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Sammanfattning  

  

  Titel: E-handelns Inverkan på Köpcentrum 

Författare Tobias Rönnberg Halvorsen 

Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 

Centrum för Bank och Finans 

Examensarbete nummer 119 

Handledare Henry Gonza Muyingo 

Nyckelord Köpcentrum, E-handel 
   

Denna kandidatuppsats syftade till att förklara vad e-handelns inverkan på köpcentrumen är. 

Konkurrerar de två med varandra? På vilket sätta och i vilken omfattning? Hur ska 

köpcentrumen anpassa sig efter e-handelns utveckling? Detta var några av de frågor som 

ställdes. 

 

Svensk detaljhandel har växt med ca 100 procent under perioden 1995-2011. Under denna 

period har köpcentrumen haft en gynnsam utveckling med flertalet nyetableringar och 

tillbyggnationer för att mätta den stigande efterfrågan som är en följd av urbaniseringen. 

Antalet köpcentrum har fördubblats de senaste 15 åren och år 2011 omsatte köpcentrumen 

622 miljarder vilket motsvarar ca 30 procent av den totala detaljhandeln. Parallellt med detta 

har e-handeln etablerat sig på detaljhandelsmarknaden och de första webbutikerna öppnade i 

mitten på 90-talet. I början på 2000-talet möjliggjorde bl.a. teknisk utveckling att e-handeln 

kunde fortsätta växa i hög takt. År 2003 utgjorde e-handeln ca 1 procent av 

detaljhandelsmarknaden. År 2011 utgjorde den 5 procent. Tillväxten har varit hög även under 

lågkonjunkturen vilket påvisar styrkan inom denna försäljningskanal. 

 

Konkurrensbilden när det gäller dessa två försäljningskanaler är varken svart eller vit. De 

delar visserligen samma målgrupper i mångt och mycket samt att de har liknande utbud. På 

detta vis konkurrerar de, men en betydande skillnad har kunnat urskiljas. Köpcentrumen 

fokuserar mer och mer på att bli mötes- och nöjesplatser vilket innebär en kombination av 

varor, tjänster och service som e-handeln har svårt att efterlikna. I en undersökning av Svensk 

Handel framgår det att köpcentrumen verkar ha tagit en stark position inom 

dagligvaruhandeln. Dagligvaruhandlarna inom detaljhandeln anser nämligen att köpcentrum 

är det största hotet både mot dem själva och inom detaljhandeln överlag. E-handeln å andra 

sidan är mer enkelspårig gällande sitt utbud. Oftast säljer webbutiker endast varor, tjänster 

eller service. Betoningen ligger dock på varor av sällanköpstypen. Sällanköpshandlarna ansåg 

tvärtom mot dagligvaruhandlarna att det var e-handeln som var den största utmaningen för 

dem själva och detaljhandeln som helhet. Vissa anser dessutom att e-handeln fungerar som ett 

komplement till köpcentrumen vilket också är sant.  

 

Ett kort svar på problemställning är att e-handeln i dagsläget inte påverkar köpcentrumen i 

stor utsträckning eftersom e-handeln än så länge har en relativt liten marknadsandel. Detta 

kommer troligen förändras på sikt p.g.a. e-handelns starka utveckling. Köpcentrumen bör 

redan nu planera för hur de ska hantera detta växande ”hot”. Både hot och möjligheter finns. 

Det största hotet är att e-handeln får mångfaldigt större marknadsandel och att köpcentrumens 

omsättning blir lidande av detta. Möjligheterna är att nyttja e-handeln som komplement och 

utnyttja informationsflödet för att konsumenterna slutligen ska konsumera varan i 

köpcentrumen. Exakt vad som kommer hända är omöjligt att förutspå, men troligen kommer 

e-handeln har stor inverkan på köpcentrumen och övrig detaljhandel i framtiden. 
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Abstract  
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Supervisor Henry Gonza Muyingo 
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This paper was meant to explain what effect e-commerce has on malls. Are they competing 

with each other? In that case - in what way and to what extent? How should malls adapt to the 

strong development in e-commerce? These are some of the questions meant to be answered. 

 

Swedish retailing has grown by approximately 100 per cent during the period 1995-2011. 

During this period the malls have enjoyed a healthy growth with many new construction 

projects to meet the rising demand which has followed the continued urbanization. The 

number of malls has doubled in the last 15 years and during 2011 Swedish malls turned over 

622 billion SEK which approximately corresponds to 30 per cent of the entire retail market. 

Parallel to this development, Swedish e-commerce established itself on the market and the 

first web shops opened in the mid 90’s. In the beginning of the new millennia technological 

progress enabled e-commerce to grow at a very fast pace. In 2003, e-commerce constituted 

about 1 per cent of the Swedish retail market. In 2011 the figure was 5 per cent. The growth 

has been continuous, even during the latest financial crisis which is a testament to the strength 

of e-commerce. 

 

The competition between malls and e-commerce is neither black nor white. It is true that they 

share common target groups and range in many cases and so far they are competitors. One 

major difference should however be highlighted. Malls tend to focus more on becoming social 

hubs and meeting places which means combining service with goods in a way that is hard for 

e-commerce to mimic. A recent survey by “Svensk Handel” shows that malls have taken a 

strong position in everyday commodities. Those who trade in this segment consider malls to 

be the greatest competitor when considering their own business, and the retail market as a 

whole. E-commerce on the other hand is more focused on goods instead of services or a 

combination of the two. The emphasis is clearly on goods of the durable type. The traders 

engaged in durable goods proclaimed, contrary to the everyday commodities traders, that e-

commerce was the biggest threat to them and the retail market in general. Some argue 

however that e-commerce works more like a complement to malls which is at least to some 

extent true. 

 

A brief reply to the main question of this paper is that e-commerce does not affect malls to 

any greater extent. So far, e-commerce is still a relatively small part of the retail market. This 

will probably change in time because of the strong development which is currently ongoing. 

Malls should in an early stage start planning for a response to the rapid progress of the 

Swedish e-commerce. Both threats and opportunities will accompany this progress. E-

commerce could over time gain a bigger market share and thus reduce mall turn over. The 

flow of information over the internet and the possibilities of using e-commerce as a 

complement is however an opportunity that should not be ignored. It is impossible to predict 

what will happen in the future, but e-commerce will probably have a big impact on malls and 

the retail market in general in the coming years. 
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Förord 
Denna kandidatuppsats är skriven under våren 2012 på Kungliga Tekniska Högskolan i 

Stockholm. Detta inom ramarna för kandidatprogrammet ”Fastighet och Finans”. 

Kandidatuppsatsen motsvarar 15 högskolepoäng och sträcker sig över tio veckor. 

 

Jag vill rikta ett tack till de som ställt upp på intervjuer och hjälpt mig med arbetet. Ett 

speciellt tack vill jag rikta till min handledare Henry Gonza Muyingo som kommit med goda 

råd och idéer under arbetets gång. 

 

 

Stockholm, 2012 

Tobias Rönnberg Halvorsen 
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Svensk detaljhandel har växt med ca 100 procent (detaljhandelns försäljningsvolym) under 

perioden 1995-2011
1
. Köpcentrumen har under denna period haft en gynnsam position där 

många ägare valt att bygga ut sina befintliga köpcentrum samt att många nyetableringar har 

skett. Parallellt med detta har den svenska e-handeln vuxit med över 565 procent sedan 2003. 

Frågan är om e-handeln under denna period tagit marknadsandelar ifrån köpcentrumen.  

 

Ett antal uppsatser har skrivits om just köpcentrum. Många av dessa uppsatser har fokuserat 

på olika faktorer som påverkat köpcentrumens utveckling och hur konkurrensen sett ut på 

marknaden. Detta kandidatarbete ska istället analysera e-handelns effekt på köpcentrumen. 

 

”Galleriorna tar över Stockholm” är rubriken på en DN-artikel
2
. Artikeln inleds med en högst 

aktuell frågeställning: ”Antalet köpcentrum i Stockholm har aldrig tidigare varit så stort – 

inte heller antalet besökare. Finns det någon gräns för hur många gallerior man kan bygga? 

Räcker kunderna? ”Det är inte bara reportern som ställer sig denna fråga. Är utvecklingen 

verkligen hållbar? Många verkar tro det. Detta citat härstammar från samma DN-artikel: 

”Ändå finns det plats för fler köpcentrum i staden tror i princip alla som DN Stockholm har 

pratat med. Så stor är inflyttningen. Allt handlar om att skapa en tillräckligt bra 

handelsplats.”. Köpcentrumen står idag för stor del av den svenska detaljhandeln och trenden 

pekar på en fortsatt god utveckling. 

 

Samtidigt som köpcentrumen vunnit framgångar fortsätter e-handeln att växa i Sverige: 

”Enligt e-barometern från HUI Research omsatte den svenska e-handeln 27,7 miljarder 

kronor under 2011. Det innebär en ökning med 10,6 procent jämfört med 2010, vilket kan 

jämföras med hela detaljhandeln som endast ökade med 0,8 procent under 2011.
3
”E-handeln 

är på det stora hela fortfarande relativt liten med endast 5 procent av den totala detaljhandeln i 

Sverige. Däremot är tillväxttakten hög. För att visualisera detta kan dagens omsättning på 

27,7 miljarder ställas mot de jämförelsevis obetydliga 4,9 miljarderna år 2003. Det har alltså 

skett en enorm utveckling på mycket kort tid. 

 

Den primära frågeställning som denna uppsats behandlar är om e-handeln påverkar 

köpcentrumen och i så fall hur samt i vilken omfattning. Är det rimligt att köpcentrumen 

fortsätter att ta mark samtidigt som e-handeln går som tåget? Riktar de sig verkligen till 

samma målgrupp?  

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta kandidatarbete är att ta reda på om och i så fall hur den ökande e-handeln 

påverkar köpcentrumen. En del i denna process blir därmed att kartlägga de båda 

försäljningskanalerna för att hitta likheter och olikheter som kan ha inverkan på deras 

respektive utveckling. Utöver detta ska även en bedömning av framtidsutsikterna göras för de 

båda försäljningskanalerna. 

                                                 
1
 SCB (2012) 

2
 DN-artikel (2012) 

3
 HUI (2012) 

http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern
http://www.dn.se/sthlm/galleriorna-tar-over-stockholm?rm=print
http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/e-barometern
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1.3 Problemställning 
Följande frågeställningar ska i detta arbete besvaras: 

Huvudfrågeställning: Vad är e-handelns inverkan på köpcentrum? 

 Konkurrerar e-handeln med köpcentrumen? 

o På vilka sätt och i vilken omfattning påverkar e-handeln köpcentrumen? 

o Har e-handeln och köpcentrumen samma målgrupp? 

 Hur har e-handeln och köpcentrumen utvecklats fram till idag? 

o Hur avspeglas detta idag? 

 Hur ser framtiden ut för de båda försäljningskanalerna och hur ska köpcentrumen anpassa 

sig efter e-handeln? 

 

1.4 Metod 

1.4.1 Val av metod 
Den valda metoden för denna uppsats är att kombinera olika källor med statistik för att 

besvara problemställningen. Statistik har nyttjats för att konkretisera påståenden och 

tydliggöra argumentationen. I viss mån har intervjuer genomförts för att ge fler perspektiv på 

problemställningen. Metoden valdes eftersom mycket information fanns tillgänglig och kunde 

anses vara pålitlig för de inledande avsnitten fram till det analyserande avsnittet. Eftersom 

sambandet mellan köpcentrum och e-handel inte utforskats i någon större omfattning och 

mycket av den tillgängliga informationen var subjektiv, var det nödvändigt att inhämta 

information från ”båda parter” samt de objektiva källor som fanns. Metoden valdes då den var 

överlägsen gällande tidseffektivitet och trovärdighet.  

 

En alternativ metod var att bygga uppsatsen på en enkät som hade kunnat skickas ut till olika 

representanter för e-handel, köpcentrum m.fl. Nackdelen med denna metod är de subjektiva 

svar som enkäten hade resulterat i samt att det hade varit svårt att kontrollera om svaren var 

baserade på rena åsikter eller fakta. Utöver detta hade det ändå krävts djupgående intervjuer, 

relevant litteratur eller annan källkritisk informationsinhämtning för att redogöra för fakta 

inom ämnesområdet. 

 

1.4.2 Inhämtning av data och källkritik 
Mycket av informationen gällande köpcentrum och e-handel fram till det analyserande 

avsnittet har hämtats från diverse webbaserade källor. Flera av dessa källor har även 

verifierats med hjälp av andra källor för att skapa en enhetlig bild. I största möjliga mån har 

källor använts som kan anses ha en oberoende eller relativt oberoende ställning gentemot e-

handel och köpcentrum. I andra fall har subjektiva källor vägts mot varandra för att ge en 

sanningsenlig bild. Vidare har en bedömning gjorts av varje källa för att tillse att den är 

tillförlitlig. 

 

1.5 Definitioner 
Köpcentrum – Eftersom det inte finns någon fastställd definition på ett köpcentrum som 

används i alla situationer har jag valt den mest förekommande internationellt (formulerad av 

Urban Land Institute, Washington DC, USA): 
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”En arkitektonisk enhetlig grupp av byggnader för detaljhandel och kommersiell service, som 

är planerad, utvecklad, ägd och förvaltad som en enhet. Denna skall vad gäller läge, storlek 

och typ av butiker/verksamheter, samt antal egna parkeringsplatser, vara dimensionerad och 

anpassad till den marknad som den skall betjäna.
4
” 

 

Därmed likställs t.ex. gallerior, varuhus och övriga handelsplatser som stämmer in på denna 

definition med köpcentrum. Dessa kommer även att benämnas köpcentrum i arbetet. 

 

E-handel – eller elektronisk handel som det står för. Uttrycket kommer från engelskans 

”electronic commerce” och översätts oftast till ”elektronisk affärsverksamhet” eller 

”elektronisk affärskommunikation”. Termen definieras enligt regeringens skrivelse till 

riksdagen från 1998
5
: 

”Begreppet ges en vid innebörd och inbegriper alla situationer där två parter utväxlar 

affärsinformation via olika former av telekommunikation och där minst en part har ett 

ekonomiskt intresse av kommunikationen.” 

 

Vidare så finns det två typer av e-handel: direkt elektronisk handel och indirekt elektronisk 

handel. Med direkt elektronisk handel avses transaktioner som fullkomligen sker över nätet, 

allt från beställning till leverans och betalning. Indirekt elektronisk handel avser de 

transaktioner där en vara beställs elektroniskt men betalas och/eller levereras på traditionellt 

vis. I denna uppsats avses båda typerna när begreppet ”e-handel” nyttjas. Det kan även 

tilläggas att postorder bör hållas separat från begreppet e-handel. De är lika i många 

avseenden, men den stora skillnaden är att postorder baseras på en fysisk katalog för att nå 

kunderna. 

 

Cross Channel Centres - ”[...] fokuserar på digitala försäljnings- och marknadsförings-

kanaler för köpcentra.
6
”Denna metod syftar alltså till att göra köpcentrumet tillgängligt även i 

digital form. 

 

1.6 Avgränsning 
Avgränsningar gällande köpcentrum har gjorts efter den definition som anges i ”1.6 

Definitioner”.  E-handeln avgränsas endast enligt definitionen i ”1.6 Definitioner”. Inga 

geografiska avgränsningar har gjorts, men storstadsregionerna och framförallt Stockholm 

behandlas i större utsträckning än resten av landet. 

 

1.7 Disposition 
Kapitel 2 redogör för köpcentrumens historia och utveckling fram till idag. Detta avslutas 

med en kort nu- och framtidsanalys. Kapitel 3 behandlar motsvarande för e-handel. I dessa två 

inledande kapitel beskrivs köpcentrum och e-handel individuellt med få jämförelser. I kapitel 

4 diskuteras och analyseras all insamlad data. Detta kompletteras med några citat och 

argument som härstammar från de intervjuer som genomförts. Kapitel 5 avslutar därefter 

uppsatsen med en slutsats och en avslutande diskussion där mina egna åsikter summeras. I 

kapitel 6 och 7 återfinns källförteckning och bilagor.  

                                                 
4
 Steen & Ström (2012) 

5
 Regeringen  (1998) 

6
 Centrumutveckling 
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Fig2: Del av butiksgång, Centrumhuset, Stockholm. Köpcentrumet 

invigdes 1932. 

2.0 Köpcentrum 

2.1 Historia 
Köpcentrum kan tyckas vara en 

ganska modern företeelse, men 

faktum är att dessa har funnits i 

olika former i flera hundra år
7
. 

Måhända inte i dagens storskaliga 

format, men centraliserade 

handelsplatser liknande de vi har 

idag har funnits sen tidig medeltid. 

Köpcentrumens utveckling har varit 

som mest påtaglig under det senaste 

seklet. Innan dess var 

köpcentrumens motsvarighet olika 

typer av marknader och vissa 

sammanslagna butiksytor i olika 

format
8
. I takt med att 

urbaniseringen ökat drastiskt sedan 

1800-talet och speciellt under 1900-talet har även efterfrågan på olika varor ökat i 

storstäderna. Konceptet med köpcentrum möjliggjordes tack vare den ökade efterfrågan som 

urbaniseringen förde med sig då en drivande faktor bakom etablering av köpcentrum är just 

inflyttning. Detta skapar den efterfrågan som är nödvändig för att köpcentrum ska kunna 

byggas med tro om framtida lönsamhet. I Sverige var storstäderna först ut med köpcentrum 

under tidigt 1900-tal och landsortsstäderna följde under 1930-talet
9
.  

 

Under 1900-talets första hälft var köpcentrumen en exklusiv företeelse som främst över- och 

medelklassen ägnade sig åt p.g.a. deras ekonomiska ställning då de hade råd med de lyxvaror 

köpcentrumen erbjöd
10

. 

Arbetarklassen var hänvisade till 

basarliknande köpcentrum (som för 

övrigt var vanliga i landsortsstäderna) 

som så småningom integrerades som 

avdelningar i de exklusivare 

köpcentrumen. Köpcentrumen 

definierades av öppna ytor, pampiga 

entréhallar, 

bekvämlighetsinrättningar och långa 

kassalinjer med expediter som 

passade upp på de välbärgade 

kunderna. Vid denna tidpunkt stod 

bl.a. lyxen, servicen och 

konsumtionskraften i fokus för 

köpcentrumen i storstäderna. 

 

                                                 
7
 Edvardsson, J. & Happonen, AC. (2009) 

8
 Edvardsson, J. & Happonen, AC. (2009) 

9
 Edvardsson, J. & Happonen, AC. (2009) 

10
 Edvardsson, J. & Happonen, AC. (2009) 

Fig1: Stora entrén, Centrumhuset, Stockholm. Köpcentrumet invigdes 

1932. 



 

s. 11 av 31 

 

Under 1900-talets andra hälft förändrades detta system. Självbetjäningen gjorde sitt intåg 

vilket gjorde att kassalinjerna krympte och expediternas roll minskade något
11

. Bilismens 

frammarsch ställde krav på köpcentrumens parkeringsplatser och avfarter från det befintliga 

vägnätet. Vid miljonprogrammets start år 1965 fanns redan ett antal köpcentrum i Stockholm, 

bl.a. NK sedan en lång tid tillbaka
12

. I förorterna existerade inte alls samma utbud p.g.a. lägre 

efterfrågan. Miljonprogrammet resulterade dock i en rejäl uppsving för efterfrågan p.g.a. av 

den stora inflyttning som detta medförde. Detta resulterade i att flertalet förortsköpcentrum 

byggdes under denna period och utvecklingen har fortsatt därefter.  

 

Under 1980- och 1990-talet genomgick många 

köpcentrum en omvandling från att ha öppna ytor där 

ägaren stod för bl.a. drift och underhåll, sortiment och 

försäljning av varor, till att dela in ytorna i enskilda 

ekonomiskt fristående butiker
13

. Vid denna tidpunkt 

började köpcentrumen även utformas med tanke på 

design, utbud och helhetupplevelsen. I samband med 

detta lades grunden för de moderna köpcentrumen vi ser 

idag. Under 90-talet ändrades även plan- och bygglagen 

vilket resulterade i en explosion av nyetablerade 

köpcentrum
14

. 

 

På senare tid har många köpcentrum byggt ut sina 

befintliga ytor, men många nybyggnationer har också 

skett. I hela landet har antalet köpcentrum fördubblats 

de senaste 15 åren vilket bevisar att konceptet 

fortfarande är attraktivt bland konsumenter
15

. Därmed är 

storstadslänen, med Stockholm i spetsen, 

överrepresenterade när det gäller antal köpcentrum i 

Sverige. Idag finns hundratals köpcentrum i Stockholms 

län som årligen omsätter flera miljarder kronor
16

. Idag står köpcentrumen för drygt 30 procent 

av den totala detaljhandeln i Sverige
17

. 

 

Så vad har då förändrats genom åren förutom de visuella aspekterna? Faktum är att de visuella 

aspekterna vittnar om den bakomliggande strategi köpcentrumägarna haft genom åren. Under 

första hälften av 1900-talet låg fokus på bl.a. lyxen, servicen och konsumtionskraften. Under 

andra hälften av 1900-talet blev det allt viktigare med självbetjäning och tillgänglighet. Under 

1900-talets sista två decennier samt under 2000-talet har fokus skiftat återigen. Det som 

köpcentrumen prioriterar nu är socialt umgänge (genom t.ex. restauranger, caféer, biografer 

och bowlinghallar), service- och tjänster samt fokus på begreppet ”cross channel centres”
18

. 

Köpcentrumen har alltså utvecklats från att vara tungt fokuserade på själva handeln till att bli 

en mötes- och nöjesplats där konsumtion sker genom aktiviteter, tjänster och varor. Denna 

utveckling är fortfarande pågående men vissa köpcentrum har redan tagit detta koncept långt 
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Fig 4: Mall of Scandinavia. Bygget påbörjas 2012 och förväntas stå färdigt 2015. Illustration av Wingårdh Arkitekter. 

med 5D-biografer, bowlingbanor, stort utbud av restauranger/caféer o.s.v. Detta koncept 

verkar ligga rätt i tiden med avseende på den undersökning som nyligen genomförts inom 

svensk detaljhandel av Svensk Handel. I undersökningen ansåg 58 procent att det 

utvecklingsområdet med störst potential var att ”utveckla service och tjänster tillsammans 

med varor”
19

. Utvecklingen går fort och köpcentrumen måste hålla sig uppdaterade för att 

inte hamna efter sina konkurrenter. 

 

2.2 Nu- och framtid 
Det är uppenbart att köpcentrumens starka frammarsch kommer att fortsätta en tid framöver. 

Flertalet köpcentrum byggs ut och nybyggnationer sker också. T.ex. kommer Mörby Centrum 

att genomföra en om- och tillbyggnation i närtid samtidigt som Täby Centrum redan påbörjat 

ett motsvarande projekt. Exempel på nybyggnationer som påbörjas i närtid är Nya Gallerian i 

Kristianstad, Ikanos shoppingscenter i Kungens Kurva
20

 samt det enorma Mall of Scandinavia 

där Unibail-Rodamco är en av huvudaktörerna
21

.  

 

Utvecklingen och nyetableringen kan anses vara stark, speciellt i storstadsregionerna där 

kundunderlaget är stort. Steen & Ström listar några viktiga faktorer som är avgörande för om 

etablering av ett köpcentrum ska ske eller inte
22

: 

 Orten ska ha en befolkning på 50 000 invånare eller fler. 

 Orten ska ha en positiv utveckling och en stadig befolkningstillväxt. 

 Orten ska ha lämpliga och tillgängliga ytor för byggnation av köpcentrumet. 

 Orten ska ha goda kommunikationer och infrastruktur. 

 Orten bör ha goda handelsmöjligheter (ingen överetablering). 

 Orten bör ha universitet/högskola. 

etc. 

Med dessa faktorer i åtanke är det uppenbart att storstadsregionerna har de förutsättningar 

som krävs för ekonomisk lönsamhet. Inflyttningen är t.o.m. så stor att många anser att det 

finns utrymme för ytterligare köpcentrum i dessa regioner
23

. 

 

Tittar man på framtiden ser denna mycket ljus ut för köpcentrumen. Handelns 

utredningsinstitut (HUI) har tagit fram en rapport som presenterar fyra framtidsscenarier
24

. 

Dessa fokuserar på om den hållbara utvecklingen ökar eller minskar samt om den relativa 
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köpkraften inom detaljhandeln ökar eller minskar. Det anmärkningsvärda med dessa scenarier 

är att köpcentrumen tillägnas stor tilltro i framtiden. En genomgående förklaring till detta som 

finns i rapporten och som gäller alla scenarier, framhåller koncentrationen och inflyttningen 

till storstadsregionerna. Detta styrks även av uttalanden som gjorts i medierna när intressenter 

inom detaljhandeln tillfrågats om framtiden. Inflyttningen poängteras ständigt och det är 

rimligt att anta att detta är en av köpcentrumens viktigaste stöttepelare. 

 

Köpcentrumens starka position förstärks ytterligare av den undersökning som Svensk Handel 

gjort där dagligvaruhandeln anger att de känner sig mest hotade av köpcentrum inom 

detaljhandeln
25

. Hur kommer då köpcentrumen att utvecklas framöver? I en DN-artikel ges en 

bild av hur denna fråga kan besvaras
26

: 

”Framtiden då? De flesta är överens: handelsplatser blir mer mötesplatser. Nöjen och 

underhållning blir viktigare. Och så tillkommer ett större tjänste- och serviceutbud. 

Monica Bruvik tror att även den digitala revolutionen kommer att påverka köpcentrumens 

riktning: 

– Framgångsrika centrum måste i framtiden bli ”cross channel centres”, som effektivt 

erbjuder konsumenter alla tillgängliga sälj- och distributionssätt, inklusive e-handel.” 

 

E-handeln är enligt Linda Hedström vid Svensk Distanshandel i vissa avseenden ett 

komplement till köpcentrumen
27

. Många konsumenter inhämtar information om en vara innan 

själva köpet sker. Detta beteende gör att internet och e-handeln blir ett bra 

informationsverktyg som köpcentrum till viss del kan utnyttja för egen vinning. Mycket 

digitaliseras och begreppet ”cross channel centres” blir allt viktigare. I framtiden är det även 

troligt att mobiler och internet kommer att nyttjas vid transaktioner, även i själva 

köpcentrumen
28

. 

 

2.3 Sammanfattning 
Köpcentrumen som grupp inom detaljhandeln har haft en kraftig tillväxt sedan 1900-talets 

andra hälft, speciellt sedan miljonprogrammets tid. Det finns i dagsläget inte många enskilda 

utmanare till köpcentrumen inom detaljhandeln i Sverige. Köpcentrumen omsätter ca 622 

miljarder kronor per år (2011) vilket motsvarar drygt 30 procent av den totala detaljhandeln
29

. 

Köpcentrumens svaghet är att de är relativt konjunkturkänsliga. Under 2011 ökade 

detaljhandeln marginellt som helhet, medan köpcentrumen minskade sin omsättning med 0,4 

procent. Trots detta fortsätter om- och tillbyggnationerna i storstadsregionerna samt flertalet 

nyetableringar. 

 

Köpcentrumen tjänar vanligtvis pengar genom omsättningsbaserade hyror. Detta innebär att 

köpcentrumägaren tar upp en lägre fast hyra av hyresgästerna och att butikernas omsättning 

sedan styr hur mycket de betalar utöver detta
30

. Detta innebär i sin tur att köpcentrumens 

ägare blir lidande om butikerna går dåligt. Av denna anledning är det viktigt för 

köpcentrumen att ha rätt butiksmix och bli en attraktiv mötes- och nöjesplats för att bli 

framgångsrika. Samtidigt ska de ”mjuka värdena” (t.ex. kundflöden och varumärke) beaktas 

eftersom det är dessa som i grunden skapar en stark handelsplats vilket i sin tur påverkar 
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köpcentrumens fastighetsvärde
31

. Att utveckla konceptet ”service och tjänster tillsammans 

med varor” tillsammans med mjuka värden kommer att vara av stor betydelse för de svenska 

köpcentrumens utveckling de kommande åren. 

 

Medan köpcentrumen har påverkats negativt av lågkonjunkturen har e-handeln fortsatt att gå 

starkt framåt i Sverige. Än så länge är e-handeln inte i närheten av köpcentrumens 

omsättning, men tillväxten är mycket hög. Ägarna till köpcentrumen bör redan nu ifrågasätta 

om och hur detta på kort och längre sikt kan påverka den egna omsättningen. Vilka åtgärder 

behöver köpcentrumen vidta för att parera utvecklingen? 

                                                 
31
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Fig5: E-handelns omsättning 2003-2011, miljarder kr. HUI 

Research, e-barometern Q4 2011 

3.0 E-handel 

3.1 Historia 
Innan e-handelns intåg fanns endast ett alternativ inom distanshandel i Sverige, nämligen 

postorder. Det första företaget som helt inriktade sig på postorderförsäljning i Sverige var ett 

företag vid namn ”John Fröberg” som grundades 1879
32

. Ett kriterium för både e-handel och 

postorder är god infrastruktur och vid 1800-talets slut hade utveckling inom ångbåtar och 

järnvägstrafiken uppfyllt detta kriterium. Då många av landsorterna vid denna tid saknade 

tillgång till stora varuhus och det utbud av specialvaror som förknippades med dessa, var 

postorder en revolution som gjorde det möjligt för alla att få tag på dessa varor.  

 

Postorder är på många sätt föregångaren till dagens moderna e-handel. Båda bygger på att nå 

konsumenten på distans vilket exkluderar behovet av en fysisk butik med expediter. Postorder 

har traditionellt nyttjat olika former av kataloger eller utskick för att nå sina kunder. Därefter 

har kunden haft möjlighet att svara med en eventuell beställning. Leverans sker via post och 

kunden betalar (betalningssätten har varierat genom åren). E-handeln har i många avseenden 

digitaliserat det gamla postordersystemet gällande beställning, betalning och leverans. Fysiska 

varor levereras dock via post än i dag. I många avseenden är därför e-handeln en 

vidareutveckling av postorderförsäljningen. Det är dock värt att anmärka att trots e-handelns 

framgångar på senare år har detta inte påverkat orderingången för postorderförsäljningen
33

. 

Dessa två tycks inte konkurrera med varandra utan verkar snarare existera i någon form av 

symbios för tillfället.  

 

E-handeln är jämfört med köpcentrumhandeln en mycket ung försäljningskanal. Internet har 

trots allt inte varit tillgängligt för allmänheten speciellt länge. Föregångaren till Internet hette 

ARPANET
34

. Det var ett projekt som startades 1969 av den amerikanska försvarsindustrin 

som ett alternativt kommunikationsmedel. Nätet var inledningsvis litet och omfattade endast 

försvaret, några forskningsinstitutioner 

och vissa universitet. Så småningom 

utvidgades detta till att omfatta fler 

användare och 1992 kom 

användargränssnittet World Wide Web 

vilket tillät privatpersoner att 

kommunicera via nätet. 

 

Internet utvecklades snabbt och vissa 

tidiga aktörer öppnade webbutiker redan 

under mitten av 90-talet
35

. Ett exempel på 

detta är amazon.com som idag är en av 

världens största webbutiker som 2011 

hade en omsättning på ca 48 miljarder 

dollar
36

. Vissa tidiga e-butiker fick 

svårigheter i samband med att It-bubblan 

sprack i början av 2000-talet, men sedan 
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dess har e-handeln gått som tåget. År 2003 omsatte e-handeln 4,9 miljarder kronor
37

. 2011 

omsatte e-handeln 27,7 miljarder kronor. Trots den senaste finanskrisen har e-handeln fortsatt 

att öka. Omsättningen 2011 ökade med 10,6 procent jämfört med 2010, vilket kan ställas mot 

hela detaljhandeln som endast ökade med 0,8 procent 2011. År 2011 utgjorde e-handeln 5 

procent av den totala detaljhandeln i landet. Det kan tyckas lite, men då bör hänsyn tas till den 

mycket korta tid e-handeln varit aktiv i Sverige. E-handeln har ökat med 565 procent sen 

2003. Få andra branscher kan påvisa en så imponerande utveckling på så kort tid. Uppgången 

är dessutom homogen inom e-handelns olika branscher. Branscher som konsumentelektronik, 

möbler, kläder, privatresor och sportutrustning har alla haft en stadig uppgång sen 2006
38

. 

 

3.2 Nu- och framtid 
E-handeln har i dagsläget en liten, men snabbt växande roll i den svenska detaljhandeln. På 

sikt är det möjligt att kunna utmana andra stora segment inom detaljhandeln. Det spekuleras 

ständigt i en eventuell ”e-handels-boom” där en relativt stor del av detaljhandelns omsättning 

på kort tid skulle skifta till e-handelns fördel. Det är svårt att förutsäga om detta stämmer, 

men utvecklingen är mycket stark, trots rådande lågkonjunktur. Något som spär på denna teori 

är en undersökning av Svensk Handel som visar på att e-handeln är den största utmaningen 

för detaljhandeln under de kommande åren
39

. Speciellt sällanköpsvaruhandeln räds e-handelns 

frammarsch och hela 35 procent anger just e-handeln som det största hotet. Denna rädsla kan 

mycket väl vara befogad när man läser nedanstående prognos för svensk e-handel: 

”Innan detta år är till ända, kommer mer än hälften av Sveriges vuxna befolkning att ha 

handlat varor över internet, och e-handelns totala omsättning kommer i år att uppgå till nära 

3 miljarder EUR. Och både antalet e-handlande konsumenter och deras spendering på nätet 

väntas trefaldigas under de närmaste fem åren: år 2011 väntas e-handeln i Sverige omsätta 9 

miljarder EUR.
40

” 

 

E-handeln har dessutom fått medvind av teknisk utveckling inom betalningslösningar, tillgång 

till uppkoppling (genom Wi-Fi, 3G, smartphones, Ipads o.s.v.) och trender. Framtiden ser med 

andra ord mycket ljus ut för svensk e-handel och frågan är hur de andra segmenten inom 

detaljhandeln kommer att försöka parera denna utveckling samt om det finns några dolda 

hinder för e-handelns utveckling. 

 

3.3 Sammanfattning 
E-handeln har endast existerat i ca 17 år och det var inte förrän i början på 2000-talet som den 

slog igenom på riktigt. Sedan dess har e-handeln växt explosionsartat och omsätter idag över 

27,7 miljarder kronor per år. Trots utvecklingen är e-handeln liten inom detaljhandeln med 

endast 5 procent av den totala omsättningen. Det som är extra anmärkningsvärt gällande e-

handelns tillväxt är att den skett under den senaste finanskrisen. Medan andra segment inom 

detaljhandeln haft det svårt har e-handeln gått relativt starkt framåt. Teknisk utveckling har 

hjälpt denna utveckling samtidigt som andra faktorer också påverkat. Frågan är om inte e-

handeln går mot ett trendbrott där konsumenterna väljer att handla sina varor på distans 

istället för att gå till fysiska butiker. Om detta stämmer och en e-handelsboom är att vänta går 

endast att spekulera i, men förutsättningarna finns. 
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4.0 Analys 
”Svensk Handel har med hjälp av Handelns utredningsinstitut genomfört en undersökning 

kring svenska handlares tro på framtiden, gällande utmaningar och möjligheter. Den största 

utmaningen sägs vara e-handeln.
41

”Artiklar med ingresser som dessa var det som lyfte mitt 

intresse för frågan och hjälpte till att forma min problemställning. Syftet med denna uppsats 

var bl.a. att ta reda på om e-handeln konkurrerar med köpcentrumen och i så fall på vilket sätt, 

samt i vilken omfattning. En definition av konkurrens är ”tävlan”
42

. I detta fall är det tävlan 

om konsumenterna som står i fokus. För att avgöra om de konkurrerar behöver det klargöras 

om de säljer samma eller likartade varor till samma målgrupper.  

 

4.1 Konkurrens 
Köpcentrumen har sitt ursprung i ett ökat behov som ackompanjerade urbaniseringen. 

Behovet finns än idag, men e-handeln kan i många fall tillgodose samma behov som 

köpcentrumen. Många av de varukategorier som finns i köpcentrum kan beställas via internet, 

t.ex. kläder, sportartiklar, elektronik o.s.v. Däremot har köpcentrumen en stor fördel när det 

gäller flertalet tjänster. Vissa tjänster kan inte konsumeras över internet och flertalet föredrar 

många att konsumera fysiskt, t.ex. de som erbjuds av frisörer, tandläkare, biografer och 

farmaceuter. Däremot finns många andra tjänster som kan konsumeras över internet, t.ex. 

banktjänster, privatresor och biljettförsäljning. Det finns alltså skillnader när det gäller utbud 

av varor och tjänster, men sammantaget bör det vara rimligt att anta att e-handeln konkurrerar 

med köpcentrumen i detta avseende. 

 

Det är även viktigt att uppmärksamma vilka målgrupper e-handel och köpcentrum inriktar sig 

på för att komplettera konkurrensbilden. Eftersom e-handeln är oerhört diversifierad kan 

denna antas täcka merparten av målgrupperna inom detaljhandeln. Köpcentrumen har en 

något snävare målgrupp då deras butiksmix och mjuka värden är avgörande för målgruppens 

intresse för köpcentrumet. Majoriteten av köpcentrumen har ett relativt brett utbud vilket 

exemplifieras av Mikael Wallner, Shopping Center Manager, Täby Centrum: ”Täby centrum 

är ett köpcentrum som har något för alla, men vi har en tung besöksgrupp bland familjer.
43

”. 

Detta bör innebära att e-handeln och köpcentrumen har breda och därmed gemensamma 

målgrupper vilket innebär att de även i detta avseende konkurrerar med varandra. 

 

De argument som talar för att e-handeln konkurrerar med köpcentrumen bör dock vägas mot 

e-handelns roll som komplement till många fysiska butiker. Ett exempel på detta är Stadium 

där en konsument hemifrån kan beställa en produkt ur sortimentet, hämta och betala för denna 

i en fysisk butik i ett närliggande köpcentrum. E-handeln nyttjas alltså i vissa fall för att leda 

in konsumenten i ett köpcentrum där varan slutligen konsumeras, i bästa fall tillsammans med 

ett antal andra varor. Det är i dagsläget ett mycket vanligt köpbeteende att innan konsumtion, 

ta reda på information om en vara innan köpet sker. I detta fall är internet en mycket bra 

informationskälla som används flitigt i Sverige. Hela 90 procent av konsumenterna inhämtar 

information innan köpet sker
44

. På detta vis kan alltså e-handeln ses som ett komplement till 

köpcentrum och övriga handel, men det faktum som kvarstår är att e-handeln innehar 5 

procent av marknaden. Om e-handeln inte skulle existera skulle en stor del av denna 

marknadsandel tillfalla övriga detaljhandeln. 
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Fig7: Utdrag ur rapporten ”Utmaningar och möjligheter för framtidens detaljhandel” av Svensk Handel. 

Fig6: Utdrag ur rapporten ”Utmaningar och möjligheter för framtidens detaljhandel” av Svensk Handel. 

4.2 Detaljhandelsmarknaden 
För att få en bättre uppfattning om hur förhållandet mellan köpcentrum och e-handel ser ut 

kan övriga detaljhandelns åsikter vara värdefulla. I bilaga 7.2 återfinns delar av en 

undersökning om just detta där 200 butikschefer och butiksägare deltagit. Denna 

undersökning visar på att e-handel anses var den största utmaningen som detaljhandeln står 

inför under de kommande åren. Köpcentrum kommer på andra plats. Båda två är alltså starka 

framtida aktörer enligt branschen. Det finns dock en anmärkningsvärd skillnad.  
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E-handeln ansågs visserligen vara den största utmaningen totalt, men det var främst från 

segmentet sällanköpsvaruhandel som e-handeln pekades ut som den största utmaningen. 

Köpcentrumen ansågs vara den största utmaningen för dagligvaruhandeln. Köpcentrum och e-

handel är alltså konkurrenter inom detaljhandel, men de verkar enligt denna undersökning ha 

tagit positioner på olika delar av detaljhandelsmarknaden. Köpcentrumen har ett större 

inflytande på dagligvaruhandeln samtidigt som e-handeln har sin tyngdpunkt på 

sällanköpsvarorna. Detta skulle kunna indikera att de inte direkt konkurrerar om exakt samma 

marknadsandelar. För att besvara frågan hur de konkurrerar med varandra är det rimligt att 

anta att de till stor del har intresse av varandras delmarknader. Trenden pekar dock på att 

köpcentrumen fokuserar mer och mer på nöjen, tjänster och service samtidigt som 

varuförsäljningen länge har varit e-handelns primära fokus. Troligen kommer trenden fortsätta 

vilket bör innebära att köpcentrumen förstärker sin position inom dagligvaruhandeln medan e-

handeln fortsätter att inrikta sig på sällanköpsvaruhandeln. Min teori är alltså att marknaden i 

framtiden till viss del kommer att delas upp av de två där de stärker sina respektive positioner. 

 

4.3 Utveckling 
I problemställningen ingick även att utreda hur e-handeln och köpcentrumen utvecklats fram 

till idag. Relevant fakta kring detta har redan tagits upp, men det som möjligen är mer 

intressant är varför denna utveckling skett. När det gäller köpcentrumen har de utvecklats från 

det behov som uppstod i samband med urbaniseringen under 1900-talet. Fler invånare innebär 

större efterfrågan på varor och med invånare koncentrerade till små ytor skapas det underlag 

som behövs för köpcentrumen. Köpcentrumen har alltså under lång tid tillgodosett 

konsumenternas behov i urbaniseringens spår. E-handeln å andra sidan är ett modernt koncept 

som är en form av vidareutvecklad postorder. Distanshandeln uppstod då efterfrågan på varor 

ute i landet ökade, men utbudet fanns nästan enbart i städerna. Postorder löste problemet och 

vid denna tidpunkt är det lättare att urskilja en tydlig uppdelning av detaljhandelsmarknaden. 

Köpcentrum och de fysiska butikerna etablerade sig i och kring städerna, medan 

postorderförsäljning var glesbygdens val. Idag bor 85 procent av Sveriges befolkning i 

tätorter
45

. Detta innebär att efterfrågan är relativt centraliserad till tätorterna. Köpcentrum har 

haft stor framgång p.g.a. detta, men när e-handeln gjorde sitt intåg har detta inte bara skett på 

landsbygden. Att e-handeln växt så kraftigt beror på flera faktorer. Till en början var kunskap 

och teknik begränsande, men de senaste 10-15 åren har detta förändrats radikalt. I dag kan 

större delen av befolkningen använda datorer och säkra betalningslösningar och 

webbplattformer har utvecklats till fördel för e-handeln. Nu konkurrerar köpcentrumen och e-

handeln på samma geografiska marknad om samma målgrupper. En del väljer att konsumera 

på distans och andra väljer att besöka köpcentrum. Framförallt kombineras troligen de två i 

stor utsträckning. Det som kan fastställas är att e-handeln haft en stark utveckling och många 

tror att denna kommer fortsätta. Likartat spås köpcentrumen en ljus framtid. 

 

4.4 Lågkonjunktur 
Förutom det faktum att e-handel sker på distans och köpcentrum baseras på fysisk handel, 

finns andra nämnvärda skillnader som kan påverka hur de två utvecklas. E-handeln har en stor 

fördel i att den inte tyngs av lika stora kostnader som butikerna i köpcentrumen. Detta p.g.a. 

kortare logistikled och inga fysiska butiksytor eller expediter. Detta medför att e-handeln ofta 

kan erbjuda lägre priser än övriga försäljningskanaler. I lågkonjunktur blir detta extra 

betydelsefullt då många ser över sin ekonomi och blir mer selektiva med vad och var de 
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konsumerar. E-handeln har visat på fortsatt stark tillväxt under den senaste finanskrisen vilket 

stärker detta argument. Från konsumenternas perspektiv är e-handeln ett bra alternativ i 

lågkonjunktur. Det är enkelt att jämföra priser med webbsidor som pricerunner.se och 

compricer.se m.fl. och då samtidigt jämföra varornas prestanda och läsa recensioner av andra 

köpare. Det går även att handla utanför Sveriges gränser vilket ger ett närmast oändligt utbud. 

Utöver detta är det ett bekvämt sätt att konsumera eftersom varorna kommer till konsumenten 

istället för det omvända. I lågkonjunktur är detta med andra ord rimligt att anta att e-handelns 

konkurrenskraft blir något förstärkt. 

 

Köpcentrum å andra sidan har det svårare i lågkonjunktur eftersom de belastas av stora 

driftkostnader som de i liten grad kan påverka. Hyrorna är omsättningsbaserade i regel vilket 

innebär att om butikerna i köpcentrum omsätter mindre så drabbas köpcentrumet av lägre 

hyresintäkter. För köpcentrumen är detta ett svårlöst problem. Visserligen kan de byta ut 

hyresgästen, men det kan vara svårt att hitta bra alternativ i lågkonjunktur. Att säga upp 

hyresgästen innan en ersättare hittats innebär vakanser. En alternativ lösning är att ändra 

hyressystemet och ta ut en fast hyra av hyresgästen. Det finns som sagt även funderingar på 

om e-handel går att integrera i köpcentrumen. Detta speglas i en DI-artikel: ”Charles Larsson 

på Steen & Strøm Sverige tror att det i framtiden finns flera alternativ: kanske blir det 

vanligare med en fast hyra eller att det som hos en av världens största köpcentrumaktörer, 

Westfield, går att handla på nätet även i butiker i köpcentrumen.
46

” 

 

4.5 Framtiden 
Hur ser då framtiden ut för de båda försäljningskanalerna? Köpcentrumen tillskrivs stor tilltro 

av HUI och utbudet kommer att fortsätta öka. För att köpcentrumen ska vara fortsatt 

lönsamma krävs därför en likartad ökning i efterfrågan. Inflyttningen till Stockholm och andra 

storstadsregioner är fortfarande stor, men bostadsbrist och höga bostadspriser är ett eventuellt 

hot mot denna tillväxt som köpcentrumen är så beroende av. Befolkningstillväxten ligger 

dock utanför köpcentrumens kontroll. Däremot kan köpcentrumen göra mycket för att stärka 

sin konkurrenskraft. Många anser att det är kombinationen mellan varor, tjänster och service 

som är det utvecklingsområde med störst potential. Det viktiga för köpcentrumen blir att 

utveckla detta samt att stärka sina varumärken, skapa kundflöden, hitta rätt butiksmix och 

försöka nyttja e-handel som ett komplement. 

 

E-handeln spås en ljus framtid av många. Det är svårt att förutse om en svensk e-handelsboom 

kommer att inträffa. Oavsett om detta inträffar kommer den fortsatta tillväxten att vara hög. 

Ökad internetvana, nya säkra betalningslösningar, prispress samt att många nya branscher gör 

sina intåg inom e-handeln kommer med stor sannolikhet att påverka e-handeln positivt kontra 

övrig detaljhandel. En till bidragande faktor är att det är förhållandevis enkelt att starta e-

handel. Det är främst kunskap som behövs, få fysiska tillgångar behövs. Sällanköpsvarorna 

har än så länge varit den delmarknad som varit störst inom e-handeln, men på senare tid har 

företag som ”Carolinas Matkasse AB” (mer känt som Linas Matkasse) växt betydligt. E-

handeln har få problem inom Sverige, men stora krav kommer i framtiden ställas på logistik 

och infrastruktur för att e-handeln ska kunna fortsätta växa
47

. E-handeln har utvecklats starkt 

under lågkonjunkturen. Detta är troligen en kombination av faktorer som t.ex. prisnivåer, 

betalningslösningar o.s.v. Det bör dock tilläggas att e-handeln är en relativt ny marknad och 

att denna utveckling inte nödvändigtvis behöver kopplas till lågkonjunkturen. E-handeln har 
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goda förutsättningar att i framtiden ta betydande marknadsandelar. Utmaningarna blir främst 

logistiken, men givetvis även övriga detaljhandeln. 

 

Hur de båda försäljningskanalerna kommer anpassa sig efter varandra i framtiden är svårt att 

förutsäga. Det som är relativt säkert är att köpcentrumen kommer att fortsätta utveckla de 

digitala aspekterna i sin verksamhet och försöka integrera sociala medier, telekommunikation 

(inkl. Appar, Wi-Fi m.m.) och e-handel med sin övriga verksamhet. På detta vis bör e-handeln 

till viss del kunna hjälpa köpcentrumen. Samtidigt kommer e-handeln troligtvis ha en fortsatt 

stark utveckling och Svensk Distanshandel räknar med att e-handeln år 2020 omsätter kring 

70 miljarder kronor
48

. Fortsätter utvecklingen i denna riktning är det sannolikt att fler 

konsumenter lägger sig till med vanan att e-handla. Detta bör påverka köpcentrumen och 

övriga e-handeln negativt eftersom de kunderna annars hade köpt sina varor och tjänster på 

traditionellt vis. 

 

5.0 Slutsats 
Konkurrensbilden mellan e-handel och köpcentrum är varken svart eller vit. En viss 

konkurrens mellan de två går att fastställa när det gäller utbud och målgrupper. Samtidigt 

fungerar e-handel som ett komplement till köpcentrumen i viss mån då majoriteten av 

konsumenterna inhämtar information om en vara innan konsumtion sker. Detta sker många 

gånger via internet och genom en handlares webbutik. Det är även tydligt att e-handeln 

inriktat sig primärt på sällanköpsvaruhandeln medan köpcentrumen tagit en starkare position 

inom dagligvaruhandeln. Många anser att e-handeln är den största utmaningen som 

detaljhandeln står inför de kommande åren och med e-handelns kraftiga tillväxtkurva är detta 

antagande inte orimligt. Sammantaget är det rimligt att anta att det finns en konkurrens mellan 

e-handel och köpcentrum, men inte i någon stor utsträckning. Med fortsatt tillväxt inom e-

handeln kan detta dock komma att ändras. 

 

E-handel och köpcentrum härstammar ifrån olika behov, förutsättningar och målgrupper. Idag 

har skillnaderna börjat suddas ut och i många fall har de båda försäljningskanalerna samma 

målgrupper. Utvecklingen som skett är ett resultat av teknisk utveckling, demografiska 

faktorer som urbanisering, trender o.s.v. E-handeln har högst troligen en fortsatt stark 

tillväxtperiod framför sig under de kommande åren då marknaden fortfarande är ny och 

många nya branschetableringar är att vänta. Köpcentrumen har inte haft en lika stabil tillväxt 

under lågkonjunkturen som e-handeln, men flertalet ny- och tillbyggnationer är på gång i 

storstadsregionerna. Köpcentrumens viktigaste utvecklingspunkt i närtid blir att kombinera 

service, tjänster och varor samt att integrera e-handel i den mån det är möjligt. De mjuka 

värdena som kundflöden, varumärke m.m. är givetvis fortsatt viktiga de med. 

 

För att besvara denna uppsats huvudsakliga problemställning – ”e-handelns inverkan på 

köpcentrum” är det viktigt att se problemet från köpcentrumens sida eftersom det är så frågan 

är formulerad. Sett från köpcentrumens perspektiv finns både hot och möjligheter med e-

handeln. E-handelns starka tillväxt bör ses som ett hot då detta innebär att ett stigande antal 

konsumenter väljer att handla via internet. Detta är för köpcentrumen potentiella kunder som 

väljer andra försäljningskanaler. Idag är e-handelns marknadsandel liten, men vad händer om 

den fortsätter växa enligt många av prognoserna? Möjligheterna som köpcentrumen bör dra 

nytta av är informationsflödet som e-handeln erbjuder. Många konsumenter inhämtar 

information innan ett köp. I detta skede är det viktigt att försöka få konsumenten att 

konsumera i den fysiska butiken istället för webbutiken. Ytterligare fördelar som 
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köpcentrumen måste nyttja är kombinationen mellan varor och tjänster som e-handeln kan ha 

svårt att efterlikna. Att dessutom skapa en mötes- och nöjesplats och utveckla de mjuka 

värden kommer att vara av stor betydelse för köpcentrumens fortsatta utveckling.  

 

E-handelns inverkan på köpcentrum är i dagsläget både positiv och negativ. Det är svårt att 

avgöra exakt hur positiv och exakt hur negativ e-handeln faktiskt är för köpcentrumen. E-

handeln både tillför och reducerar de kundflöden som köpcentrumen är i så stort behov av. Än 

så länge är e-handelns marknadsandel för liten för att ha någon större inverkan på 

köpcentrumens lönsamhet, men i framtiden är det fullt möjligt, om inte t.o.m. troligt, att detta 

förändras. 

 

5.1 Avslutande diskussion 
Detta ämne kan utforskas på mycket större djup än vad detta arbete gjort. T.ex. hade det varit 

intressant att analysera problemställningen från ett konsumentperspektiv och undersöka 

köpbeteenden, teknisk kunskap, priskänslighet o.s.v. Kopplingen mellan e-handel och 

köpcentrum är enligt min mening högst intressant och värd att studera vidare. 

 

Det råder inga tvivel om att köpcentrumen i Sverige redan har påverkats i viss mån av e-

handelns framsteg. Koncept som ”cross channel centres” är ett bevis för detta och har haft 

viss framgång utomlands. Exakt hur framgångsrikt detta blir är i dagsläget oklart. Min egen 

uppfattning är att e-handeln till viss del kommer att kunna integreras som en del av 

köpcentrumen, men i relativt liten omfattning. E-handeln kommer sannolikt att fortsätta växa 

och på sikt bli en stark konkurrent till köpcentrumen. Faktorer som pris, utbud, bekvämlighet 

och trender kommer troligen att påverka mest. Köpcentrumen bör bemöta detta genom att, 

precis som de gör nu, utveckla kombinationen tjänster, service och varor. Detta är svårt för e-

handeln att effektivt konkurrera med och inom detta område tror jag att köpcentrumen 

kommer att befästa sin position under de kommande åren. 

 

Spekulationerna kring en eventuell e-handelsboom är till viss del befogade. Nya branscher 

etablerar sig ständigt inom e-handeln och med den tekniska utvecklingen skapar detta 

förutsättningar för en fortsatt tillväxt. Fördelarna med e-handeln som tagits upp kommer minst 

sagt att bli en utmaning för de mer traditionella försäljningskanalerna. Köpcentrumen har 

dock en stark fördel i att de satsar på helhetskonceptet med att kombinera varor, tjänster och 

service. Troligen kommer de båda försäljningskanalerna att fortsätta gå åt sina respektive håll. 

Köpcentrumen kommer att bli sociala nav där konsumtion primärt sker genom nöje och 

umgänge. E-handeln kommer högst sannolikt att få övertaget inom vissa varusegment där de 

kan erbjuda låga priser, stort urval, snabb leverans och säkra betalningslösningar. På sikt är 

det även möjligt att e-handeln etablerar sig som en mycket stark aktör inom 

sällanköpsvaruhandeln. 

 

Idag är vi dock inte riktigt där än. E-handeln är inte en stor aktör, men potentialen finns och få 

hinder föreligger för att detta ska bli verklighet. Det finns som sagt både hot och möjligheter 

med e-handeln för köpcentrumen. Frågan är hur köpcentrumen anpassar sig och vilken väg de 

väljer att gå. Köpcentrumen bör redan nu, i god tid, förbereda sig för möjligheten att e-

handeln i den närmsta framtiden kan komma att bli en stark aktör inom svensk detaljhandel. 
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7.0 Bilagor 

7.1 E-handel branschvis 
Diagrammen nedan visar e-handelns utveckling branschvis under perioden 2006-2011. 
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7.2 Svensk Handel - Rapport: ”Utmaningar och möjligheter för 
framtidens detaljhandel” 
 

”Svensk Handel har med hjälp av Handelns utredningsinstitut genomfört en undersökning 

kring svenska handlares tro på framtiden, gällande utmaningar och möjligheter. Den största 

utmaningen sägs vara e-handeln.” 
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7.3 Intervjufrågor 
Till: Wallner, Mikael; Senior Shopping Centre Manager, Täby Centrum, Unibail-Rodamco. 

1) Ser ni e-handeln som en konkurrent? 

                             a) Om ja, på vilket sätt och i vilken omfattning?   
                             b) Om nej, varför inte? 

2) I vilken omfattning uppskattar ni att e-handeln har påverkat er omsättning?   
                             a) Vilka indikationer finns det som stödjer ert svar? 

                             b) Hur har ni gått till väga för att bestämma dessa indikationer? 

3) E-handeln har mer än femdubblat sin omsättning sen 2003 och står idag för ca 5% av 

Svensk detaljhandel. Vissa prognoser pekar på en trefaldig ökning av e-handelns omsättning 

inom fem år (omsättningen 2011 var ca 27,7 miljarder kronor). Planerar ni att göra några 

anpassningar för detta? Har ni redan genomfört några anpassningar? 

                             a) Om ja, vilka anpassningar och varför?   
                             b) Om nej, varför inte? 

4) Vilka är era primära målgrupper?  

                             a) Varför dessa? 

5) Vad är er åsikt gällande ”cross channel centres”?   
                             a) Hur ska det tillämpas i praktiken? Hur ska köpcentrumet tjäna pengar på                   

                             detta? 

                             b) Om ni arbetar med detta - vilken effekt räknar ni med? 

                             c) Om ni arbetar med detta - vad är målet för er med detta? 

 

Till: Hedström, Linda; Kanslichef vid Svensk Distanshandel. 

1) Ser ni köpcentrumen som en konkurrent till e-handeln? 

                             a) Om ja, förklara! 

                             b) Om nej, varför inte? 

2) E-handeln står endast för ca 5% av den svenska detaljhandeln. Hur ska e-handeln kunna 

tävla med köpcentrumen som står för 30% av detaljhandeln med en omsättning på ca 622 

miljarder? 

                             a) Vilka är fördelarna med e-handel kontra köpcentrum? 

                             b) Vad är förklaringen till e-handelns starka tillväxt? 

                             c) På vilka sätt bidrar ni till att stärka den svenska e-handeln? 

3) E-handeln har trots finanskrisen fortsatt växa de senaste åren. Finns det en chans att e-

handeln genom lågkonjunkturer kan utmana köpcentrumen och på så vis gå in i 

högkonjunkturer med större marknadsandelar? 

                             a) Hur motiverar ni att e-handeln lyckades bättre än den traditionella  

                             detaljhandeln under finanskrisen?               

4) Tror ni att e-handelns starka trend kommer att fortsätta framöver? 

                             a) Varför? 

                             b) Vilka hinder finns på vägen? 
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5) Vissa prognoser pekar på en trefaldig ökning av e-handelns omsättning inom fem år 

(omsättningen 2011 var ca 27,7 miljarder kronor). Hur troligt är detta enligt er? 

                             a) Vilka förutsättningar krävs för detta? 

                             b) Om några, vilka motåtgärder väntar ni er från övriga detaljhandeln? 

6) Rent generellt, hur påverkar e-handeln köpcentrumen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


