 

Fastighetsägare 5 Det är en osäkerhet, det är ingen som vet hur utvecklingen kommer att 
gå framöver. Och då är det ju viktigt att ha en beredskap för att ha 
snabbhet, och flexibilitet för att ställa om.  
 

Fastighetsägare 6 Vi tror att detta delvis beror på hur fastigheterna/butikerna är 
placerade och att risken är högre i externlägen där man som kund 
kanske föredrar att handla online eller närmare hemmet/ 
arbetsplatsen. Då vår strategi är att satsa på fastigheter där kunder 
bor eller arbetare är vi närmare kundernas köpbeslut och känner 
därför inte samma oro över våra lägen. Självfallet hör det till att 
konstant bevaka, bedöma och anpassa sig efter risker och möjligheter 
på marknaden, där även ”butiksdöden” är en sådan risk. 
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Borde fastighetsägare känna oro över “butiksdöden” som media skriver 
mycket om?  
 
Konsult 1 Ja, fastighetsägare bör känna oro, men de får samtidigt inte bli för 

rädda. Det finns fortfarande lösningar. Det är en stor omställning som 
kommer att ske, och till viss del har den redan börjat. T.ex. har vi 
tappat 20 procent av alla elektronikbutiker mellan 2008 och 2015. Så 
butiksdöden pågår redan, särskilt i vissa branscher. Som 
fastighetsägare måste man skapa sig en egen bild av vad butiksdöden 
innebär, för ett minskat antal butiker kommer vi absolut se. Det är det 
inget snack om 
 

Konsult 2 Nej det tycker jag inte. För det första för att inte pågår någon stor 
butiksdöd och det definitivt inte pågår någon stor köpcentrumdöd. 
Mycket av det som målas upp bygger på tyckande och inte på fakta  
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Hur tror ni att era handelsytor kommer att förändras på sikt, om ni tror att 
de förändras?  
 
Fastighetsägare 1 Det kommer vara mer viktigt framöver att vara tydlig mot kunden, att 

tydligare definiera vad handelsplatsen är för något och till vem man 
riktar sig. Det ska vara en plats som lockar besökare och där 
besökarna vill hänga kvar, inte bara handla sin tröja och gå. Skapa 
värde och attraktion genom att skapa attraktiva platser och miljöer. 
Vad gäller själva lokalerna så kan butikernas användning av dem 
komma att ändras då transaktionen kan komma att ske någon 
annanstans (exempelvis nätet) och att i de fysiska butikerna handlar 
det mer om att sätta produkterna i rätt omgivning och paketera dem 
på ett bra sätt. 
 

Fastighetsägare 2 Nya koncept - pop up/showrooms/delade ytor. Vi har dialoger med 
många som vill krympa sina ytor. Många krymper sina 
konceptstorlekar. Vi tror att det kommer bli vanligare att hyresgäster 
delar ytor. 
 

Fastighetsägare 3 Vi vill skapa knutpunkter. De åtgärder som vi har gjort senaste två 
åren skulle jag väl kunna säga är de mest uppenbara och enklaste - 
addera saker som inte går att köpas på nätet. Det är alltifrån frisörer, 
nagelvård, fotvård, massage, vi har till och med fått in vårdcentraler. 
Fler och större apotek, bibliotek, läxläsningshjälp, alltså en helt ny 
syn på saker och ting fram tills för ett par tre år sedan kanske. Och 
såklart restauranger.  
 

Fastighetsägare 4 Vi försöker lägga till någonting mer utöver att bara byta pengar och 
vara för det är det du gör online. Så då får man ge någonting mer, en 
upplevelse, och det är det alla kallar upplevelsebaserad handel. Och 
det är därför många satsar på restauranger, caféer och biografer. 
Samtidigt ska det vara så enkelt som möjligt, smidigt, en trevlig 
upplevelse för kunden, att det är en bra butiksmix, att det är någonting 
mer än bara att gå in och göra ärenden. 
 

Fastighetsägare 5 Vi har redan idag en blandning av verksamheter på våra platser allt 
från kontor, handel, kultur och utbildning till bostäder. Vi jobbar med 
människan i fokus och det är möjligt att ställa om användningen 
utifrån nya behov. Vi tittar också på hur vi kan stärka upp och 
komplettera med ett digitalt lager. Det är inte så att butikerna vill 
ersätta alla sina lokaler med showrooms, utan det är mer enstaka i 
sådana fall. Enstaka ytor snarare än att det är utbrett. 
 

Fastighetsägare 6 Vi tror att delar av handelsytor på längre sikt kommer att användas 
för andra ändamål än specifikt handel, t.ex. service eller nöje. 
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Hur tror du att fastighetsägare behöver anpassa sina handelsytor på sikt 
(om du tror att de kommer behöva anpassa dem)?  
 
Konsult 1 Minskat antal butiker i stort. Minskning av lokalstorlek i köpcentrum 

och handelsområden längre ut från citykärnan, koncept som t.ex. 
möbler som tidigare enbart legat externt tittar på nya koncept för att 
kunna etablera inne i city, men med mindre butikslokaler. Svårt att få 
lönsamhet i butikerna vilket motiverar mindre lokaler. Samtidigt 
större lokaler i bra lägen inne i city med bra skyltfönster, där kan man 
profilera sig. 
 

Konsult 2 Om man tänker på lokalerna rent storleksmässigt så går det inte att 
säga att det finns en generell utveckling mot större eller mindre för 
just nu ser vi båda trenderna. Parallellt med e-handelns utveckling 
finns ju en trend i konsumtionen generellt, och båda sakerna kan ju 
påverka storleken på butiksytorna. Så att det är väldigt svårt att säga 
just nu att ”såhär kommer det se ut” vi ser allt just nu.  
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Hur tror ni att era hyreskontrakt kommer att se ut i framtiden, kommer de 
skilja sig från den utformning de har nu?  
 
Fastighetsägare 1 De kommer inte ändras nämnvärt. Vi vill fortsätta med 

omsättningsbaserad hyra, främst för att få in information om hur det 
går för butikerna och kunna urskönja trender för handeln men 
självklart också för att kunna ta del av omsättningshyrestillägg. Vi 
arbetar även med minimiuppräkning av index. Längre kontraktstider 
kommer vi att se, då de varumärken som vill in gör en så pass stor 
investering då de vill finnas i våra centrala lägen inne i city som har 
en hög minimihyra och de bästa lägena.  
 

Fastighetsägare 2 Baseras på fler parametrar än bara omsättning och hyra. Nya 
kontraktsformer (pop up, showroom, delade ytor). Ta betalt kortare. 
Vanligtvis tar vi betalt som kortast 3 år i stöten. Vi tror utmaningen är 
att hitta sätt att ta betalt kortare. 
 

Fastighetsägare 3 Det där är en nöt som har varit lite klurig att knäcka och vi har väl 
inte helt knäckt den än men jag tror att principen med omsättningshyra 
kommer att finnas kvar, nu vet man ju aldrig som sagt men får jag 
spekulera så skulle jag tro det. Sen handlar det om vad vi kommer 
erbjuda för mer ytterligare värde för våra hyresgäster framöver och 
hur ska vi ta den av den cut:en för det har ju såklart med e-handel att 
göra också. Så det beror litegrann på vart man hamnar där. Vi har 
många hyresgäster idag som har egen e-handel och pick-up-points i 
butik och där har vi fått särskilja det på något vis. I vissa fall får vi en 
del av den cut:en också och i vissa fall får vi inte det. Det är svårt, där 
får vi följa utvecklingen helt enkelt och sen beror det lite på vad vi 
hittar på också framöver. Men i grunden så tror jag att det kommer 
fortsätta vara omsättningsbaserat men sen måste vi vara flexibla med 
marknaden och att vi är långsiktiga och vi är fastighetsägare i grund 
och botten så måste vi vara beredda och anpassa oss efter marknaden  
 

Fastighetsägare 4 En av utmaningarna är att se var lönsamheten kommer ifrån och hur 
stor del som ska allokeras till hyran i butiken. Om det drivs av flödet i 
butiken specifikt eller online. Vi har inte jättemånga som är på ren 
omsättningshyra, det är extremt få. I stort sätt alla hyresgäster betalar 
en bashyra för att vi har så starka handelsplatser att vi kan gör så. Sen 
försöker vi titta på de som har en procentuell del omsättningshyra så 
att vi kan få ut pengar på den försäljning de har på e-handel i butik. 
T.ex. när en kund är i butiken men blir anmodad att beställa varan på 
nätet. Då är det butikspersonalen i butiken och läget på 
handelsplatsen som sålde varan bara det att kunden har beställt den 
online. Så det är någonting som kommer från läget, inte deras digitala 
kanaler i första hand. Butikerna blir en del i att möta kunden både 
online och fysiskt och båda kanalerna blir marknadsföring. Båda 
kanalerna behövs för att generera en total omsättning. Det måste 
reflekteras i hyressättningen också. 
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Fastighetsägare 5 Vi har ju såklart olika typer av kontrakt för olika tillfällen. Vi har 
många olika varianter där. Det är något som vi kommer jobba mycket 
med framöver också d.v.s. att titta på nya modeller där vi utgår från 
kunden.  
 

Fastighetsägare 6 Inte märkvärt i juridisk mening, eventuellt en högre spridning på 
avtalslängden, dvs. ökad flexibilitet för vissa, men kompenserat av 
längre avtal för andra. 
 

 
 
Tror du att hyreskontrakten kommer behöva anpassas i framtiden? På vilket 
sätt?  
 
Konsult 1 Omsättningsbaserad hyra är ingen modell som man ska satsa på 

längre, omsättningen kommer till stor del inte landa i butiken. Det kan 
funka för en del butiker, i vissa branscher men generellt är det en 
modell som kommer att fungera sämre och sämre. Viktigare att ha en 
minimi- eller bashyra som speglar marknaden och efterfrågan. 
Alternativ till omsättningsbaserad hyra skulle kunna vara 
flödesbaserad hyra, men det är väldigt dyrt att ta fram, så tror inte vi 
kommer se mycket av det. Det är fastighetsägarnas jobba att se till att 
det finns ett flöde till butiken, men butikens jobba att omvandla flödet 
till kunder. 
 

Konsult 2 Generellt så har vi de senaste fem till tio åren sett kortare 
kontraktstider. Men den stora förändringen kommer behöva ske kring 
sättet man tar betalt för man börjar se effekterna av omsättningen sker 
någon annanstans, t.ex. click and collect. Det finns dock egentligen 
inte någon bra lösning än så länge och fastighetsbranschen är extremt 
traditionell och trögrörlig.  
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Har ni en uttalad strategi eller plan för handelsytorna i framtiden för att 
kunna fortsätta ha en konkurrenskraftig detaljhandel?  
 
Fastighetsägare 1 Ingen uttalad strategi, men ett arbetssätt som bäddar för att lättare 

och snabbare vara med på den förändring som kommer i och med e-
handeln. Att ha en mental inställning gällande agerande och tankesätt 
som underlättar förändring.  
 

Fastighetsägare 2 Vår plan är inte kopplad till ytorna i sig, utan mer till platserna, 
stråken i sig. Platsstrategier i större utsträckning. En gata, vad ska 
den vara till för, att branda den, det arbetssättet vi satt kring det 
bygger på att man jobbar i fyra dimensioner – miljö, utbud, människor 
och kommunikation. 
 

Fastighetsägare 3 Vi gör olika tester allt eftersom där vi får vakanta ytor. Istället för att 
dra ner ett galler och stripe:a över det så finns det möjlighet att testa 
olika saker så gör vi det. Och vi är inte rädd för att spendera lite 
pengar på det heller. Så både ja och nej, vi testar nya saker fast vi har 
ingen uttalad strategi om det just nu som jag ser att vissa andra 
fastighetsägare har. 
 

Fastighetsägare 4 Vi har en extremt uttalad strategi och den har vi haft länge men den 
har inte varit samma i 10 år utan den utvecklas ständigt, men ja det är 
väldigt uttalat. Men det är mer specifikt för vår affärsverksamhet och 
då tar man in alla möjliga parametrar, inte bara något typ av ord som 
”digitalt” utan det är allt möjligt hur vår affärsverksamhet fungerar 
och hur konsumenter handlar.  
 

Fastighetsägare 5 Att stärka det fysiska och bli än bättre på det fysiska och ha en relevant 
och bra blandning av olika verksamheter och mötesplatser. Vi jobbar 
med fokus och upplevelser. Vi tror också mycket på kultur, vi ser också 
utbildning som positivt för platserna. Sen är det också viktigt att se 
hur vi kan komplettera våra platser med ett digitalt lager. 
Kombinationen. 
 

Fastighetsägare 6 Vi tror på en konkurrenskraftig detaljhandel även i framtiden och 
arbetar ständigt proaktivt med vår hyresgästmix. Den anpassningen 
efter marknaden kan innebära att vi vill minska på ett visst utbud till 
förmån för en annan, för att helheten ska vara attraktiv för besökande 
kund. Utöver hyresgästmixen är kommunikation, närliggande 
arbetsplatser och bostäder, serviceenheter m.fl. mycket viktiga inslag 
för att skapa synergier till detaljhandeln, och på så vis hålla den 
konkurrenskraftig. 
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Tror du att de flesta fastighetsägare arbetar enligt en tydlig plan för att 
kunna möta den nya typen av marknad som växer fram? 
 
Konsult 1 Jag tror att det är många fastighetsägare som inte har koll på totalen. 

Det kan vara svårt att lyfta blicken. Fastighetsägare sitter i det dagliga 
arbetet och jobbar, då är det lätt att man glömmer att titta på 
marknaden och ta till sig all den data som finns tillgänglig. Men 
absolut försöker de, utefter bästa förmåga, ta till sig den fakta som 
finns tillgänglig för att försöka ta välgrundade beslut. En del har 
bättre koll än andra, och vissa släpar efter och tror att gamla 
sanningar är sanningar, med det stämmer inte längre. 
 

Konsult 2 Nej, inte en chans. Verkligen inte. Det beror lite på typen av 
fastighetsägare, många fastighetsägare äger en kontorsfastighet med 
kontor i bottnen, då kan de kontor, inte handel. En del 
fastighetsägare är retail-proffs, men de flesta inte. Så nej, långt ifrån 
alla.  
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Hur tror ni att er hyresgästsammansättning kommer se ut i framtiden, 
kommer den att förändras?  
 
Fastighetsägare 1 Tror vi kommer se en större mix i framtiden, blanda fysiska retail-

butiker med fysiska punkter för upplevelsekonsumtion i form av ex. 
nöje, mat, blommor, champagnehörn osv. Man behöver erbjuda det 
som inte går att få på internet. 
 

Fastighetsägare 2 Absolut, food & beverages har redan börjat, mycket mer sådant. Mer 
upplevelser – aktivitet-aktörer uppblandat med butiker. 
Upplevelseplatser runt handel. 
 

Fastighetsägare 3 Ja, den typen av tjänster som jag beskrev nyss (refererar till fråga 
gällande anpassning av handelsytor syftande på tjänster så som 
frisörer, massage, läxläsning mm.), de kommer adderas ytterligare 
tror jag. 
 

Fastighetsägare 4 Det man har just nu är aldrig det som kommer gälla, det ändras alltid 
framåt och så får man anpassa sig till hur efterfrågan ser ut. Mer 
restauranger och mer upplevelser i procent av ytan. Lönsamheten i 
mode har varit väldigt hög och de har kunnat betala väldigt höga 
hyror. Men om man tittar på marginalerna framöver inom 
modehandeln och om de fortsätter gå ner så kommer man inte kunna 
ta ut samma hyror ifrån modebutiker och då kommer ju automatiskt 
antalet modebutiker att gå ner. Sen exakt vad det kommer ersättas av 
är svårt att säga. Just nu lägger folk mycket mer pengar på 
hälsoprodukter och skönhet än vad man gjorde tidigare så det är ju 
ett segment som just nu ökar i termer av butiker i procent av resten.  
 

Fastighetsägare 5 Vi gör jättemycket för att ha en blandning av kultur, samhällsservice 
och kontor, bostäder och vi bygger och utvecklar mycket nu för att få 
blandningen. Och mötesplatser satsar vi jättemycket på av olika slag. 
Det är ju inte så att det måste vara handel i en lokal, om man har 
utformat platsen på ett sätt så att det går att variera innehållet så blir 
det inte lika känsligt.  
 

Fastighetsägare 6 Beroende på läge och fastighet, men generellt en ökning av service, 
nöje, dagligvaruhandel och restauranger/caféer. 
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Tror du att vi kommer få se en annan hyresgästsammansättning än nu, att 
fastighetsägare behöver ändra sin hyresgästmix för att fortfarande ha 
attraktiva handelsytor?  
 
Konsult 1 Ja, den kommer absolut att ändras. I köpcentrum och handelsområden 

är idag motorerna livsmedelsbutikerna, de lockar kunderna. På sikt 
tror jag inte att det kommer se ut så. Både dagligvaruhandeln i form 
av livsmedel och det segment som är tungt, skrymmande, jobbigt som 
t.ex. möbler, kommer också ta sig ut på nätet och när de tunga 
ankarbutikerna försvinner då är det svårt att locka besökare. Gäller 
att skapa andra besöksanledningar i form av kommersiell service, 
restauranger och upplevelser. Där kan man kapitalisera på det och 
försöka ändra hyresgästmixen till just de branscherna. Handeln 
kommer gå från att vara det primära som man åker till med ändamål 
att just handla, till att vara något som man gör för att det råkar finnas 
där i närheten av det andra.  
 

Konsult 2 Det är den utvecklingen vi ser väldigt tydligt nu och den hänger ju inte 
nödvändigtvis enbart ihop med e-handelns utveckling, den sektorn har 
vuxit även innan e-handeln började bli stor, alltså caféer, 
restauranger och övrig service som typ gym, frisersalonger osv. Det 
är den yta som ökar mest i köpcentrum och det är också den 
omsättningen som ökar mest procentuellt sett. Visserligen från låga 
nivåer så det är lätt att växa procentuellt men tillväxten har fortsatt. 
Så det är väldigt tydligt. Det är inte enbart kopplat till e-handeln men 
det är ett väldigt lyckosamt sammanträffande att man har börjat gå åt 
den utvecklingen och e-handeln driver på det ytterligare för 
handelsplatser blir mer av mötesplatser.  
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Hur mycket samarbetar ni med era hyresgäster för att utveckla de fysiska 
handelsytorna för att möta den nya, mer digitala, marknaden? Tar ni själva 
fram nya koncept för era handelsytor eller arbetar ni efter vad hyresgästerna 
efterfrågar?  
 
Fastighetsägare 1 Vi jobbar nära våra hyresgäster, bland annat genom stormöten där 

retailers bjuds in, men vi ser gärna en ökning vad gäller samarbete. 
Tror att det i framtiden kommer bli viktigt att ligga närmare kunden 
än tidigare. Vi har grundtankar om vad vi tror skulle passa i en viss 
yta, men försöker hålla flera spår parallellt för att inte låsa oss. Vi är 
väldigt öppna för att butikerna kommer med egna idéer för vad de 
skulle vilja göra med ytorna. T.ex. om en butik skulle vilja göra en 
liten champagnehörna visar det på att butiken själv analyserar vad 
kunden efterfrågar. Det uppskattas, för det visar på att hyresgästen 
hänger med i kundernas konsumtionsmönster. Sedan är det 
fastighetsägarens jobb att undersöka möjligheterna för att göra en 
sådan anpassning. 
 

Fastighetsägare 2 Vi har en nära relation och mycket samarbeten med hyresgäster. Tror 
på mer samarbeten och mer stöttning nu än tidigare. Förr var de mer 
självgående, fastighetsägaren tillhandahöll bara lokalen, nu behövs 
mer stöttning och mer management av platsen och/eller stråket - göra 
det levande, hjälpa med det. Vi tror inte att man kanske ska uppfinna 
nya koncept, men att vi ska engagera oss mer och kanske genom 
samarbeten driva vissa koncept. Vi måste närma oss affärerna mer, 
förstå och sätta oss in i hyresgästernas affärsmodeller mer än vad som 
gjorts hittills.  
 

Fastighetsägare 3 En del av hyran som hyresgästerna betalar går till någonting som vi 
kallar för marknadsbidrag. En viss procent, och den potten med 
pengar är den som betalar för vår marknadsföringspersonal på 
centren och de saker som vi genomför egentligen inom hela 
marknadsföringen. Allt ifrån event till annonsering osv. Så där är vi i 
största allmänhet beroende av hyresgästernas samarbeten så att säga  
 

Fastighetsägare 4 På respektive plats så försöker vi få med de butikerna som vi har i 
kommunikation och event och hur vi jobbar på plats. Vi utvecklar inga 
butikskoncept själva, det är en helt annan affärsverksamhet än det vi 
har. Sen så vill vi dock hitta rätt koncept, det lägger vi väldigt mycket 
tid på och kontaktar aktivt de som vi tror skulle vara lönsamma i 
framtiden. 
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Fastighetsägare 5 Vi utgår ju från slutkunden, hur vi kan skapa intressanta platser och 
ta fram koncept för våra platser och så jobbar vi för att få in ett 
intressant innehåll utifrån de idéer som vi har. Men sen kan det ju ofta 
vara att man hamnar i samarbeten med hyresgäster, att man blir 
samarbetspartners för att skapa våra platser. Vi jobbar nära 
hyresgästerna och det är klart att man kan bli lite orolig för när vissa 
inte alls jobbar för att anpassa sig till digitaliseringen.  
 

Fastighetsägare 6 Vi har flera exempel där vi håller dialog med olika aktörer, däribland 
våra egna hyresgäster, för att utveckla och pröva koncept som möter 
den mer digitala marknaden. Vi tar inte fram nya koncept för enskilda 
butiker, men ser över helheten och prövar olika koncept i konsensus 
med flera hyresgäster eller andra aktörer som bidrar till ökade besök 
till handelsplatserna. 
 

 
 
  



   
 

33 

Vad grundar ni er strategi eller beslut på, hur samlar ni in information och 
kunskap om vad som händer på marknaden? Har ni enheter internt som 
arbetar med informationsinsamlingen/analyserna eller tar ni hjälp externt? 
 
Fastighetsägare 1 Omsättningsdata samlar vi själva in från butikerna, vissa av 

handelsytorna har vi stenkoll på och kan följa tätt, andra ytor en gång 
om året. Vi har också besöksräknare för att kunna dra egna analyser 
över åren. Viktigt att även kalibrera sig själv mot andra 
fastighetsägare och aktörer. Vi tar del av den information som finns 
offentligt, t.ex. HUIs rapporter, följer Cityindex m.m. Vi jobbar nära 
med konsulter som jobbar för varumärkena för att utröna trender och 
hur butikerna tänker. Nära kundrelationer, både befintliga och 
framtida. Sondering av sociala medier. Vi tar inte in extern hjälp för 
att vara med i beslutsprocessen utan mer för att kalibrerar mot och 
fånga upp trender. Vi har också ökat personal i 
affärsutvecklingsteamet, ny personal med ny kompetens – för att öka 
lyhördheten mot marknaden, kunderna och butikerna. 
 

Fastighetsägare 2 Vi tittar på den data som finns tillgänglig. Dels vår egen data, men 
den ligger ju och släpar lite grann. Sen tittar vi mycket på rapporter 
från handelns - utredningsinstitut och liknande rapporter. Vi tar in 
information från externa aktörer och våra egna omsättningssiffror 
samt system för registrering av flöden. 
 

Fastighetsägare 3 Vi är en stor koncern så vi har tillgång till väldigt mycket data. Så vi 
gör egna omvärldsanalyser men vi får även olika rapporter från 
institutioner och så som HUI, men också Svensk Handel. Sen så är det 
tidningar som Market, svensk e-handel tror jag hemsidan heter där 
samlar man alla de rapporterna. PostNords e-handelsbarometer är ett 
väldigt starkt verktyg. De har verkligen makten att kunna få till fina 
rapporter eftersom de hanterar all logistik. Och såklart erfarenheter 
inom koncernen.  
 

Fastighetsägare 4 Vi jobbar med det här väldigt koncentrerat på koncernnivå. Vi har en 
egen research och development-avdelning. Vi jobbar extremt 
noggrant med att följa trender och ligga först. Där jobbar vi både med 
intern kunskap, att sprida best practice i gruppen och att ta in externa 
konsulter eller samarbetspartners. Samtidigt är alla anställdas 
ansvariga för att på sin nivå att följa trender och driva innovation. Det 
kan vara till exempel samarbeten med start-ups eller att föreslå och 
implementera innovativa idéer som driver vår verksamhet framåt.  
 

Fastighetsägare 5 Vi samarbetar med alla som vi behöver samarbeta med för att få 
relevant input. Vi är både nära kunden och har egen utveckling, men 
såklart jobbar vi nära olika samarbetspartners som vi behöver för att 
stärka upp inom olika områden. Vi har relativt mycket kompetens 
internt i och med att vi har egna affärsutvecklare, vi har egen 
förvaltning.  
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Fastighetsägare 6 Vi bevakar internt hur det går för våra egna hyresgäster, fastigheter 
och branscherna i stort, och tar även kontinuerligt hjälp av olika 
experter från konsultföretag. Det är en del av den operativa 
verksamheten att löpande samla in underlag och analyser, ofta med 
hjälp av externa experter. Däremot har vi ingen enskild enhet som 
arbetar enbart med informationsinsamling och analys av e-handelns 
påverkan på fysiska handelsytor.  
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4.2 Övriga resultat  
Samarbete mellan berörda aktörer 
Ett resultat som framkommit under intervjuerna som inte täcks in av de frågor som formulerats 
på förhand rör samarbete fastighetsägare emellan. De tre fastighetsägare som har cityhandel 
har själva tagit upp ämnet utan att någon egentlig fråga ställts. Även en av konsulterna har 
belyst ämnet genom att framhålla att stadskärnor har problem med strukturen och att det inte 
finns någon gemensam förvaltning, att många fastighetsägare sköter sina egna hus men inte 
mer. Konsulten säger också att det är viktigt att detta förändras och att man får till mer 
samverkan för att platserna ska kunna t.ex. marknadsföras på ett gemensamt sätt. Även 
fastighetsägarna menar att de vill kunna få till bättre samarbeten och ett par har sagt att de 
själva också bildat olika grupper för samverkan i de städer de finns för att kunna driva den 
lokala utvecklingen. Arbetet är ibland svårt för att det är många olika viljor och alla behöver i 
slutändan vara beredda att göra gemensamma investeringar. En av fastighetsägarna har 
framhållit att de samverkansorganisationer som finns idag saknar en tydlig roll och resurser.  
 
Ett förändrat konsumentbeteende 
Ett annat resultat är diskussionen kring det förändrade konsumentbeteendet och hur e-handeln 
påverkar det. Som resultaten visar ovan har en fastighetsägare beskrivit det som att det inte är 
e-handeln i sig som är hotet utan det är det förändrade konsumentbeteendet som är det. Vidare 
beskrevs det som att det är konsumenternas krav på att allting ska vara enkelt i och med att e-
handeln medför smidighet. E-handeln beskrivs som ett ytterligare ”läge” att konkurrera med. 
Här har dock fastighetsägarna lite olika beskrivningar i hur man ska konkurrera med det 
”läget”. Någon har framhållit att man fortfarande är fastighetsägare i första hand och kanske 
gör bäst i att låta butikerna sköta den konkurrensen medan en annan svarat att det kanske låter 
”galet” med en fastighetsägare som håller på med e-handel men att det är dit vi måste komma. 
En annan har svarat att det är svårt att veta var gränsen går för vad man ska göra som 
fastighetsägare och vad som hör butikerna till men framhållit att man för egen del rekryterat 
fler till sina digitala kanaler för att kunna möta kunderna digitalt och att man kanske kan hjälpa 
till med den digitala integrationen för att skapa mer en typ av omnikanaler istället för uppdelad 
e-handel och fysisk butik.  
 
Professionalisering hos fastighetsägarna 
Någonting som också dykt upp under intervjuerna är graden av professionalitet. En av 
konsulterna tryckte på att professionaliseringen hos fastighetsägare inom retail har ökat 
markant de senaste åren. Dels har det tillkommit mycket internationellt ägande som bidragit 
till det men många svenska fastighetsägare framhölls också. Det är inte nödvändigtvis den 
fastighetsägare som äger mest handel som arbetar på det sätt som beskrevs som ”retail-proffs” 
utan det är de som arbetar på ett visst sätt och har tydlig handelsinriktning. De fastighetsägare 
som har berört ämnet har svarat olika, en har sagt att de i första hand är ett fastighetsbolag 
medan en annan ser sig som ett retail-bolag i första hand.  
 
Kontraktsutformning och längd 
Ytterligare ett resultat som framkommit vid intervjuer med en av fastighetsägarna och en av 
konsulterna är svårigheterna med korta kontrakt, att lagstiftningen som den ser ut idag är skapt 
för längre kontrakt vilket gör korta kontrakt praktiskt svårt att hantera. Konsulten menar att e-
handeln påverkar handeln mot att vilja skriva kortare kontrakt då man som detaljist inte vet hur 
företaget kommer att se ut om ett år då branschen är så föränderlig. Kanske kommer företaget 
vara tre gånger så stort eller inte finnas alls? Det gör att man i branschen vill skriva kortare 
kontrakt vilket ger ökad flexibilitet. En av fastighetsägarna har svarat att en utmaning med e-
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handeln är att hitta sätt att ta betalt för en kortare tid och har tillsammans med andra 
organisationer i branschen varit med och tagit fram ett så kallat pop up-avtal som gör det 
möjligt att skriva kortare kontrakt.  
 
Mer utsatta segment och lägen 
En fråga som enbart ställdes till konsulterna rörde vilken fastighetsägare och handelsläge som 
kommer att påverkas mest av e-handelns tillväxt samt vilket handelssegment. De båda 
konsulterna är ense om att det är specifikt och skiljer sig mycket lokalt och att en ort är alltid 
unik, det beror på vad man säljer. Men två segment nämns framför de andra: mode samt 
livsmedel. Fastighetsägare vars lokaler innehåller dessa två segment kommer att märka av det 
rejält när e-handeln tar markandelar från dessa två segment. Den ena konsulten förklarar att 
handelsområden som ligger externt, där besöksändamålet är just handel, kan få det tufft 
framöver. Framförallt eftersom livsmedel, som stor motor som genererat mycket trafik, även 
till andra butiker, kan komma att ”vandra ut på nätet” inom en snar framtid.  

4.3 Sammanfattat resultat utifrån forskningsfrågorna 

Som grund för diskussionen och för att kunna dra slutsatser har intervjusvaren för varje 
forskningsfråga sammanfattats kortfattat för att representera hela urvalet av fastighetsägare. 
 
Hur tror fastighetsägarna att hyreskontrakten kommer att förändras?  
Fastighetsägarna tror att utformningen av kontrakt kommer att se liknande ut som de gör idag 
men att den rörliga delen kan komma att baseras på något annat, exempelvis flöden. Flera 
ställer sig frågande till hur de ska kunna ta del av den omsättning som sker digitalt, men som 
frammanas av det fysiska mötet i butiken. Detta är någonting som fastighetsägarna arbetar på 
för att kunna ta del av. Kortare kontraktstid för nya typer av butiker, längre kontraktstid för de 
butiker som efterfrågar större ytor i centrala, attraktiva lägen. En ökad flexibilitet i 
kontraktslängd kommer efterfrågas. 
 
Hur tror fastighetsägarna att handelsytorna kommer att förändras på sikt? 
Fastighetsägarna är oeniga vad gäller utvecklingen av de individuella butikernas utformning 
men eniga då det kommer till handelsplatsens/-stråkets/köpcentrumets utveckling. Några tror 
på att detaljister kommer efterfråga färre, men större enheter. Andra tror att nya koncept, som 
kräver mindre yta, kommer att efterfrågas. Samlat tror fastighetsägarna att det mycket kommer 
att handla om att locka konsumenterna till de fysiska ytorna genom att skapa attraktiva platser, 
enskilt eller genom samverkan beroende på om man äger handelsytorna själv eller om det finns 
flera ägare. 
 
Hur tror fastighetsägarna att hyresgästsammansättningen kommer att se ut? 
Fastighetsägarna tror att vi kommer att se fler inslag av upplevelsebaserad handel samt café 
och restaurang i hyresgästsammansättningen än tidigare när framförallt mode haft en 
dominerande roll. Vidare nämns vikten av att addera sådant i hyresgästsammansättningen som 
inte går att få tillgång till om du som konsument e-handlar. 
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Hur mycket samarbetar fastighetsägarna med sina hyresgäster kring platserna de finns på? 
Fastighetsägarna anser sig själva samarbeta mycket med sina hyresgäster. De fastighetsägare 
som har handelsytor i citylägen lägger dock större vikt vid samarbete med andra aktörer så som 
andra fastighetsägare och olika organisationer som arbetar med att främjar platsers 
attraktionskraft. 
 
Vad ser fastighetsägarna som den största utmaningen med den ökande e-handeln? 
Fastighetsägarna har ingen samlad syn på vad som för dem är den största utmaningen med e-
handeln. De fokuserar på väldigt spridda utmaningsområden så som att hitta nya betalnings- 
och hyreslösningar, att locka och behålla befintliga besökare, att försäljning i butik ska minska 
eller att omsättningstakten av hyresgäster ökar.  
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5 Analys och diskussion  
I avsnittet analyseras och diskuteras resultaten som presenterats ovan. De frågor som ansetts 
vara av störst betydelse efter intervjuer med fastighetsägare och konsulter har i analysen 
presenterats separat, vidare har övriga frågor analyserats där det ansetts ge vidare tyngd och 
sammanhang för analysen. Avslutningsvis sammanfattas analysen i en diskussion följt av en 
slutsats och förslag på fortsatta studier.  

 

5.1 Hyreskontraktens utformning och längd 

En av de frågor som ställts till fastighetsägarna behandlade hyreskontrakt och om de tror att 
dessa eventuellt kommer behöva förändras i framtiden samt hur de i så fall tror att de behöver 
anpassas. Inför intervjuerna granskades bland annat en artikel (Ahola, 2017) och en rapport 
(Colliers International, 2015) där det framhålls vara en ”växande problematik” för 
fastighetsägare att omsättning knuten till den fysiska butiken minskar då fler och fler 
transaktioner sker på nätet. Under intervjuerna gav fastighetsägarna en blandad bild av 
huruvida de tycker att detta är problematiskt eller inte. En fastighetsägare förklarade att de vill 
behålla omsättningsbaserad hyra av den anledningen att de vill få in statistik om butikernas 
försäljning för att kunna urskönja trender och ytterligare en tror inte heller de kommer förändras 
märkvärt i juridisk mening. En annan fastighetsägare svarade att man inte tror på att principen 
för omsättningsbaserad hyra kommer att försvinna men att man kan behöva hitta andra sätt för 
att även kunna ta del av till exempel de kunder som beställt på nätet och endast hämtar ut 
varorna i butiken, att man vill kunna ta del av omsättningen online också. Vid till exempel click 
and collect fungerar den fysiska butiken som utlämningsställe och att det är utnyttjandet av 
fastighetsägarens lokal som möjliggör för ett utlämningsställe på platsen. D.v.s. att det är ytan 
som fastighetsägaren tillhandahåller som gör att köpet blir av eller i alla fall är en stor 
bidragande faktor till det och den försäljningen vill man då kunna ta del av. Samtidigt möjliggör 
butiken som utlämningsställe för e-handel också att butiken kan locka kunder till den fysiska 
platsen och på så vis har möjlighet att sälja mer till kunden. E-handeln agerar här som ett 
komplement till den fysiska handeln, ett exempel på komplementaritet (Cao m.fl., 2012; Van 
Rietbergen och Weltevreden, 2007), vilket är gynnsamt för detaljisten och bör återspeglas i 
hyran till fastighetsägaren.  
 
Även vid intervjuer med konsulterna diskuterades hur framtida hyreskontrakt för 
handelslokaler kan komma att behöva anpassas. En av konsulterna menade på att hyrorna 
kommer att bli den största utmaningen för fastighetsägare, hur man tar betalt för sina 
handelsytor. I linje med fastighetsägarna menar konsulten att omsättningen/transaktionen inte 
längre sker i butikerna i den grad som det gjorde förr och att det måste hanteras. Man måste 
finna en strategi för att mäta e-handeln och utnyttja den kanalen i hyrorna. Den andra konsulten 
passar på att framhålla att analys rörande hyror inte är deras huvudsakliga arbetsområde men 
håller med den om att det är en utmaning. De anser att den vanliga, traditionella, 
omsättningsbaserade hyran inte är någonting att satsa på längre och tror på sikt mer på hyror 
som är baserade på annat, exempelvis på flöden utanför butiken. Här kan tänkas att en modell 
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likt den Gallosti tog fram under ett examensarbete på KTH 2015, baserad på besökare i butiken, 
skulle kunna vara en alternativ väg att gå.  
 
En annan aspekt vad gäller förändring av hyreskontrakt avser längden på dem (Bränström, 
2018b). En av konsulterna menar att vi generellt ser kortare kontraktstider nu än jämfört med 
för fem till tio år sedan. Även en fastighetsägare framhåller att en av utmaningarna med 
framtidens hyreskontrakt blir att kunna ta betalt kortare. Den utmaningen har också diskuterats 
gällande just svårigheten rent juridiskt, det har varit svårt att ta fram korta kontrakt då 
lagstiftningen inte är byggd för det. Samtidigt ser vi mer och mer butiker i form av pop up:er 
och likande och konsulten tror även att detaljisterna i branschen fortsatt kommer att efterfråga 
kortare kontrakt då flexibiliteten blir allt viktigare. Därför är det viktigt att kunna få fram 
kortare kontrakt, något som en av fastighetsägarna svarat att de arbetat med tillsammans med 
andra branschorganisationer. E-handeln påverkar hela handelssegmentet och det är idag svårt 
att veta hur företaget kommer att se ut om ett år, då vill man inte signera långa och oflexibla 
kontrakt. Däremot har en annan fastighetsägare svarat att man tror att vi kommer observera 
längre kontrakt, speciellt i attraktiva citylägen, då deras hyresgäster efterfrågar det medan en 
annan svarade att de ser både de som efterfrågar längre och kortare kontrakt. Alla 
fastighetsägare har inte diskuterat hur de tror att längden på kontrakten kommer behöva att se 
ut då frågan om kontrakten varit öppen och ställd om vad de tror om kontrakten i allmänhet. 
Resultatet från intervjuerna visar på en spridning vad fastighetsägarna tror om längd på 
framtida handelshyreskontrakt.  

5.2 Handelsytornas innehåll och utformning 
Vidare har det diskuterats med fastighetsägarna hur de tror att deras handelsytor kommer att 
förändras på sikt, både till utformning och hur de tror att deras hyresgästsammansättning 
kommer att se ut. Samtliga fastighetsägare har svarat relativt enhetligt på detta, de tror på att 
utvecklingen de närmaste åren kommer att spegla det som vi ser just nu, att den kommersiella 
servicen byggs ut, att det blir fler restauranger och caféer och att upplevelser på 
handelsplatserna kommer att öka. D.v.s. man tror på det som kallas för upplevelsebaserad 
handel, att man måste kunna erbjuda någonting som inte går att köpa online och att det är det 
som kommer att locka besökare till platsen. Som en av fastighetsägarna uttryckte det så vill 
man skapa en plats där besökarna vill hänga kvar, inte bara handla sin tröja och sedan lämna 
platsen. Fastighetsägarnas syn på hur hyresgästmixen kommer att förändras framöver stämmer 
överens med den rapport som Stadsliv tagit fram för Falkenberg som lyfter fram 
hyresgästsmixen som ett medel för att behålla platsens attraktivitet och besökstal som en ren 
överlevnadsfråga (Söderlind, 2015). 
 
Förståelsen för behovet av att skapa flöde och samtidigt förlänga besökarnas närvaro vid 
platsen verkar finnas hos samtliga av de fastighetsägare som träffats. Alla har på ett eller annat 
sätt påbörjat utvecklingen av att se över vad handelsbeståndet ska bestå av och hur 
utformningen och attraktionen av platsen kan justeras och förbättras (Balogh m.fl., 2017). 
Konsulterna är eniga om att det tidigare varit mode tillsammans med matbutiker som tidigare 
varit den största beståndsdelen på de flesta handelsplatserna och de har utgjort den största 
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bakomliggande motorn för att driva folk till platserna. Modehandeln ser vi nu har det svårare i 
och med att fler och fler väljer att handla på nätet vilket tydligt kan ses i och med att många 
butiker som tvingas stänga ner. Men vad händer då när även matbutikerna kommer ut med sina 
produkter genom e-handeln och den fysiska närvaron inte är lika stark som idag? Då behöver 
man locka konsumenterna med det som inte går att köpa på nätet och skapa mötesplatser där 
folk vill umgås och vara. En fastighetsägare påpekar att vilken hyresgästmix som borde finnas 
till stor del beror på vad för fastighet man har och vilket läge den har, men att det generellt är 
en ökning av just service och nöje tillsammans med en ökning av restauranger och caféer som 
kommer att vara aktuellt för framtiden. En annan instämmer med detta och säger att en större 
mix av fysiska retail-butiker och punkter av upplevelsekonsumtion såsom nöje, men också mat 
och blommor kommer att ses framöver. Konsulterna är eniga med fastighetsägare om att vi 
kommer att få se en förändring i fördelningen av aktörer i hyresgästsammansättningen för 
handelsytor framgent och att det samtidigt är viktigt vad man väljer att ha för hyresgäster i sin 
handelsportfölj. En konsult liknar handeln vid ett eget ekosystem, att den ska leva i symbios 
och att allt ska fungera tillsammans inom handeln. Vidare förtydligar de ytterligare, för 
externhandel, att det idag är livsmedelsbutikerna som lockar kunderna. Dagligvaruhandeln 
såsom mat och även det segment som är tungt och skrymmande, exempelvis möbler, spår de 
snart också kommer att ta sig ut på nätet precis som modehandeln gjort. Det blir då viktigt att 
skapa andra besöksanledningar i form av kommersiell service, nöje och upplevelser för att 
behålla platsens attraktivitet. En annan intressant aspekt av detta är det svar som den andra 
konsulten givit, att det inte nödvändigtvis är till följd av e-handeln som kommersiell service 
och restauranger och caféer ökat mycket de senaste åren. Konsulten menar att det här segmentet 
började öka redan innan e-handeln hade så pass stora marknadsandelar som den har idag. 
Däremot är det ett lyckosamt sammanträffande att det är just ditåt utvecklingen av handelsytor 
är på väg och att e-handelns ökande närvaro driver på den utvecklingen ytterligare då 
handelsplatser går mer åt att vara mötesplatser. 
 
När det gäller hur den enskilda butikers utformning och storlek kommer att se ut framöver går 
meningarna isär hos fastighetsägarna där några tror att detaljister kommer att efterfråga färre, 
men större lokaler. Andra tror att handlarna kommer vilja minska ytorna (Bränström, 2018b). 
En ytterligare fastighetsägare tror att vi kommer se mer nya koncept såsom showrooms, pop 
up:er och delade ytor hyresgäster sinsemellan. Även av konsulternas svar är det svårt att dra 
någon tydlig trend, den ena säger att man tror på minskning av ytorna på lokalerna medan den 
andra svarar att man just nu ser både och, både de som vill ha större lokaler och de som vill ha 
mindre och att det därför inte går att se någon trend ännu. Hur lokalerna kommer behöva 
utformas har även med konsumtionstrender i övrigt att göra, inte endast hur e-handeln påverkar 
handeln även om det är en stor del av konsumtionsmönstret. Det är troligt att man ännu i 
branschen inte vet hur man kommer vilja göra för framtiden och behöver testa sig fram, för en 
del butiker kanske mer yta kommer att krävas då de satsar på att kunna tillhandahålla ett fullt 
sortiment som de gör på nätet för att kunder ska kunna hämta ut varor i butiken. För andra, som 
kanske har andra typer av varor som kanske showroom-konceptet fungerar bättre och att de då 
behöver mindre yta.  
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5.3 Samarbete mellan berörda aktörer 

För att skapa en attraktiv plats som ska locka konsumenter är en viktig grundförutsättning att 
det finns en samverkan mellan berörda aktörer, vilket stöds av tidigare studier (BIDs in 
Sweden, 2018; Bergman, 2018) och olika organisationer (Olsson, 2017). Mot bakgrund av 
detta ställdes frågan angående hur mycket fastighetsägarna samarbetar med sina hyresgäster 
för att utveckla sina handelsytor och om de själva kommer på nya koncept de vill prova eller 
om de avvaktar för att se vad hyresgästerna efterfrågar. Samtliga fastighetsägare svarade att de 
har nära samarbeten med hyresgästerna och träffar dem på regelbunden basis. En 
fastighetsägare har svarat att man tror att det kommer bli än viktigare nu att hålla nära kontakt 
med hyresgästerna för att de ska kunna få en så bra inblick i vad som händer på marknaden 
som möjligt och för att förstå vad som efterfrågas. Vidare poängterar de att det kommer vara 
avgörande att man som fastighetsägare håller sig på tårna och är lyhörd efter vad som 
efterfrågas eftersom marknaden förväntas förändras fort och behovet för ytorna kan komma att 
förändras. Här ser man möjligheten att genom nära samarbete med hyresgästerna kunna få 
tillgång till den information gällande efterfrågan då detaljisterna har en närmare kontakt med 
konsumenterna. Något som dock framhållits av ett par av fastighetsägarna är att de själva inte 
skapar koncept i form av enskilda butiker, det är inte deras verksamhet, men de samarbetar 
gärna med hyresgäster som gör det. De kan också ha en bild av vad för sorts koncept som skulle 
kunna passa och fungera i framtiden och letar aktivt och tar kontakt med hyresgäster som har 
dessa koncept. En annan av fastighetsägarna berättade att en specifik andel av deras 
hyresgästers hyror går till en så kallad “marknadsföringspott” och att de gemensamt med sina 
hyresgäster arbetar med frågor kring hur de ska marknadsföra platsen och locka kunder till den. 
Samma fastighetsägare sa även att de nu kan se skillnad i hur hyresgästerna agerar, att 
hyresgäster som tidigare inte deltagit i möten nu deltar aktivt. Detta kan tyda på att butikerna 
känner av och oroar sig för den fysiska handelns framtid och likt vad ytterligare en 
fastighetsägare nämnde, att fastighetsägare framöver kommer behöva arbeta ännu närmare sina 
hyresgäster och bli mer involverade i vad som händer.  
 
En ytterligare sak som lyftes av fastighetsägarna under intervjuerna, oberoende av varandra 
och utan att det funnits med bland de förbestämda frågorna, är vikten av att samarbeta med 
kringliggande fastighetsägare och utomstående aktörer för att göra sina handelsytor attraktiva 
och levande. Vad som tydligt kunde observeras var att ingen av de tre fastighetsägare som 
tillhandahåller köpcentrum uppmärksammade ämnet, medan samtliga tre fastighetsägare med 
citylokaliserade ytor, där det oftast finns flera fastighetsägare, självmant betonade vikten av 
den här typen av samarbete. Platserna som det bedrivs handel på idag behöver få tydliga 
inriktningar och egna identiteter och för att kunna skapa det på en plats med fler fastighetsägare 
behöver man samarbeta. Man kan se exempel på hur fastighetsägare arbetar med detta på ett 
BID-inspirerat sätt, exempelvis Bibliotekstan eller City i Samverkan Stockholm. En 
fastighetsägare berättade om ett samarbete de nyss påbörjat där de bjudit in andra 
omkringliggande fastighetsägare för att prata om och gemensamt kunna komma med idéer för 
att tillsammans bygga sina platser och för att kunna arbeta mot gemensamma mål. Dessa 
initiativtaganden känns allt mer viktiga inför framtiden då konkurrenskraftiga handelsplatser 
behöver skapas. Här skiljer det sig hur olika fastighetsägare måste agera beroende på vilken 
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typ av handelsytor de har i sina bestånd. Fastighetsägare med köpcentrum är inte lika beroende 
av samarbete med andra fastighetsägare eftersom det oftast är en ägare. Jämför man inne i 
citykärnor kan det teoretiskt sett finnas lika många ägare som det finns fastigheter. Vill man då 
skapa en identitet på platsen behöver alla arbeta mot samma mål, annars kommer det inte att 
fungera. Som en av fastighetsägarna sa finns det idag egentligen ingen enskild organisation i 
Sverige som har speciellt stora medel för att kunna samla fastighetsägare och hjälpa till att 
driva enskilda projekt och platser, som det finns utomlands. Utan det krävs att fastighetsägare, 
med finansiella muskler, självmant är med och driver sådana organisationer. 

5.4 E-handelns utmaningar 

Svaren på frågan vad fastighetsägarna ser som de största utmaningarna med e-handeln 
varierade betydligt. Några berörde att det är sättet att konsumera som förändras och att det som 
blir utmaningen är att anpassa sina handelsytor till kundernas nya beteenden. Man måste 
fortsatt ha ytor dit konsumenterna vill komma och handla och det gäller att hänga med i 
svängarna. En av fastighetsägarna säger att de själva inte märker av e-handeln i reella ting så 
som vakanser men de märker av att marknaden har en snabbare förändringstakt nu än tidigare. 
De säger att det blir viktigt att hålla sig uppdaterad för att kunna ha färdiga lösningar på plats 
när förändringen sker och att förvaltarrollen förändras mot en mer aktiv förvaltning som måste 
kunna agera snabbt. På samma spår svarar en annan att det blir en utmaning att våga tänka nytt 
och hänga med i svängarna. Även här blir hyresgästmixen en viktig del för fastighetsägare så 
att de kan ”sprida sin risk”. En del branscher är mer konkurrensutsatta av e-handeln och löper 
därför en större risk att inte klara sig lika bra. Det i sin tur medför en risk för fastighetsägarna 
om de har hyresgäster som till slut inte klarar av att betala hyran. Tänker man till exempel på 
det som presenterats i ”Det stora detaljhandelskiftet 2018” (Arnberg m.fl., 2018) ser man vilka 
branscher som just nu står inför en omfattande branschförändring och hur fastighetsägare 
kanske behöver se över hyresgästmixen för att undvika att ha för många hyresgäster inom de 
mest konkurrensutsatta segmenten.  
 
På frågan om fastighetsägarna känner oro över att e-handeln blir en större och större del av 
detaljhandeln och om den “butiksdöd” som skrivs om i media har vi även här fått svar som 
varierat något. Ingen har svarar rakt ut att de känner oro, vissa har svarat den totala motsatsen, 
att de har sådana handelslägen att de inte behöver oroa sig, medan vissa menat på att det är 
klart att butiksdöden är ett faktum men att man kunnat vidta åtgärder för att motverka effekterna 
man får som fastighetsägare. En annan menar att man inte känner oro över sina lägen men att 
men alltid måste bedöma och anpassa sig efter risker på marknaden och där ”butiksdöden” är 
en sådan risk man måste räkna med. Någonting intressant med detta är svaret vi fått under 
samtalet med en av konsulterna, när vi undrat om de tror att fastighetsägare behöver oroa sig. 
De har svarat att fastighetsägarna bör känna oro, och att det är en stor omställning som kommer 
ske i handeln och att det inte är någon tvekan om att vi kommer se ett minskat antal butiker, 
vilket också styrks av nya rapporter. Detta gör att man kan fundera kring om fastighetsägarna 
antingen inte riktigt insett magnituden av förändringarna som väntas ske inom handeln och inte 
känner oro av den orsaken eller om de helt enkelt valt att inte dela med sig av sin oro. Å andra 
sidan är det också viktigt att resonera kring begreppet ”butiksdöd” och skapa sig en uppfattning 



   
 

43 

om hur många butiker som verkligen stänger jämfört med hur många som också öppnas, som 
den andra konsulten påpekade.  
 
Någonting intressant när det kommer till e-handeln och branschförändringen är det som 
framkommit under en av intervjuerna med konsulterna samt det som också kan ses delvis i 
referensramen är det som kan sägas om en branschförändring. Man kan observera en tydlig 
branschförändring när en del av handeln vuxit till mellan 10 och 15 procent av den totala 
handeln. Tittar man på e-handeln inom exempelvis modesegmentet som idag ligger på cirka 14 
procent, kan där observeras att det just nu händer otroligt mycket och att det sker en omställning 
i branschen, det rapporteras ständigt om butikskedjor som tvingas stänga fysiska butiker. 
Jämför man det med elektronikhandeln där e-handeln idag ligger över tröskeln för när en 
branschförändring sker kan urskönjas att många av de stora elektronikkedjorna som fanns för 
några år sedan inte längre finns och att det knappt finns några småbutiker kvar. Detsamma 
gäller bokhandeln. Det är med bakgrund av detta viktigt för fastighetsägarna att ha i åtanke en 
branschförändring, att man har ett långsiktigt tänk vad gäller utvecklingen av handelsplatsen 
och kanske försöker förutspå vad man tror kommer hända om fem till tio år, inte bara satsa på 
det som fungerar precis just nu för det kanske snabbt blir utdaterat.  

5.5 Fastighetsägarnas strategier för framtiden 

När vi har ställt frågan till fastighetsägarna huruvida de arbetar med tydliga strategier internt 
för att kunna fortsätta ha konkurrenskraftiga handelsytor, varierar svaren lite även där. I ett av 
fallen svarar en av fastighetsägarna att de har en ”extremt” uttalad strategi och har haft det 
länge medan andra svarat att de arbetar med frågorna eller har ett arbetssätt som bäddar för att 
lättare kunna vara med när förändringen sker men kanske inte egentligen har en uttalad strategi. 
De flesta verkar alltså arbeta på ett proaktivt sätt, en fastighetsägare har också svarat att de 
utför olika tester, t.ex. testar olika butikskoncept. Alla fastighetsägare har givit en bild av att 
de ligger i god fas och är medvetna om den utveckling som sker i handeln, även de som inte 
uttalat sagt att de har en tydlig strategi. De har på olika sätt försökt förmedla att de vet vad de 
arbetar mot för mål, även om det inte är tydligt ännu hur handeln kommer se ut om tio år. När 
samma fråga däremot ställts till konsulterna, alltså huruvida de tror att fastighetsägarna arbetar 
med en tydlig plan för att möta den nya typ av marknad som växer fram har de svarat att de 
inte håller med om att fastighetsägarna har en tydlig strategi. Den ena konsulten har svarat att 
de tror att det är många fastighetsägare som har svårt att överblicka helheten och att det är lätt 
att fastna i sitt eget tänkande och svårt att lyfta blicken för att se marknaden ordentligt. Man 
svarar också att ”en del har bättre koll än andra”. På samma spår svarar den andra konsulten, 
att det beror på vilken fastighetsägare man pratar om. En del fastighetsägare är retail-proffs 
medan de flesta inte arbetar mot en tydlig plan. En av anledningarna till att svaren skiljer sig 
så pass mycket fastighetsägare och konsulter emellan kan vara för att de fastighetsägare som 
intervjuats är bland de största fastighetsbolagen i Sverige och samtliga har mycket handel i sina 
portföljer, en del av dem arbetar uteslutande med handel. Hade andra mindre och mer 
diversifierade fastighetsbolag intervjuats hade svaret troligtvis sett annorlunda ut.  
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När frågan ställts angående vad fastighetsägarna grundar sina strategier på och hur de samlar 
in informationen svarar de alla relativt enhetligt. Dels är samtliga stora fastighetsägare och har 
tillgång till mycket data internt men de samlar också in data externt så som olika offentliga 
rapporter och liknande som släpps allmänt. Det ska förtydligas att dessa frågor inte tagit stor 
del av intervjuerna och heller inte genererat särskilt långa svar från fastighetsägarna, de har 
mer ställts som följdfrågor till den lite större frågan om huruvida de har en tydlig strategi. 
Likväl har en fastighetsägare svarat att de har en egen research-avdelning och andra svarar att 
de har egna affärsutvecklare som arbetar med detta, någon säger också att just det teamet har 
ökat i personal för att kunna öka lyhördheten mot marknaden. Det är endast en av 
fastighetsägarna som uttryckligen svarat att de kontinuerligt tar hjälp av olika experter från 
konsultföretag. I och med att samtliga fastighetsägare är stora bolag inom handeln är dessa 
resultat inte särskilt förvånande. Här bör nämnas att hade även här mindre fastighetsägare 
tillfrågats samma sak finns möjligheten att svaren hade blivit annorlunda då de troligtvis inte 
har samma kompetens eller resurser inhouse som de större bolagen har.  
 
Ytterligare en intressant aspekt som diskuterats med några av fastighetsägarna är hur de själva 
definierar sig. Detta har inte tillhört de förbestämda frågorna men några av fastighetsägarna har 
ändå själva berört ämnet på olika sätt. En fastighetsägare har framhållit att man fortfarande är 
fastighetsägare i första hand och kanske gör bäst i att låta butikerna sköta sitt eget område. Man 
vill inte lämna sin kärnverksamhet alltför mycket, utan fokusera på vad man är menad för, dvs. 
fastigheter. En annan har istället sagt saker som tyder på att de inte alls skulle vara främmande 
för att själva ge sig in mer i e-handeln på något vis i framtiden. En tredje framhöll att det är 
svårt att veta var gränsdragningen ska gå, vad fastighetsägare bör göra och vad butikerna själva 
bör sköta. Detta kan kanske jämföras med det som en av konsulterna pratat om, vilket är graden 
av professionalisering. De som konsulten beskrivit som retail-proffs är de fastighetsbolag som 
arbetar med sin handel på ett tydligt sätt vilket inte nödvändigtvis behöver vara den med mest 
handelsyta. Ytterligare något som kan visa på detta är svaret som en fastighetsägare givit, att 
de ser sig själva som ett retail-bolag i första hand och inte bara som en fastighetsägare.  

5.6 Sammanfattande diskussion 

Sammanfattningsvis visar resultatet av studien på att fastighetsägarna i mångt och mycket 
arbetar med samma utgångspunkter, alla verkar i olika grad ha insett att de behöver tackla 
frågan kring hur handeln ändras även om de i vissa fall gör det på olika sätt och med olika 
vinklar och attityder. Vad intervjuerna med fastighetsägarna visar på är att de arbetar på olika 
sätt då de äger olika typer av handelsplatser. Dels arbetar de lite olika på grund av hur de 
behöver samarbeta och arbeta med platserna runtomkring sig, en fastighetsägare i city har 
många grannar medan en köpcentrumägare bara behöver arbeta med sina egna strategier för 
centrumet. Det svåraste med e-handeln kan beskrivas som hur den förändrar konsumenternas 
beteenden och med det medför ett nytt typ av ”läge” som den vanliga fysiska handeln behöver 
konkurrera med. I och med att e-handeln gör vanlig handel så smidig behöver den fysiska 
handeln komma med någonting mer som inte går att få tillgång till på internet. Detta verkar 
samtliga fastighetsägare vara med på och de arbetar aktivt med t.ex. frågor som rör en 
butiksmix som går mer mot en uppblandning med kommersiell service, caféer och restauranger 
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och andra typer av upplevelser. Det som kan diskuteras ytterligare är hur pass mycket av den 
nya kompetensen som behövs som fastighetsägarna ska besitta själva. Som en av 
fastighetsägarna sa bidrar detta till en ny typ av förvaltning. Ska fastighetsägare som helhet bli 
retail-proffs eller ska man låta butikerna själva sköta det?  
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6 Slutsats 
Detta arbete har undersökt hur e-handelns utveckling och expansion påverkar fastighetsägare i 
hur de väljer att förvalta sina handelsytor samt om de har någon tydlig strategi eller plan för att 
möta den nya typ av handelsmarknad som växer fram. Vid intervjuerna med fastighetsägarna 
ges känslan att samtliga av dem är fullt införstådda med att det är en stor förändring vad gäller 
förvaltning av fysiska handelsytor som är på väg att inträffa och att det gäller att hänga med i 
utvecklingen. Samtliga fastighetsägare arbetar mot en mer upplevelsebaserad handel och 
blandad hyresgästmix för att det är vad man tror fortsatt kommer att locka kunder till 
handelsplatserna. I övrigt är synen på handelsutvecklingen blandad i vad man tror kommer att 
efterfrågas i form av t.ex. butikers utformning eller hyreskontrakt. En del tror på mindre ytor 
och en del på större, samma sak med hyreskontrakten, en del tror på kortare och andra på lite 
längre. Något som är intressant är dock synen på hur man arbetar mot framtiden. Samtliga 
fastighetsägare har, om inte en tydligt uttalad strategi, ändå uttryckt att man arbetar mot tydliga 
mål eller testar nya saker för att vara på tårna och hänga med. Detta medan konsulterna uttryckt 
att fastighetsägare inte alltid arbetar med tydliga strategier och ibland har svårt att se 
helhetsbilden.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi tror att samtliga av de fastighetsbolag vi träffat till viss 
del har bra uppfattning om hur handeln utvecklas och hur de själva bör arbeta för att kunna ha 
attraktiva handelsplatser i framtiden. Samtidigt är de svar vi fått så pass olika på många sätt att 
man kan fundera över vem det egentligen är som håller sig mest uppdaterad om vad som händer 
på marknaden samt vet bäst hur man bör arbeta. Vad man kan fundera över är om det kan finnas 
en gemensam väg för hur fastighetsägare bäst ska arbeta med handeln och hur mycket de ska 
vara just renodlade fastighetsägare eller om man bör axla en roll mer likt ett retailbolag?  

6.1 Förslag till fortsatta studier 

Någonting som denna uppsats inte tittar närmare på är hur handelns ändrade mönster kan 
komma att påverka fastighetsvärden. Denna uppsats berör lätt hur nya typer av hyreskontrakt 
skulle kunna utformas. Vad som skulle vara intressant att se vidare på är hur detta, kanske 
tillsammans med konsumenternas ändrade mönster, påverkar fastighetsvärdena. En fastighets 
värde bygger till stor del på hyresintäkterna och hur man värderar en fastighet är en väl 
genomarbetad modell, vad händer om man skulle ersätta de traditionella kontrakten med 
någonting som är baserat på någonting helt annat, kanske flöden?  
 
Det som också skulle vara intressant är att upprepa denna studie i större omfattning. På grund 
av både tids- och resursbegränsningar har endast ett fåtal fastighetsägare intervjuats, samtliga 
i det större segmentet. Svaren hade troligtvis blivit annorlunda om andra fastighetsägare fått 
svara och det hade varit mycket intressant att se.  
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Bilagor 
Bilaga 1 – Intervjuguide, fastighetsägare 

1. Vad ser ni som fastighetsägare för utmaningar med den ökande e-handeln? 
 

2. Känner ni någon oro över “butiksdöden” som media skriver mycket om? 
 

3. Hur tror ni att era handelsytor kommer att förändras på sikt, om ni tror att de 
förändras? 
 

4. Hur tror ni att er hyresgästsammansättning kommer se ut i framtiden, kommer den att 
förändras? 
 

5. Hur tror ni att era hyreskontrakt kommer att se ut i framtiden, kommer de skilja sig 
från den utformning de har nu? 

 
6. Hur mycket samarbetar ni med era hyresgäster för att utveckla de fysiska 

handelsytorna för att möta den nya, mer digitala, marknaden? Tar ni själva fram nya 
koncept för era handelsytor eller arbetar ni efter vad hyresgästerna efterfrågar? 
 

7. Har ni en uttalad strategi eller plan för handelsytorna i framtiden för att kunna 
fortsätta ha en konkurrenskraftig detaljhandel? 

 
8. Vad grundar ni er strategi eller beslut på, hur samlar ni in information och kunskap 

om vad som händer på marknaden? Har ni enheter internt som arbetar med 
informationsinsamlingen/analyserna eller tar ni hjälp externt? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide, konsulter 
1. Vad tror du kommer vara fastighetsägarnas största utmaning med den ökande e-

handeln? 
 

2. Borde fastighetsägare känna oro över “butiksdöden” som media skriver mycket om? 
 

3. Hur ser du på e-handelsutvecklingen framöver, kommer den fortsatt att gå starkt? 
 

4. Vilka fastighetsägare (vilka handelslägen) tror du påverkas mest? Tror du att det är 
några handelssegment som klarar sig bättre? 

 
5. Hur tror du att fastighetsägare behöver anpassa sina handelsytor på sikt (om du tror att 

de kommer behöva anpassa dem)? 
 

6. Tror du att vi kommer få sen en annan hyresgästsammansättning än nu, att 
fastighetsägare behöver ändra sin hyresgästmix för att fortfarande ha attraktiva 
handelsytor? 

 
7. Tror du att hyreskontrakten kommer behöva anpassas i framtiden? På vilket sätt? 

 
8. Tror du att de flesta fastighetsägare arbetar enligt en tydlig plan för att kunna möta 

den nya typen av marknad som växer fram? 
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Bilaga 3 – Intervjuade fastighetsägare 
Anonym fastighetsägare. [2018-04-13]. 
 
Atrium Ljungberg AB, Chef för digitalisering och hållbar utveckling. [2018-04-30]. 
 
JLL, Head of Retail Advisory. [2018-04-27]. 
 
Citycon, Shopping Centre Manager. [2018-04-27].  
 
HUI Research AB, Konsult. [2018-04-19]. 
 
Thon Property AB, Marketing manager. [2018-03-26]. 
 
Hufvudstaden AB, Affärsutvecklingschef handel. [2018-03-20]. 
 
Vasakronan, Affärsutvecklingschef handel. [2018-03-27]. 
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