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Sammanfattning 

Köpcentrumbranschen har uppskattat att näthandelns omsättning kommer att fördubblas inom 
de tio kommande åren (NCSC,2013). Tillväxten kan då komma att stanna upp för 
köpcentrumen och det finns en risk för att vissa köpcentrum kommer att bli ”dead-malls” och 
tappa sin omsättning. 

Arbetet börjar med en litteraturstudie och bakgrundsavsnitt om handelns faktorer samt historia 
och fakta om e-handeln och köpcentrummet. 

Detta följs utav en kartläggning av vilka integrationsmöjligheter som finns i Sverige idag och 
exempel på hur det kan se ut i England. Efter det kommer ett avsnitt om 
integrationsmöjligheter som köpcentrumen kan använda sig av för att integrera e-handeln till 
köpcentrumen istället för att se e-handeln som ett hot. Detta kan göras på flera sätt, några utav 
dessa integrationsmöjligheter är till exempel, ett Virtuellt köpcentrum, en Portal, ”Click and 
Collect”, ”Check and reserve”, ett Showroom och en ”Virtual shopping wall”. Arbetet 
behandlar även hur man skulle kunna bedöma integrationsmöjligheternas lönsamhet. 

E-handeln kommer att påverka köpcentrum och några utav dessa konsekvenser tas upp och 
kartläggs. Konsekvenserna är bland annat en förändring av butiksytan, hyresavtalen, 
hyresgästmixen, betydelse av upplevelsen i ett köpcentrum, servicen, imagen, Multi-kanal-
strategin och ett lägre pris i butiken mm.  

Några trendspaningar redovisas ifrån en Workshop som vi anordnade tillsammans med WSP. 
Denna Work shop gästades av erfarna inom köpcentrumsområdet ifrån Jones Lang Lasalle, 
Vasakronan, ElinderSten Arkitekter, Nordic Council of Shopping Centers och 
Centrumutveckling.  

Arbetet avslutas med en Vision om hur ett typiskt köpcentrum kommer att se ut 2025 och ett 
kapitel innehållande slutsatser och tips för vidare studier inom området. 
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Abstract 

The shopping mall branch has estimated that the turnover of e-commerce will double within 
the upcoming ten years (NSCS, 2013). The growth can thus stop for shopping malls and there 
is a risk that some shopping malls end up being “dead-malls”, completely losing their 
turnover. 

The thesis starts off with presenting the background for the factors of trade, i.e. e-commerce 
and shopping malls.  

This is followed by a presentation of which integration possibilities there are in Sweden today 
and by examples from the British market. Thereafter follows a section on integration 
possibilities that shopping malls can use in order to integrate e-commerce instead of regarding 
it as a threat. This can be done in several ways, e.g. by virtual shopping malls, portals, click 
and collect, check and reserve, showrooms or a virtual shopping wall. The thesis also 
considers the question of how one can evaluate integration possibilities efficiently. 

E-commerce will have an impact on shopping malls and some of these consequences are 
taken up and discussed. The consequences are amongst others a change in shopping space, 
rental contracts, tenant mix, the shopping mall visit experience, service, image, multi-channel 
strategy, lower in-shop prices etc. 

Then, some of the latest trends are revealed, gathered from a workshop that we organized 
together with WSP. That workshop was taken part in by some experienced guests within the 
shopping mall branch, e.g. JLL, Vasakronan, ElinderSten Arkitekter, NCSC and 
Centrumutveckling. 

The Thesis is concluded with a vision of how a typical shopping mall will look like in 2025. 
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1 Inledning 
 

1.1 Problem 
E-handeln växer varje dag och tar över köpcentrumens konsumenter, köpcentrumen kan välja 
att se E-handeln som en möjlighet istället för ett hot. Som det ser ut idag, konsumerar de flesta 
utanför Internets ramar men e-handeln har tagit cirka 10 % av köpcentrumets marknad (utan 
dagligvaror inräknat). Köpcentrumbranschen har uppskattat att näthandelns omsättning 
kommer att fördubblas inom de kommande tio åren (NCSC,2013). Tillväxten kan då komma 
att minska för köpcentrumen och det finns en risk för att vissa köpcentrum kommer att bli 
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”dead-malls” och tappa sin omsättning. Konsumenterna använder internet mer och mer och vi 
har börjat använda internet som ett verktyg för att organisera våra liv. Vi använder e-post, 
lyssnar på musik, tittar på film, beställer resor och gör våra bankärenden via internet. Därför 
är det inte förvånande att konsumenterna har börjat e-handla vissa varor istället för att gå till 
ett köpcentrum. Det har blivit svårt för människor att skilja mellan det vi gör på internet och 
det vi gör utanför internet. Köpcentrum måste därför uppfylla konsumentens nya krav. Det 
finns många studier som nämner e-handel i kombination med köpcentrum och hur detta 
kommer att påverka dem, samt en enighet från branschen att e-handel är ett ökande fenomen 
som är här för att stanna. E-handeln är en stor faktor som just nu ritar om kartan för 
detaljhandeln (Externhandeln, 2013). Alla säger att integration måste ske men det saknas 
information om hur köpcentrum ska kunna integrera och ta del av e-handeln.  

 

 

1.2 Syfte/ frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att undersöka hur köpcentrum kan integrera e-handeln och 
undersöka om det är lönsamt eller inte, samt att ta fram trendspaningar för att kunna ta fram 
en vision om hur ett köpcentrum kommer att kunna se ut år 2025. Det saknas vetenskap om 
hur man kan integrera e-handel till köpcentrum och målet med denna rapport är att täcka en 
del av det hålet. För att uppfylla syftet med detta arbete har vi även svarat på dessa 
underfrågeställningar: 

- Vad finns det för olika integrationsmöjligheter?   
- Vad är det olika för- och nackdelarna med de olika koncepten ur fastighetsägarnas, 

detaljisternas och konsumentens synvinkel? 
- Vad är effekterna av de olika integrationsmöjligheterna? 
- Hur kommer e-handelns förutspådda marknadsandel påverka ett köpcentrum år 2025? 
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2. Metod och datainsamling 
 

Detta kapitel går igenom rapportens metod, datainsamling, samt ett avsnitt om osäkerheten 
med metoden. 

Rapporten har genomförts under 6 månader mellan januari och juni 2014. 

Rapportens bakgrundskapitel är baserat på en litteraturstudie. Då detta ämne endast varit 
aktuellt runt 10 år så har endast enstaka böcker studerats som handlar mer allmänt om handel, 
för att få en mer generell bild av ämnet. Det fanns även kapitel angående köpcentrum i 
litteraturen, där information om köpcentrumet samlades in, examensarbeten angående 
köpcentrum har även studerats. Det fanns mycket information på internetsidor och en del 
examensarbeten som handlar om e-handel och e-handels påverkan på köpcentrum. Det fanns 
även andra rapporter gjorda av konsultfirmor som behandlar e-handel och köpcentrum och ett 
flertal rapporter om de olika koncepten. Det saknades vetenskapliga rapporter angående om 
hur man kan integrera e-handel till köpcentrum. 

Efter att bakgrunden och litteraturstudien gjorts så samlades kvalitativ data in genom 
intervjuer med nyckelpersoner inom branschen, som har kunskap om ämnet. Det som 
behandlas i rapporten är de potentiella sätt köpcentrum kan integrera e-handel i köpcentrum, 
deras styrkor men också svagheter, möjligheten och hoten, från olika synvinklar och 
perspektiv.  

De intervjupersoner som valts ut är först och främst fastighetsägarna, som äger och förvaltar 
köpcentrum. Det är fyra intervjupersoner som står för fastighetsägarnas synvinkel i rapporten. 
Eftersom även konsultfirmor arbetar med förvaltning och utveckling av gallerior och därmed 
har stor kunskap inom området så har även två personer från konsultfirmor intervjuats. 
Personer som har kunskap och jobbar för detaljister har även intervjuats. Totalt är det fyra 
personer som har intervjuats för att få med detaljisternas synvinkel. För att få ett så brett 
perspektiv som möjligt så har stora kedjor och små detaljister med enstaka butiker intervjuats, 
samt detaljister inom olika kategorier som klädkedjor och elektronikkedjor. Eftersom arbetet 
handlar om hur man kan integrera e-handel så har en e-handel expert intervjuats samt en IT-
konsult för att få en djupare förståelse för hur e-handel sidor är uppbyggda och hur mycket 
arbete som ligger bakom dessa. En arkitekt har även intervjuats för att få en djupare förståelse 
för hur dessa koncept skulle kunna vara utformade. Även dess inverkan på köpcentrumets yta, 
samt är intervjupersonen specialiserad på handel och har en djup förståelse för ämnet.  

 
 Respondenter: 

• Celinder, M. Affärsområdes chef Handel, Altrium Ljungberg AB, (25-02-2014) 
• Malvi, D. Butikschef, Teknikmagasinet Gallerian (23-03-2014) 
• Hassel, M. Centrum- och Handelsutvecklare, Vellinge kommun,(19-02-2014)  
• Aguilera, H. Butiksansvarig, The Shirt Factory PUB, (23-03-2014)  
• Jonkvist, C. Research Director, Centrumutveckling, (24-03-2014) 
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• Larsson, C. Marketing director, STEEN & STRÖM AB, (19-02-2014) 
• Lindegren, M. Senior retail development, Jones LangLasalle,(27-02-2014) 
• Stålnacke, M.  E-commerce manager, MQ, (31-03-2014) 
• Neveris, S. Leasing Manager, AMF Fastigheter, (28-02-2014) 
• Sjöberg, R. IT-konsult, Visma (2014-05-07) 
• Sten, O. Arkitekt, från ElinderSten Arkitekter (18-03-2014) 
• Wilinder, J. VC Butikschef, Claes Olsson Gallerian (23-04-2014) 
• Örtengren, J. Affärsområdeschef handel, Vasakronan, (21-02-2014) 

 

För att ta fram exempel på hur man kan se om de olika koncepten är lönsamma har statistik 
från köpcentrum utomlands som redan har integrerat internetshopping med köpcentrum 
studerats, samt vad de olika intervjupersonerna tror om de olika koncepten. På grund av 
bristande underlag är det svårt att beräkna den exakta lönsamheten men det är ett bra 
komplement till arbetet att se vilka metoder som kan användas och få en mer konkret bild och 
helhetssyn av de olika koncepten. I kapitlet ”Hur man kan bedöma lönsamhet” har många 
antaganden gjorts och de är en stor osäkerhet. Antaganden är endast gjorda ur 
fastighetsägarnas synvinkel för att det är i slutändan fastighetsägarna som är det avgörande 
om köpcentrumen ska integrera koncepten eller inte. Det är oerhört viktigt att detaljisterna 
även är intresserade av koncepten och samarbetsvilliga men om köpcentrumet erbjuder en 
populär handelsplats borde detaljisterna se den potentiella lönsamheten. 

Eftersom detta ämne är ett framtidscenario i Sverige så har en work shop arrangerats i 
samarbete med WSP, där olika branschkunniga nyckelpersoner har huruvida de tror att 
branschen kommer att se ut om 10 år. Tillsammans på workshopen har de tagit fram sex 
trendspaningar om området.  

Slutligen har en vision om hur ett köpcentrum år 2025 kan tänkas se ut med hänsyn till all 
information från rapporten, intervjuer samt från Workshopen. 

Den kvalitativa metoden som använts i form av intervjuer har stor osäkerhet då det är lätt att 
feltolka personer i intervjuer. Man kan inte frångå att intervjuobjekten kan ha förmedlat deras 
egna personliga åsikter och detta återspeglas i uppsatsen. Materialet från litteraturstudien kan 
även vara missvisande men har granskats genom att deras källhänvisningar har kontrollerats 
och att endast fakta som anses rimlig har tagits med i arbetet. 
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3. Teori/bakgrund/ Litteraturstudie 
Det här kapitlet är en litteraturstudie som först behandlar teori om handel och dess faktorer, 
sedan fakta om köpcentrum och kapitlet avslutas med fakta om e-handel. 

3.1 Handelns faktorer 
I detta avsnitt förklaras handelsplatsens bakomliggande faktorer. De bakomliggande faktorer 
består av konsumenttrender och efterfrågan. Omvärldsfaktorer som konjunkturen, teknisk 
utveckling och eventuella regleringar av politiken påverkar också handeln.  

 

(Figur 2: NCSC,2013) 

Politiska ramar 

Sveriges politik kan påverka utvecklingen av handelns framväxt både positivt och negativt 
genom lagförändringar och skatteförändringar.  Ett exempel på hur politiken påverkar är i 
Frankrike, där Franska senaten nu godkänt en lag som förbjuder fri frakt från e-handeln av 
böcker (E-handel, franska senaten, 2014). 

Omvärldsfaktorer 

De finns ett flertal omvärldsfaktorer som påverkar dagens handel, ett fåtal av dessa kommer 
behandlas i detta stycke.  En av omvärldsfaktorer som påverkar handeln är växande 
befolkning och den fortskridande urbaniseringen. Befolkningen kommer att fortsätta växa 
speciellt i landets större orter då urbaniseringen också växer. Detta innebär att 
handelsplatserna blir koncentrerade i större orter (Framtidens handel, 2010). Mellan 2007 till 
2011 växte detaljhandeln med 60 miljarder och av denna tillväxt stod 65 % av de 25 snabbast 
växande kommuner (Bergström, 2013). Det här i samband med konsumenternas ökande 
inkomster och inkomstskillnader påvverkar även handelsplatserna, en stark köpkraft gynnar 
handelsplatserna. De ökande inkomstklyftorna bidrar till en bredare efterfrågan av 
lyxprodukter och lågprisprodukter. En annan omvärlds faktor är den så kallade 
demografichocken (Bergström F, 2010). Under de senaste 20 åren har det uppkommit två 
åldersgrupper som kommer påverka handeln, nämligen ”40-talisterna” och ”90-talisterna”.  
När ”40-talisterna” går i pension förväntas de ha en stark ekonomi och de kommer 



11 
 

förmodligen konsumera mer under de kommande 10 åren, framförallt konsumtion av tjänster, 
resor och upplevelser. Åldersgruppen ”90-talisterna” däremot är en grupp som är uppvuxen 
med internet och e-handel. Därför kommer de förmodligen att e-handla i en större 
utsträckning än tidigare generationer. De är även mer flyttbenägna och kommer att bosätta sig 
i de större städerna, vilket bidrar till urbaniseringen (Bergström, 2010). Teknikutvecklingen är 
även en bidragande omvärldsfaktor till den ökande e-handeln. Idag är det smidigt och säkert 
att handla på internet.  Den tekniska utvecklingen har även gjort det möjligt att handla från 
mobilen eller en surfplatta och år 2012 skedde 19 % av e-handeln från dessa kategorier. (E-
barometern 2012). Den sista omvärldsfaktorn vi tänkte ta upp är internationaliseringen som 
pågar i dag förväntas även att öka. Detta bidrar till att varor och konkurrans kommer från hela 
värden, som i sin tur påverkar handelns företag men även ägare till kommersiella lokaler 
(Bergström, 2010). 

 
Efterfrågan 

Efterfrågan av dagens handel bestäms av konsumenten och deras preferenser. Konsumenten 
idag är svår att analysera, eftersom kunden idag inte är endimensionell utan omfattas av 
många trender.  Konsumenterna är även mer internationella och det som är inne i New York 
är samtidigt inne här i Sverige, så kunderna vill få en snabb access till de allra senaste. 
Upplevelsekonsumtion har blivit allt viktigare. Idag så är upplevelsen kring handeln allt 
viktigare för kunden, eftersom de flesta kunder redan har ”allt”.  Därför är det fortfarande 
attraktivt för konsumenten att åka till ett köpcentrum och få hela upplevelsen (Bergström, 
2010). 

Marknadsplats 

Marknadsplatserna utvecklas konstant och det är där kunderna och butikerna möts. Dagens 
marknadsplatser är stadskärnan, externhandelsområden, gallerior, stadsdelscentrum och e-
handeln.  Idag så går det relativt bra för Externhandeln/ köpcentrum men samtidigt diskuteras 
det mycket om det är dessa platser som kommer drabbas hårdats av e-handeln. Extern handel 
kommer att minska med orsak av de höga kostnaderna för transporten, både för konsumenten 
men också för detaljisten (Larsson, 2014).  Tidigare industriområden som är nära city kommer 
att omvandlas till handelsområden på grund av gynnsamma lägen med bra trafiklösningar och 
billigare hyror. ”Deadmalls” blir allt vanligare, detta är ett stort fenomen i USA och på grund 
av den intensiva konkurrensen av e-handel och ökat utbud kan detta fenomen även komma till 
Sverige. 

Utbud  

Handelns utbud växer och får ett större tjänsteinnehåll. Detta kommer prägla innehåller av 
framtida handelsplatser (Bergström, 2010).  Idag finns det drygt 300 köpcentrum i Sverige 
(Skånskan, 2014). Idag planeras det att byggas mängder av köpcentrum och om planerna går 
som tänkt så är det 88 nya köpcentrum år 2020 (Market, 2013). E-handel gör så att utbudet av 
produkter finns tillgängligt över hela världen, endast ett klick bort. Geografiska gränser är 
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bortblåsta och utbudet från utländska sajter lockar konsumenterna (E-barometern, 2012). Det 
ökande utbudet bidrar till en stor ökad konkurrens och pressade priser.  

 

3.2 Köpcentrum 
Handelsplatser har alltid varit en naturlig mötesplats för människor, redan under antiken fanns 
det inbyggda marknadsplatser som påminner om köpcentrum. På 1800-talet börjades det 
byggas shoppinggator med glastak, som fick namnet shoppingpassager. År 1884 nådde detta 
även Sverige då den första shoppingpassagen byggdes i Stockholm. I USA började man år 
1930 bygga stadskärnor under tak, liknande köpcentrum. År 1955 kom det första 
köpcentrumet till Sverige, köpcentrumet ”Shopping” beläget i Luleå. (Handelns historia, 
2012). Under de senaste 15 åren har Sverige dubblerat antalet Köpcentrum och bara i 
Stockholms län finns det över 100 köpcentrum, som omsätter flera miljarder per år. År 2012 
står köpcentrum för ca 30 procent av den totala detaljhandeln i Sverige (Rönnberg, 2012). År 
2013 har köpcentrum hat en tillväxt på 0,8 % (köpcentrumbarometern, 2014). 

Framtiden. Experter tror att om tio år kan det ha uppstått signifikanta skillnader, det beror på 
i vilket perspektiv som man ser på saken. Om man tittar på den dimensionen där konsumenten 
lägger sina pengar då är tio år ett ganska långt perspektiv, då några delar på marknaden är mer 
mättade än andra. Om man istället tittar på fastighetsägarnas perspektiv, så är 10 år ett kort 
perspektiv, då de flesta hyreskontrakt är på minimum 3 år. Det fysiska i fastigheten sätter 
begränsningar för hur man som fastighetsägare kan förändra. Om de planerade projekten på 
nya köpcentrum, som tidigare nämnts så är det 88 nya köpcentrum år 2020. Det planeras att 
bygga ut 47 köpcentrum, samt 9 köpcentrum ska byggas om och 14 köpcentrum ska både 
byggas ut och om. Totalt handlar detta om 150 projekt och 2,4 miljoner kvm mer 
detaljhandelsyta (Market, 2013).   

 
 

 

 

 

 

3.3 E-handel 
I detta avsnitt kommer e-handel att studeras, alltifrån historian till hur det kommer se ut om 10 
år. 

Historia. E-handel är en form av distanshandel och har i princip funnits så länge som det har 
gått att transportera. Det var på i slutet av 1800-talet distanshandel tog fart på riktigt och det 
första postorder företaget John Fröberg startade år 1879, som inriktade sig på att framförallt 
sälja Stämplar och visitkort via postorder. År 1800 utvecklades infrastrukturer och varor som 
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endast fanns på ett fåtal orter gick att beställa och få hemskickat till landsorter (Handelns 
historia, 2014). Postorder ses som grunden för e-handel då de möjliggör det för konsumenten 
att handla varor oavsett distans till affären. Även om mycket har utvecklats sedan postordern 
så skickas fysiska varor beställda genom internet via post än idag. De första webbutikerna 
öppnades i mitten på 90-
talet men det var inte 
förrän den tekniska 
utvecklingen på 2000-
talet, tillväxten för e-
handel tog fart på allvar. 
Under It-bubblan 2000 så 
fick några e-handels 
företag svårt att klara sig. 
År 2003 stod E-handel för 
1 procent av detaljhandeln 
och har sedan dess bara 
haft en fortsätt ökad 
tillväxt (Rönnberg, 2012). 

 

E-handelns idag. 
Tillväxten har ökat med en 
rasande takt de senaste åren, 
år 2013 var tillväxten 17 % och e-handeln omsatte 37,4 miljarder, jämfört med detaljhandeln 
som växte med 0,8 procent samma år. E-handel stod för 6 procent av detaljhandeln och för 10 
procent utan dagligvaror (E-barometern, 2014). Det finns många fördelar med e-handel, en 
fördel är att konsumenten kan handla under hela dygnet. En annan fördel är att det är enklare 
och bekvämare för konsumenten att handla på nätet istället för att gå till ett köpcentrum. Att 
gå till ett köpcentrum kan vara tidskrävande, bland annat på grund av mycket människor eller 
färdsträckan. Ett ytterligare skäl till att man konsumerar på internet är att produkten ofta är 
billigare på internet, eftersom webbplatser inte behöver dyra butikslokaler och kan ha lager 
lokaliserade på ett billigt område. Konsumenten kan hitta vart produkten är billigast via 
internetsidor som ”Price Runner”. Ytterligare en fördel är att konsumenterna kan skriva 
recensioner och därmed ge betyg av vad de tycker om produkten (E-handel, Recensioner, 
2014). Alla dessa fördelar bidrar till den ökande e-handel och ett realistiskt scenario är att e-
handel kommer att fördubblas om 10 år, och därmed står för runt 20 % av detaljhandeln 
(NCSC, 2013,). Om detta scenario sker så kommer marknadsandelar från den ökande e-
handeln att påverka köpcentrumets efterfrågan.  

De flesta intervjupersoner var överens om att trots fördelarna med e-handeln så vill 
konsumenterna ha kontakt med andra människor och få bra service, samt kunna känna och 
testa produkter. Det förutspås även att e-handeln kommer att vara ett bra komplement till den 
fysiska butiken men inte att den kommer att ersätta dem En annan ökande trend är att butiker i 
köpcentrum blir mer tjänstebaserade.  

( Figur 1 visar e-handelns årliga omsättning) 
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Framtiden. Experter inom handel tror att konsumenternas beteende och inlärning av e-
handeln har mognat redan om fem år. Förmodligen så kommer de att visa sig mer tydligt vilka 
kategorier konsumenterna föredrar att e-handla från internet.  Ett exempel på detta är 
kategorier där e-handeln kan underlätta är som t.ex. toalettartiklar. Medan kategorin kläder 
och skor, kommer förmodligen konsumenten föredra att konsumera i en fysisk butik, där 
konsumenten kan testa och känna efter. Om 10 år så kommer troligen e-handeln vara en 
etablerad försäljningskanal som inte betraktas som någonting främmande och separat. Idag 
pratar man inte längre om hur det kommer gå för internet fenomenet e-handel utan hur vi skall 
bemöta detta på bästa möjliga sätt.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Integration mellan e-handel och Köpcentrum 
Kapitlet börjar med att definiera ett begränsat antal integrationsmöjligheter. Efter det kommer 
en kartläggning av hur det ser ut i Sverige idag samt ett exempel på hur det kan se ut. Kapitlet 
avslutas med ett avsnitt där de olika koncepten analyseras från olika synvinklar. 

4.1 Definitioner av möjligheter till integration 
När man pratar om området integration av e-handel till köpcentrum, finns det oändligt många 
alternativ till hur e-handeln kan integreras med köpcentrum. Rapporten börjar med att förklara 
och definiera ett begränsat antal alternativ. Efter det kommer en kartläggning om hur det ser 
ut i Sverige idag samt ett exempel på hur det kan se ut då ett köpcentrum i England har 
integrerat e-handel.  
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 Virtuellt köpcentrum 

Virtuellt köpcentrum innebär att köpcentrumen 
skulle ha en mer utvecklad hemsida som inkluderar 
försäljning av köpcentrumets produkter samt 
hemleveranser av detta.  

Portal 

Köpcentrumet hemsida fungerar som en portal där 
konsumenterna kan se produkterna och sedan lätt 
kan slussas vidare till butikernas egna hemsidor för 
att genomföra köpen. 

”Click and Collect” 

Ett ”click and collect” system som innebär att konsumenten väljer vad den vill köpa via 
internet samt betalar för att sedan åka till närmsta köpcentrum för att hämta upp varan.  

”Check and reserve” 

Check and reserv fungerar genom att konsumenten reserverar varan på internet för att sedan 
komma till köpcentrat för att hämta ut varan och betala. 

Showroom 

Ett Showroom är en yta där en detaljist visar upp sina produkter. Det finns inget lager kopplat 
till butiken utan varorna går endast att beställa.  

Pop-up-butik  

Pop-up-butik är en tillfällig butik som ofta tenderar till att ha liten yta och produkter som 
visas up för konsumenterna, som sedan kan beställas. Denna butik kan även betraktas som en 
tillfällig och kan användas för att testa olika koncept 

 

 

Virtual shopping wall- touch screen 

Detta är en virtuell butik i form av en shopping wall. Shoppingväggen kan vara en stor touch 
screen som konsumenten enkelt kan klicka hem varorna ifrån.  

Virtual shopping wall -Scan N Shop 

En virtuell hyresgäst som har en vägg där konsumenten kan scanna in varorna med sin 
smartphone för att sedan få det hemskickat. 
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4.2 Kartläggning av hur integrationen ser ut i Sverige i dagsläget  
För att kunna förutspå hur e-handeln kan integrera med köpcentrum i framtiden bör först 
bilden av hur det ser ut idag kartläggas. Därför har fastighetsägare intervjuats och deras 
köpcentrum studerats för att se hur de använder sig av internet och dess möjligheter. Alla 
köpcentrum är unika, därför finns det lika många unika integrationsmöjligheter med e-
handeln. Följande kapitel kommer att gå igenom det som hittills har gjorts i form av e-
handelsintegration i några av Sveriges köpcentrum. Detta avsnitt finns till för att klargöra hur 
integrationen ser ut idag och hur stor möjligheten är för att utveckla dessa. I slutet av kapitlet 
studeras även Westfield närmare då de ses som det ledande och mest utvecklat företaget inom 
området. 

Sickla köpkvarter beläget i Sydöstra Stockholms erbjuder 150 butiker. Ifrån deras hemsida 
kan man ta sig till hyresgästernas hemsida man även 
ta del av hyresgästernas erbjudanden till 
konsumenten i form av rabatter etc. På hemsidan hänvisas man till köpkvarterets 
Facebooksida där Sickla presenterar sina nyheter och öppettider. I Centrumet har Sickla 
touchskärmar där man kan lokalisera butikerna och en sida där man kan se hur man kan ta sig 
ifrån köpcentrumet. Sickla tittade även på hur man kunde använda deras hemsida som en 
portal med webhandel, läs mer om detta i avsnittet om Portaler.    

Farsta centrum är speciellt intressant att studera för att Farsta centrum representerar det 
traditionella köpcentrumet. Farsta centrum är beläget i Södra Stockholm och har ca 150 
butiker. Ifrån Farstas hemsida kan man ta sig till hyresgästernas hemsida, där står även vilken 
entré och bilparkeringsplats kunden borde ta för att lättast ta sig till butiken. 

Gallerian är ett köpcentrum för alla beläget mitt i Stockholms city.  År 2012 förskaffades 
surfplattor till köpcentrat år 2012, men har idag tagit bort dessa då lockade fel konsumenter. 
Surfplattorna ersattes av en stor ”touchskärm” som idag fungerar som lokaliseringshjälp.  
Gallerian har gratis Wifi över tillgängligt i hela köpcentrumet och de har även en 
facebooksida.  

Mood öppnades 2012 och är ett av de första köpcentrum som har ett nischat koncept, det vill 
säga ett specialiserat utbud av butiker, restauranger och service. Mood har gratis Wifi och 
pop-up-butiker i gallerian. Köpcentrummet använder sig av sociala medier i ett 
marknadsföring syfte. Under julen 2013 hade de en app där de erbjöd julklapps tips varje dag 
från de olika butikerna (Mood, 2014). Amf fastigheter har planer på att Mood ska bli ett 
avhämtningsställe för internetbeställda varor, likt” Click and Collect”, de ska i sådana fall 
använda sig av ett boxsystem.   

Emporia öppnades år 2012 och anser sig vara Skandinaviens främsta shoppingcenter. 
Emporia har integrerat e-handel på flera sätt t.ex. genom att ha en app och närvaro i sociala 
medier. Ifrån deras hemsida kan man ta sig till hyresgästernas hemsida. På hemsidan kan man 
ta del av hyresgästernas erbjudanden till konsumenten, där hänvisas konsumenten till 
köpcentrumets facebooksida var Emporia presenterar sina nyheter och öppettider. 

En lokaliseringhjälp i form av touchscreen 
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Köpcentrumet har fri frakt utav varor från köpcentrumet. I hela Emporia har man tillgång till 
gratis Wifi och möjlighet till att gratis ladda sin mobil eller surfplatta. De har en fysisk e-
handelsbutik, nämligen Put feet first. Nilsons group har gjort en gemensam e-handelsida för 
sina skor och som komplement till denna sida har de en fysisk butik i emporia, Nilsons group 
består av Din sko, Nilsons shoes, skopunkten och ecco. (E-handel, E-handelsbutik, 2012)  

Sammanfattningsvis så är det idag många köpcentrum som har börjat titta på e-handelns 
integrationsmöjligheter men de flesta har begränsat sig till exempel en hemsida där man kan 
slussas till hyresgästernas hemsida, de flesta har en facebooksida. En övergripande del av 
köpcentrumen har touchskärmar som används som lokaliseringshjälp. Många av 
köpcentrummen har gratis wifi men det är långt ifrån alla. Pop-up stores och appar till 
köpcentrumet förekommer, till och med ett ställe där man skall kunna ladda sitt e-
handelsverktyg. Vi ser en trend att köpcentrum tar in fysiska e-handelsbutiker och funderingar 
på ”click and collect” påträffas.  

 

4.3 Westfield 
Westfield är ett australiensktägt företag och har en köpcentrum kedja vid samma namn, som 
består av 91 köpcentrum belägna i Australien, Nya zeeland, England och USA. Westfield 
anses av många vara de främsta köpcentrumförvaltarna och har redan idag integrerat e-
handeln. De har en avdelning som kallas för ”westfield lab” och fokuserar på att utreda 
användningen av den digitala världen och social media ihop med den fysiska 
shoppingvärlden. De har idag redan integrerat e-handel med fysiska köpcentrum genom att ha 
en portal-liknande hemsida i Australien. I deras köpcentrum i San francisco har de butiker 
som har virtual shopping walls, som de utvecklat tillsammans med e-bay. De har även 
utvecklat ett ”click and collect” system (Westfield group, 2014).  

De äger ett köpcentrum vid namn Westfield London som är beläget i centrala London och har 
integrerat e-handeln på flera sätt. Dels genom att köpcentrumet har en app där konsumenten 
kan få en personlig shoppingupplevelse genom att skapat en egen profil. Appen berättar om 
aktuella erbjudanden och events som köpcentrumet erbjuder.  De finns även bra 
lokaliseringsfördelar som att hitta affärer, kartor och en tjänst som hittar din bil. Appen 
erbjuder också en bokningstjänst till köpcentrumets biograf och restauranger. (Westfield 
Stratford city, 2014). Ett annat sätt är at det har ett ”click and collect” system där 
konsumenterna hämtar upp varan i Köpcentrumets lounge där det även finns provhytter för 
konsumenten att testa varan för att eventuellt lämna tillbaka den direkt. (Handels trender, 
2014). Det har en hemleverans service, som transporterar shoppingpåsarna till konsumentens 
hem. En annan service de har är att de tar hand om påsarna medan konsumenten shoppar mot 
en avgift, samt att det kör fram bilen till konsumenten när den är klar, då befinner sig även 
shoppingpåsarna i bilen. Annars går det att hämta ut shoppingpåsarna i deras ”check out 
disc”.  
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5. Resultat av alternativa former hur integration av e-handel till 
köpcentrum kan ske 
I detta kapitel kommer de olika alternativen att studeras närmare och om det är etablerade 
idag. Som resultat av intervjuerna kommer konceptens för- och nackdelar analyseras ur 
fastighetsägarnas, detaljisternas och ur konsumentens perspektiv. Då fastighetsägarna och 
detaljisterna har kunskap om konsumentens synvinkel så är även delen om konsumenternas 
synvinkel baserat på intervjuerna med fastighetsägarna och detaljisterna.  

5.1 Virtuellt köpcentrum 
Det första alternativet är ett virtuellt köpcentrum, som innebär att köpcentrumen skulle ha en 
mer utvecklad hemsida som inkluderar försäljning av köpcentrumets produkter samt 
hemleveranser av detta. Hemsidan skulle fungera som ett virtuellt köpcentrum och likna de 
hemsidor som e-handlare använder sig av idag.  

Idag finns det en Kedja vid namn Multi mall som äger eller förvaltar 60 köpcentrum i Europa 
och i Turkiet (Multi mall, 2014). De äger 13 köpcentrum i Portugal som är kopplade till en 
hemsida som fungerar likt ett virtuellt köpcentrum. Denna hemsida heter Shoppinglovers.net 
och har produkter från olika märken, där de utvalda produkterna som konsumenten vill köpa 
läggs i en och samma kundvagn och betalas via hemsidan. Sedan levereras varorna hem till 
konsumenten. Kedjan har också en egen app och hemsidan är kopplad till sociala medier 
(Shoppinglovers, 2014). 

Fastighetsägarnas perspektiv. För köpcentrumförvaltarna skulle detta alternativ vara en 
fördel genom att det attraherar en helt ny målgrupp, nämligen e-handlarna. Det skulle också 
kunna ta en del av marknadsvinsten från dagens e-handel. En annan fördel är att köpcentrumet 
skulle kunna ha ett större utbud med butiker som endast finns i det virtuella kompletterande 
köpcentrat. Det negativa för köpcentrumförvaltarna är att detta är ett komplicerat system och 
de skulle tävla med företag som har liknande hemsidor som är deras kärnverksamhet. Samt så 
skulle det bli ett oerhört svårt att få alla butiker att samarbeta och finnas tillgängliga i det 
virtuella köpcentrumet. Alla butikernas lagersaldon måste även vara sammankopplade, vilket 
idag är en stor utmaning. Det är även stor utmaning att få en fungerade och bra hemleverans 
till konsumenten.  

Detaljistens perspektiv. Fördelarna för detaljisterna skulle kunna vara en ökad försäljning då 
det finns tillgängligt för fler kunder. Det finns även en fördel för de små detaljisterna som inte 
har möjlighet att ha egen onlineförsäljning att nu kunna även kunna få en till försäljningskanal 
Det kanske varit intresserade av att ha e-handel men har inte haft tillräckligt med resurser för 
att skapa detta, då det är en omfattande process. Då finns det en möjlighet med hjälp och 
samordning av köpcentrumet att skapa en e-handel, vilket kan gynna den lilla affären. Det kan 
även vara positivt för köpcentrumet med de små detaljisterna som med sin närvaro skapar en 
unik och speciell hemsida.  

 Som nämnt tidigare så finns det en del detaljister som har en egen onlineshopping och vill 
därmed inte finnas på en annan hemsida som eventuellt vill ha betalt. Intervjupersoner 
förklarar att om de nu är villiga att vara med på det virtuella köpcentrumets hemsida måste 
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imagen stämma väl överens med deras eget varumärke. En anledning till att detaljister inte 
vill vara med på hemsidor och finnas lättillgängligt är att det finns en risk att varumärket 
urvattnas. När man frågar detaljister om det skulle vara intresserade av att vara med i ett 
virtuellt köpcentrum varierar svaret beroende på hur detaljistens varumärke behandlar e-
handeln. Många är positiva och några går åt det konservativa hållet.  

Konsumentens perspektiv. För konsumenterna skulle detta ses som en fördel eftersom det 
skulle kunna gå i köpcentrumet fysiskt och känna och testa produkterna. Sedan kan de köpa 
produkten vid ett senare tillfälle via internet, eftersom denna kanal är öppen dygnet runt. Det 
fungerar även tvärtom, exempelvis om konsumenten hittat en intressant produkt på 
köpcentrumets internetsida, men känner sig osäker på produkten och vill testa produkten eller 
känna på kvalitén så finns det möjlighet att göra detta. En ytterligare fördel för konsumenten 
är att de på ett lätt sätt kan se produkterna utan att fysiskt ta sig till köpcentrumet  
(Entreprenör, 2013). Detta kan även göra så att personer som tycker e-handel idag känns 
otryggt kanske känner sig tryggare då allt är samlat på samma seriösa hemsida och att det 
faktiskt finns ett fysiskt köpcentrum också. Att det finns en hemsida med alla olika sorters 
varumärken och produkter samlat med samma gränssnitt skulle göra så att det blir 
användarvänligt och underlätta för konsumenten som e-handlar, speciellt för de lite mer 
otekniska konsumenterna. Det skulle även vara smidigt att alla produkter från olika affärer 
konsumenten vill ha läggs i samma kundvagn. Vilket innebär att konsumenten betalar ett köp 
via hemsidan en gång till alla produkterna. Det innebär även att konsumenten får alla 
produkterna hemlevererat tillsammans.  

 

 

 
 

 

5.2 En portal 
Det andra alternativet är att köpcentrumet har en hemsida som fungerar likt en portal där 
kunderna lätt kan slussas vidare till butikernas egna hemsidor. Detta förutsätter att butikerna 
har bra hemsidor och att det finns bra erbjudanden från portalen som gynnar konsumenten att 
gå via denna. Utbudet i portalen behöver inte endast vara köpcentrumens egna butiker. Då 
köper konsumenten varan genom portalen och hämtar ut det i köpcentrumet. Konsumenten 
kan även få en slags bonus när den ”klickar hem” något genom portalen. Då har man skapat 
en spännande koppling mellan fysiska och den digitala världen och hemsidan har öppnat upp 
dörrarna och helt plötsligt skapat ett väldigt stort marknadsområde. Detta skulle kunna vara 
möjligt inom de närmaste 10 åren. Med portalen kan man utnyttja samverkan med detaljistens 
egen webbutik, då köpcentrummet löser utlämningen av varorna. Detta skall ingå i hyran för 
detaljisten.  
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Det kan finnas olika sorters portaler, en enklare variant där man slussas direkt till 
hyresgästernas hemsidor och en som man ser alla produkter som finns i köpcentrummet för att 
sedan slussas vidare till hyresgästens hemsida och göra det eventuella köpet där. Detta sätt 
använder sig Westfeldts sig av idag. 

Fastighetsägarens perspektiv. En fördel för köpcentrumet skulle vara en förbättrad ”image” 
att det är trendriktigt och följer med utvecklingen. En annan fördel med internet är att det går 
att spåra nättrafiken samt antal besökare på hemsidan. Att en portal ska generera vinst är ett 
problem eftersom man slussar ut kunderna som gör köpen utanför köpcentrumments 
intäktsområde. Detta måste lösas för att köpcentrummen skall vara intresserade av detta. Det 
finns flera möjligheter att få intäkter, en möjlighet är genom att köpcentrumet tar en hyra från 
detaljisten för att produkterna ska finnas med på hemsidan. En annan möjlighet är att 
köpcentrumet får provision från de konsumenter som slussats från köpcentrumets hemsida. 
Det finns även en möjlighet att få en intäkt genom att ha reklam på hemsidan, men det 
förutsätter att det blir en populär och välbesökt hemsida. Om varan sen inte finns i lagret så 
får antagligen köpcentrumet ”bad will” av konsumenten och inte detaljisten.  

En intervjuperson berättar att de undersökte om man kunde använda portalen som en 
webbhandel och man fastnade inte för teknikens skull, för tekniken finns. Problemet kom rent 
praktiskt, hur skulle detta fungera? Skulle de ha personal som skötte den här webhandeln? 
Den mixen utav hyresgäster som redan fanns i köpcentrummet hade en bred blandning av 
hyresgäster som antingen redan hade en e-handel eller en som inte alls hade en e-handel, då 
blev frågan hur man skulle få ihop dessa. Som konsument vill man få ett svar om varan finns i 
lager eller inte, då måste antingen någon springa runt och kontrollera detta eller så måste alla 
hyresgäster ha ett tillgängligt lagersaldo, detta var övermäktigt. Det var lagersaldona som 
gjorde frågan svår, dels vilket ofantligt system detta skulle krävas då 150 butikers lagersaldo 
skulle hållas uppdaterat i ett gemensamt system, och att samköra det här med alla hyresgäster. 
Vill hyresgästen i huvudtaget vara med på att ge fastighetsägaren tillgång till hyresgästens 
lagersaldo? Hur skulle de kunna ta betalt för detta, var en fråga som dök upp. De undersökte 
varianten att sätta in någonslags tillägg. En till fråga som dök upp var vem som skulle stå för 
frakten och vem skulle stå för de eventuella returerna 

Detaljisternas perspektiv.  

Om portalen blir framgångsrikt så är marknadsföringen som portalen ger mycket positivt för 
detaljisten, det kan bidra till en ökad försäljning. Då det fungerar som en portal och köpen i 
slutändan sker via detaljisternas hemsidor så blir det inga frågetecken kring vem som får 
vinsten, däremot kan köpcentrumet få provision för de konsumenter som kommer från 
portalen. Portalhemsidan måste stämma väl överens med varumärket för att detaljisterna ska 
vara intresserade. Intervjupersoner från detaljister angående att finnas på portalen så är de 
bara positiva till detta, de anser att allt som höjer försäljningen är positivt.  

Konsumentens perspektiv.  

Det är viktigt att man utgår från vad konsumenten behöver, det kan vara lätt att hitta på 
eventuella lösningar som man själv tycker borde fungera. Men det spelar inte någon roll om 
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man kommer på lösningar som inte konsumenten använder sig av i praktiken. En 
målgruppsanalys skulle kunna göras, där man tittar på hur konsumenten fungerar, hur stor del 
av konsumenterna skulle då gå in på nätet till en speciell köpcentrumshemsida och sedan 
genomföra ett köp via deras portal, eller är det så att konsumenten hellre går in direkt på 
detaljistens hemsida. Det finns väldigt få köpcentrum idag som har den dragningskraften och 
är så pass starka, att konsumenten är så lojal och alltid handlar i just det köpcentrummet. Det 
finns några köpcentrum som har ett starkt varumärke men långt ifrån alla har det. Så för att 
portalen skall fungera borde man satsa på köpcentrumets varumärke och göra att 
konsumenten just vill handla hos just det köpcentrumet, även på nätet.  

En fördel för konsumenterna är att allt finns samlat på en och samma sida. Om konsumenten 
inte vet vilken produkt den ska köpa och vill se erbjudanden och få inspiration så är detta en 
bra startsida för nätshoppingen. Det skulle även vara intressant för konsumenten om det fanns 
speciella erbjudanden på hemsidan, samt ett poäng system då konsumenten kan samla poäng 
för alla köpen via hemsidan eller i det fysiska köpcentrat, vilket också skapar ett incitament 
för konsumenten att handla via portalen. 

 

5.3 Showroom 
Showroom är en lokal där försäljare visar sina varor och sedan kan konsumenten beställa 
deras varor på internet. Det som också skiljer sig ifrån en vanlig butik, är att kunden inte tar 
med sig varan hem direkt och lagerutrymmet kan flyttas ifrån köpcentrummet. Det finns några 
olika typer av showrooms, det kan gestaltas som pop-up butik. Detta är en butik som endast 
finns i köpcentrumet en kortare tid. Butiken kan täcka vakanser eller befinnas i en flexibel 
butiksmiljö. I detta avsnitt har vi koncentrerat oss på pop-up-konceptet.    

Köpcentrumets perspektiv. På grund av att hyresgästen inte behöver lika mycket utrymme 
så kan Köpcentrummet få in flera butiker och höja kvadratmeterpriset och därmed få in mer 
hyror. Pop-up konceptet för en ny butik är ett mycket bra sätt för köpcentrumet att pröva på 
nya koncept för att se om de är värda att satsa på. När man väljer en pop-up-butik måste man 
tänka på vilken typ av pop-up-butiker som skulle passa in i hyresgästmixen. En erfaren 
köpcentrumägare menar att vissa pop-up-butiker kan vara dåliga för köpcentrummen som till 
exempel försäkringar, telefonförsäljare och el-avtal.  Dessa tillfälliga hyresgäster vara bra för 
att få in en bra hyresintäkt men däremot kan de skapa en dålig stämning i köpcentrumen då 
konsumenterna kan känna sig lurade och påhoppade.   

Något som tåls att tänka på är att detaljisterna inte alltid är villiga att satsa så mycket på sina 
tillfälliga butiker, detta resulterar ofta i ganska taffliga försök till en försäljningsplats. Så 
köpcentrumet bör tänka på hur pop-up-butiken ska se ut och upplevas, samt vem skall betala 
för detta. Detta skulle man kunna lösa genom att fastighetsägaren ekonomiskt hjälper pop-up-
butik, med en bra butiksyta som lätt kan anpassas utefter tillfälliga hyresgäster.    

Köpcentrum måste hela tiden titta på plus och minussidan när man tar in en ny hyresgäst. Man 
får inte glömma att köpcentrumet är en marknadsplats som måste drivas för att uppnå sitt 
högsta värde och maximera vinsten.  
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Detaljistens perspektiv. En fördel för hyresgästen är att den inte behöver lika mycket 
utrymme och behöver därför inte betala lika mycket hyra. Lagerutrymmet kan istället vara 
lokaliserat i ett område där hyran är betydligt billigare än i köpcentrummet. Detta kan också 
vara bra för detaljisten att prova om deras koncept fungerar. Detaljisterna tycker att pop-up-
butiker är bra så länge det inte är konkurrenter som kan erbjuda mycket lägre priser. Vilka 
pop-up-butiker man kan använda sig av beror på vilken hyresgästmix man redan har och vad 
som är trendigt för tillfället. Ett dilemma med en pop-up-butik är att de ibland har möjlighet 
att sälja varorna billigare än de ordinarie hyresgästerna kan vilket resulterar i att pop-up 
hyresgästen konkurrerar med de andra fysiska butikerna. Det kan ses som negativt då man vill 
ha en bra relation till de trygga fasta hyresgästerna som anses mer värda en pop-up 
hyresgästerna. Samtidigt så måste alltid fastighetsägaren välja den hyresgästen som platsar 
bäst i köpcentrumet. Det gäller att hitta rätt balans, det är såklart att hyresvärden vill ha en bra 
relation med hyresgästen men köpcentrumet måste ändå tänka på att hela tiden utveckla sitt 
köpcentrum för att alltid ligga på topp. Om konsumenten är nöjd då är hyresgästen nöjd och 
det gör att hyresvärden kan ta ut mer i hyror. Om det skall finnas pop-up-butiker måste det 
vara på samma villkor som för hyresgästerna. Vissa detaljister har redan en liknande funktion, 
den används olika mycket beroende på detaljisten. Ett Showroom likt en pop-up-butik tycker 
några detaljister skulle kunna fungera som ett bra komplement och ses som ett extra 
skylltfönster, om ”orginalbutiken” har ett sämre läge i köpcentrumet. 

Konsumenten perspektiv. Fördelar för konsumenten är köpcentrumet förmodligen kommer 
att ha ett bredare utbud, då det får plats med betydligt flera affärer. En annan fördel för 
konsumenten är att vissa varor är svårare att ta med sig hem som tillexempel tv-apparater, 
detta gör att det är positivt med showrooms, då de slipper att bära hem varan och lägger 
frakten till butiken. En nackdel med att inte kunna ta med sig varan direkt är att vissa 
produkter vill man ta med sig direkt hem och då väljer en vanlig butik istället.   

 

5.4 Virtual shopping wall 
Köpcentrumen skulle kunna ha virtuella butiker i form av att ha en shoppingvägg. 
Shoppingväggen kan antingen vara en stor touchscreen som konsumenten enkelt kan klicka 
hem varorna ifrån. Alternativt en vägg konsumenten kan scanna in varorna med sin 
smartphone för att sedan få det hemskickat, som kallas för Scan N Shop. Dessa två alternativ 
kommer att studeras närmare i detta stycke. 
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5.4.1 Touch screen 

Fenomenet Virtual shoppingwall som en stor touschscreen där konsumenten kan utforska 
varan genom att snurra på den och se den i 3D, det finns även information om produkten 
lättillgängligt. Detta har Adidas redan genomfört i deras huvudbutik i London. (se bifogad fil 
2). Westfield har i samarbete med ebay har även uppfört några virtuella skyltfönster åt Sony. 
Dessa skyltfönster går även att köpa 100 tals produkter ifrån Sonys sortiment. (Techcrunch, 
2014) Det känna varumärket Kate spade har även nyligen lanserat en dotterkedja som endast 
har en virtuell butik i form av en touchscreen fysiskt på Manhattan.  

 

Fastighetsägarnas perspektiv. Några av intervju personerna tyckte att ur fastighetsägarnas 
perspektiv skulle en Touch schreen med en virtuell hyresgäst i köpcentrumet vara mycket 
positivt och innebära ett mycket större utbud av affärer på en minimal yta. Det skapar även en 
bättre image för köpcentrumet och kan på så sätt locka nya kunder. Däremot tyckte några av 
experterna att detta inte på något sätt ökar försäljningen utan endast är bra för 
marknadsföringssyften vilket på det sättet kan vara bra men i ett ekonomsikt perspektiv kan 
vara onödigt. Det finns en del problem angående hur man ska lösa hyreskontrakt då det inte är 
en vanligt fysiskt butik. Samt vart lagret 
ska vara beläget och vem som ska sköta 
hem leveransen. Ska butiken göra det 
eller ska köpcentrumet det, förmodligen 
det första alternativet. Det är även en 
investering att installera välfungerande 
touch screens. När vi är och intervjuar 
köpcentrumägare/förvaltare så märker 
man att detta är på gång på många olika 
ställen och detta ses som något mycket 
positivt.  

Detaljistens perspektiv.  Detta är ett 
väldigt tryggt sätt att testa nya koncept 

för detaljisten, då de inte behöver investera i 
en ny butik med en stor kostnad. Utan de kan 
testa sitt koncept på en virtual shopping wall 
först för att se om konsumenterna är intresserade av det nya konceptet. Detta skulle kunna 
innebära en lägre hyra för att visa butikens alla produkter via en touchscreen. Ett alternativ för 
detaljisten som är vanligast idag är att det själva har en touchscreen med produkter som 
kompletterar den fysiska butiken. Detaljisten skulle kunna ha öppet dygnet runt om 
touchscreenen är placerat på rätt ställe. Detaljistexperterna tycker även att det här är ett bra 
marknadsföringssätt och bra för varumärkesbyggandet men det ökar förmodligen inte 
försäljningen markant. Men om det är placerat på ett perfekt ställe med tillgänglighet dygnet 
runt och tillräckligt stort flöde så skulle det kunna öka försäljningen.   

Figur 1, En touch screen i en Adidas butik 
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Konsumentens perspektiv. Det skulle kunna vara bra för konsumenten att få tillgång till det 
kompletterande utbudet som inte finns fysiskt i köpcentrumet eller i den fysiska butiken. 
Internationella detaljister som inte finns här skulle kunna ha denna typ av virtuell shopping 
wall som skulle kunna vara intressant för konsumenten. Konsumenten behöver inte bära påsar 
vilket kan underlätta mycket om det handlar om större produkter. Det kan även vara 
tidsbesparande om konsumenten inte behöver åka hem för att lämna varor. En nackdel kan 
vara att alla varor konsumenten kollar på är på stora touch screen i och med att konsumenten 
kanske inte alltid vill visa alla andra vad den är intresserad av. Men samtidigt så finns det 
vissa konsumenter som gärna visar upp hur mycket pengar den spenderar på exklusivare 
varor. Det kan även ses som onödigt att behöva ta sig till en plats för att köpa varor som lika 
gärna går att köpa via datorn hemma eller i mobilen. Men samtidigt kan det vara en häftig 
upplevelse för konsumenten.  

 

5.4.2 Scan N Shop 

Fenomenet virtuell shoppingwall med mobilen har testats av Mathem på Östermalms t-bana. 
Samt är det ett etablerat för dagligvaror i den sydkoreanska tunnelbanan och på flyplatsen 
Gatwick i London av företaget Tesco (Retail week, 2014). Fenomenet shopping wall har även 
utvecklas till detaljhandel på flygplatsen Dehli i Indien, där det kallas ”Scan N’ Shop” av 
företaget Homeshop18  

 

Köpcentrumets perspektiv. En 
fördel för köpcentrumet är att det 
skulle kunna ha ett större utbud, 
framförallt virtuella butiker som 
inte finns tillgänglig i Sverige. 
Dessa butiker utgör nästan ingen 
yta förutom på väggen. Att ha detta 
kan även förbättra köpcentrumets 
image. Men dessvärre kan vissa 
Scan N Shops ser inte så 
professionella ut och om detta är 
fallet kan istället imagen för köpcentrumet förvärras. Det kan även för vissa anses vara svåra 
att använda och om du inte har en 
smartphone kan dessa inte användas. 

Detaljisternas perspektiv. En fördel med detta fenomen är att butiken inte behöver stor yta 
och det behövs ingen personal, därmed försvinner en stor kostnad. Detta leder även till att 
detaljisten får en ytterligare försäljningskanal via mobilen. Andra försäljningskanaler via 
mobiler kan påverkas av den lilla skärmen men eftersom mobilen endast i detta fall fungerar 
som en scanner och betalningstjänst så påverkas konsumenten inte utav en liten skärm.  

Figur 2; En Scan N shop på flygplatsen i Dehli 
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Konsumentens perspektiv. Det är enkelt och smidigt att kunna ta upp mobilen ur fickan och 
köpa hem produkter. Därmed kan detta fenomen från konsumentens perspektiv ses som 
väldigt smidigt och tidsbesparande. Samtidigt slipper konsumenten bara påsar hem detta kan 
vara extra bekvämt om det handlar om större produkter.  

 

5.5 Utlämning av varor 
Idag finns det utlämning av varor i form av hemkörning. Om en konsument har shoppat varor 
i ett köpcentrum och inte orkar bära fler kassar, men ändå vill shoppa mer. Alternativt om 
konsumenten helt enkelt inte vill gå runt och släpa på sina shoppingkassar, så kan 
konsumenten lämna varorna till köpcentrumet som sedan gör en hemleverans. Att 
köpcentrumet har ett utlämningsställe kan vidare utvecklas och fungera på flera sätt. I detta 
kapitel så ska fenomenen ”Click and Collect” och ”Check and reserve” studeras och 
analyseras mer.   

 

5.5.1 ”Click and Collect” 

Tjänsten kan vara utformad på ett flertal olika sätt. En fördel som uppskattas av 
konsumenterna är om köpcentrumet erbjuder provhytter i anslutning till avhämtningen av 
varorna så det blir enkelt att lämna tillbaka varorna direkt. En annan möjlighet är om 
köpcentrumets skulle ha en ”drive through” där konsumenterna enkelt kan hämta upp varorna.  

Denna tjänst finns inte i Sverige än men den finns utomlands. I England har ”click-and-
collect” visat sig vara en mycket populär service för konsumenterna då 45 % av Englands 
online konsumenter använde sig av ”click-and-collect” under julen (Moth D, 2014). Ett 
exempel på detta är köpcentrumet Westfields London som använder sig utav ”click and 
collect”.  Där konsumenterna hämtar upp varan i Köpcentrumets lounge där det även finns 
provhytter för konsumenten att testa varan för att eventuellt lämna tillbaka den direkt. 
(Handels trender, 2014) 

Fastighetsägarens perspektiv. Det positiva med ”click and collect” är att det kan generera 
ett större flöde av potentiella konsumenter till köpcentrumet. Detta ökande kundflöde kan i sin 
tur leda till merförsäljning av varor. Det finns även en möjlighet för köpcentrumet att ta betalt 
för denna tjänst. Köpcentrumets image kommer förmodligen även förbättras då det ses som 
trendiga, flexibla och erbjuder bra service. Att ha ett område som känns lyxigt med provhytter 
och kanske touchskärmar med kameror kopplat till sociala medier.  Skulle utveckla processen 
att hämta ut e-handels kläder som roligt. Om det kläderna inte passar som konsumenten köpt 
och vill returnera så kommer förmodligen konsumenten i vissa fall gå och köpa något annat i 
de andra butikerna i köpcentrumet. Det negativa med ”click and collect” ur fastighetsägarnas 
perspektiv är att det kommer att kosta att bedriva denna tjänst, på grund av eventuell förlorad 
butiksyta, personalkostnader och lagerkostnader. Men det skulle kunna ses som en bra 
investering som kan generera en vinst. 
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Detaljistens perspektiv. Att det blir ett större flöde i köpcentrumet gynnar även detaljisten i 
och med att det förmodligen kommer bli en ökad merförsäljning. Eftersom varan betalas 
online hos den virtuella butiken är det detaljisten som får vinsten och om detta system ökar 
köpandet av varor så gynnar det detaljisten. Det finns även en möjlighet för detaljisterna att ha 
en egen ”click and collect” som innebär att konsumenten beställer från deras hemsida och 
sedan hämtar ut i deras fysiska butik. Denna form av ”click and collect” är idag ett etablerat 
sätt som för detaljister som har både virtuella och fysiska butiker. I dagsläget är många 
detaljister intresserade av att ha utlämning i deras egen butik och har svårt att se möjligheterna 
med att ha ett utlämningsställe. De är beredda på att erbjuda denna service för att underlätta 
för konsumenten.  

E-handeln har utvecklats och övervunnit problem så som kostsamma leveranser och returer 
(extern handeln, 2013), detta måste de fysiska butikerna ta tag i då det hela tiden blir hårdare 
konkurens.  

Konsumentens perspektiv. Att konsumenten får möjligheten att hämta ut beställda e-handels 
varor i köpcentrumet som ett alternativt utlämningsställe kan vara tidsbesparande. Ifall 
konsumenten ändå ska åka förbi köpcentrumet så kan detta vara ett smidigt alternativ. Det kan 
också vara ett bekvämt sätt att kunna testa varan på plats i en av provhyttorna för att sedan 
direkt skicka tillbaka utan att behöva ta sig hem emellan. En annan fördel är att konsumenten 
slipper sitta och vänta på att varan ska levereras hem till dörren och har valmöjligheten att 
hämta upp den i närmsta köpcentrum när det passar. Om det nu skulle finnas touchskärmar 
med kameror kopplat till sociala medier så kan konsumenten enkelt fråga om smakråd 
angående de nyinköpta plaggen eller bara enkelt lägga upp en bild med de nya plaggen. Detta 
skulle därmed ur konsumenten synvinkel vara roligt och smidigt. 

 

5.5.2 ”Check and reserve” 

”Check and reserve” är en tjänst som redan är etablerad hos vissa detaljister och den är redan 
populär. Detaljisten Argo har använt sig av ”check and reserve” och den servicen uppgick till 
31 % av hela onlineförsäljningen. Anledningen till att detta blivit så populärt för konsumenten 
är angelägenheten att kunna välja när och var man kan hämta upp varan istället för att slösa 
tid på att leta igenom olika affärer en vara som kanske inte ens finns på lagret. Konsumenten 
reserverar varan på internet för att sedan betala och hämta upp varan i utlämningsdisken. 

 

 

Fastighetsägarens perspektiv. Fastighetsägaren kan se detta som en fördel om det genererar 
ökande kundflöden till köpcentrumet. Det finns även en möjlighet att ta betalt för denna tjänst 
då det är lite krävande för personalen att springa runt till de olika affärerna och plocka ihop 
och reservera varor. Om ”check and reserve” skulle finnas hos ett köpcentrum måste 
förutsätter detta att köpcentrumet har en bra hemsida som konsumenten kan se alla produkter 
på och eventuellt reservera dem. Det måste även finnas personal som kan plocka ihop varorna 
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från de olika affärerna och finnas färdigpackat på utlämningsstället. Om det finns en sådan 
tjänst och hemsida så nästa steg att även erbjuda hemkörning av produkterna och då har 
köpcentrumet en portalliknande hemsida samt ”check and reserve”.  

 

Detaljistens perspektiv. Ur detaljisternas perspektiv så är det en enkel lösning att integrera 
med e-handel. Detta förutsätter att detaljisten har både en fysisk och virtuell butik. Denna 
tjänst kan anses speciellt bra för detaljister som har ett bredare utbud än butik med det 
resterande utbudet på hemsidan. Så är det enkelt och smidigt att beställa av det virtuella 
utbudet till butiken där konsumenten själv hämtar upp varan och betalar. Det kan finnas en 
eventuell osäkerhet om kunder reserverar varor som de sedan inte köper och det blir 
otillgängligt för andra konsumenter. Samt kan det vara krångligt för personalen att hålla reda 
på alla beställa varor så det garanterat finns i butiken. Om denna tjänst används så är det 
oerhört viktigt att ha tillgång till snabba leveranser från lagret till butiken för varan måste 
finnas där när konsumenten kommer.      

Konsumentens perspektiv. Fördelar för konsumenten är främst att det är tidsbesparande. 
Dels för att konsumenten kan försäkra sig om att varan finns i köpcentrumet, på detta vis 
behöver inte konsumenten inte åka i onödan. Det finns även en fördel om de köpta 
produkterna är nedplockade i en kasse när konsumenten kommer och hämtar ut dessa, 
eftersom det är både tidsbesparande och smidigt att slippa gå till varje enskild butik. Idag så är 
konsumenten alltmer kontrollerande och därmed så är detta ett bra tillvägagångssätt för att 
möta den kontrollerande konsumentens förväntningar.   

 
Boxsystem. Det som idag i Sverige verkar vara Englandsmotsvarighet till ”click and collect” 
är ett boxsystem som flera fastighetsägare tittar på att använda sig av. De innebär att kunden 
får hämta en nyckel i en service disk, sedan befinner sig produkten i en box.  

Prime air. Tekniken för att ha en drönare som flyger hem varor finns idag men det är 
reglering som hämmar utvecklingen av detta. Det är e-handel företaget amazon som vill 
använda sig av detta och kallar det för ”Prime air”. Det skulle då endast ta en halvtimme att få 
fram den beställda varan och skulle det inte behövas någon pilot. Men det finns ett antal 
begränsningar nämligen att varan inte skulle kunna väga något mer än något kilo och 
leveranssträckan bör inte vara mer än en och en halv mil. (E-handel, drönare, 2012)  

 

5.6 Ökad tillgänglighet 
Ökad tillgänglighet är ett avsnitt om hur köpcentrum kan öka tillgängligheten för e-handel 
genom att använda sig av sociala medier, touchskärmar, Wifi och Appar. 

Sociala medier. De flesta av intervjupersonerna tycker att sociala medier bidrar till att 
köpcentrumet kan kommunicera med konsumenten i olika kanaler. De tycker även att detta 
bidrar till en förbättrad image av köpcentrumet och att det är viktigt att möta dagens 
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konsument och kommunicera med dem på olika vis. Att köpcentrumet skulle få många likes 
på Facebook kan betyda mer för konsumenten och ses som mer trovärdigt än annan betald 
reklam. Det är även ur ekonomiskt perspektiv ett billigt marknadsföringssystem. Några av 
köpcentrummen har idag ett instagramkonto och en facebook sida men har valt bort andra 
sociala medier som t.ex. Twitter, inte för att de är dåliga kanaler utan för att kompetensen 
saknas. Köpcentrumägare menar att det kan vara bättre att bli bra på de kanalerna de redan 
har.  För de flesta detaljisterna så är varumärkesbyggandet väldigt viktigt via sociala medier, 
de anser även att det är en den mest trovärdiga marknadsföringen trots att det idag går att köpa 
likes på exempelvis Facebook. De tror även att det är bra att möta konsumenten i alla olika 
sorters kanaler och exempelvis ha en dialog med konsumenten via sociala medier. De lite mer 
konservativa detaljisterna är inte med i sociala medier och vill inte vara det, de tror att det 
istället kan vara negativt för varumärket. 

Touchskärmar. De flesta köpcentrumen har idag gratis wifi och touch skärmar för att 
konsumenten ska kunna lokalisera sig i köpcentrumen. Köpcentrumet skulle kunna ha datorer 
med touch skärm på väl valda platser och även i butikerna. Detta alternativ har tidigare ansetts 
vara dumt för att det finns en chans att detta gynnar konkurrenterna om produkterna är 
billigare någon annanstans. Men faktum är att de flesta av konsumenterna redan har 
smartphones och kan, om de vill, använda internet via telefonerna. Istället för att motverka e-
handel kan det vara ett smart sätt för köpcentrumen att verka trendiga och medvetna nog att 
ha touchskärmar som underlättar för kunden och därmed locka mer folk till just deras 
köpcentrum. Varför inte hjälpa den kunnige konsumenten att hitta varorna i köpcentrumen? 
Det skulle även vara en fördel för konsumenten eftersom det skulle underlätta att ha en stor 
dataskärm istället för en liten mobilskärm att krångla med. Dessa datorer skulle även kunna 
användas på flera sätt tillexempel för att lokalisera sig i köpcentrumet. Ett annat 
användningsområde är att leta efter en viss produkt man söker. Det skulle även vara ett 
smidigt sätt för externa tjänster, exempelvis titta när nästa buss går eller kolla sitt konto på 
banken. Det finns idag flera köpcentrum som har utlåning till konsumenten av surfplattor. 
Trenden för detaljisterna går även mot att det ska finnas surfplattor i butiken men då ska de 
främst användas av personalen så de lätt beställa åt konsumenten från det bredare utbudet 
online. Det finns även en del detaljister som nyligen har börjat ha touchskärmar i skyltfönster 
som gynnar marknadsföringen. 

 

 

Gratis Wifi. Alla intervjupersonerna tycker att gratis tillgängligt wifi över hela köpcentrumet 
borde vara en självklarhet och att det kan locka konsumenter och får köpcentrumet att vara 
mer attraktivt.  Vissa konsumenter kanske går dit för att plugga eller bara utnyttja gratis 
internet, men detta innebär också köpcentrumet får mer flöden av potentiella konsumenter. 
Det kan även bidra till att konsumenterna tillbringar längre tid i köpcentrumet och ju längre 
tid de spenderar i köpcentrumet desto bättre. 

App. Ett annat medel för att öka tillgängligheten är att skaffa appar till telefonerna. Där 
konsumenten lätt kan lokalisera sig eller önskad butik. Konsumenten kan få upp bra 
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erbjudanden och rabatter, samt använda externa tjänster kopplade till transport, busstidtabeller 
osv. 
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6. Konsekvenser av e-handel 
Det här kapitlet kommer att analysera eventuella konsekvenser av den växande e-handel samt 
redovisa trendspaningar. 

6.1 Butiksytor 
Behovet av lager av butikerna i köpcentrum kommer att minska och det kommer att vara en 
utmaning för köpcentrumbranschen. Ett klassiskt köpcentrum är avlångt med två ankarbutiker 
i ändarna eftersom man vill skapa ett flöde emellan dessa. En traditionell butik är också långt 
och smalt, där butiken har en försäljningsyta fram och ett lager längst bak. Om trenden 
fortsätter att butiker inte längre behöver lika mycket lager i köpcentrumet så vill de inte ha en 
lokal så som den ser ut idag. Då vill man fortfarande ha en stor exponering utåt men behöver 
inte mycket lager och det kan bli ett problem eftersom lokalerna inte ser ut så idag. Om 
hyresgästerna vill ha kvar exponeringen men vill ha mindre butiker, så är ju det för den 
fysiska fastigheten en direkt utmaning. Köpcentrum som byggs idag eller byggs om bör ha 
detta i åtanke. Idag så är 20 % av produktutbudet det som egentligen behövs vara i butiken 
medan resten skulle kunna säljas som ett komplement via e-handel. Som lätt kan beställas av 
personalen från butiken och bli hemskickad med snabb leverans. Detta skulle i sin tur 
innebära att detaljisterna vill ha en mindre butiksyta. Medan vissa stora butikskedjor idag 
istället vill ha större butiksytor så det går åt båda hållen. Hur man skall bygga och vad de ska 
göra med de gamla lagerutrymmen som redan finns där det är frågor som man har blivit mer 
aktuella idag.  

När det gäller flexibla butiksväggar så är meningen blandad, några menar att det är lätt att 
flytta väggarna, andra påpekar att det är ett stort projekt att flytta väggarna och att 
fastighetsägarna måste anpassa butikerna efter den ytan som finns. De måste ta hänsyn till 
vilken slags försäkring hyresgästen har, brandskydd, plåtlager för inbrottssäkerhet och 
sprinklers. Några problem som behövs lösas är vad hyresgästen ska betala i försäkring samt 
hur de ska uppnå den flexibilitet som önskas. Idag finns det inget köpcentrum som endast har 
flexibla väggar eftersom som det är mycket som behövs utvecklas. Det är mycket som handlar 
om produktutveckling, flexibla väggar skulle kunna fungera om det är någon som utvecklar 
en storsäljare som innehåller alla nödvändigheter och fungerar som riktiga väggar. Säkerheten 
blir ett problem då väggar fungerar som brandceller. Priset måste även vara realistiskt. Så det 
är mycket kvar att utveckla samt så är det någon som måste börja satsa på detta. Det måste 
även vara mer effektiva än alternativet som är att riva och bygga upp väggar, både pris- och 
funktionsmässigt.  

Det blir svårare för köpcentrumen att anpassa butiksytorna till hyresgästerna då många går åt 
mindre butiker och andra går åt större, detta gör att hyresavtalen i framtiden antagligen 
kommer att bli kortare, då ökar köpcentrumen risken. Samtidigt bör inte det fysiska i 
fastigheten behöva sätta begränsningar för hur man som ägare kan utveckla sin fastighet. 

6.2 Hyresavtal 
Ett köpcentrum är i grund och botten en fastighetsägare, och det som betyder något för 
fastighetsägaren baseras på hyrans utveckling.  Hyreskontrakt är en långsam process som 
bygger på avtal som i kortaste fall är 3 år men ofta är de 5-10 år långa. Detta betyder att när 
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det sker förändringar på marknaden som påverkar detaljisten så märker detaljisten detta med 
en gång och anpassar sin affär efter detta. Marknaden påverkar inte intäkterna för 
fastighetsägaren lika fort, för fastighetsägaren får fortfarande sin avtalade hyra. Idag består 
hyrorna till mestadels av en fast del, detta byggs på en bottenhyra och en omsättningshyra. 
Idag står bottenhyran för 95-98%, för tio år sedan var det närmare 80 %, så fastighetsägarens 
incitament till förändringar är inte lika starkt som för detaljisten som direkt påverkas av 
förändringen när de får förändrad försäljning. Här finns en viss problematik. Troligtvis 
kommer fastighetsägaren att tvingas att förändra hyresavtalen, som det ser ut idag så är det 
allt svårare att säga vad den fysiska butiken faktisk har bidragit med. I Den fysiska världen så 
är det ju så att kunden kommer in och tar en vara, köper varan och betalar den där och då, då 
har man slutfört affären. Men med hjälp utav E-handeln kan ju affären gå till på en mängd 
olika sätt. När man slutför affären på internet så uppstår en omsättning utanför butiken, ett 
problem som behövs lösas är hur fastighetsägaren kan få in det i ett hyresavtal. Sker 
omsättningen där man hämtar ut varan, där man klickar hem varan, när man får den hemkörd, 
eller när man betalar fakturan 30 dagar senare?  

En intervju person berättar att i framtiden kommer fastighetsägare tvingas att anpassa sin 
relation till hyresavtal i förhållande till hur varor disputeras och betalas. Man har hittat nya 
former för hyresavtal, då man har hittat nya former för att mäta prestation. Idag mäter man 
prestation i omsättning. Ett mått som besök och olika typer av kunskap om besökarna blir allt 
viktigare information för fastighetsägaren. I framtiden så kommer förmodligen 
hyreskontrakten utvecklas och övergå till fasta hyreskontrakt. 

6.3 Hyresgästmix 
Köpcentrum kommer att känna av e-handeln, framför allt de som endast har ren handel i sina 
köpcentrum. Intervjupersonerna är eniga om att man kan förhindra hotet med en bra 
hyresgästmix, en mix mellan upplevelser caféer och butiker. Hyresgästmixen är en 
kombination av affärsetableringar som tar upp yta i ett köpcentrum och skapar lönsamhet. En 
bra hyresgästmix kan vara avgörande när konsumenten väljer att ta sig till ett köpcentrum. 
Som det ser ut idag så åker man inte enbart till en galleria för att shoppa. Man åker också för 
att äta och umgås. Detta betyder att omgivningen i köpcentrumet är viktigt och valet av 
hyresgäster ligger till grund för hur konsumenterna kommer att uppleva köpcentrumet. 
Trenden pekar på en tjänstbaserade hyresgäster samtidigt som de produktbaserade 
hyresgästerna minskar. Självklart är det också viktigt att anpassa hyresgästmixen till den 
målgrupp och imagen köpcentrumet strävar efter, anpassat utifrån marknaden och 
konkurrensen (Magnusson & Sjöberg, 2012). Hyresgästmixen i ett köpcentrum har kan vara 
en bidragande faktor för ökad integration av e-handel.  Genom att köpcentrumet helt enkelt 
väljer hyresgäster som har ett bra utvecklat e-handel.  Det här sättet är ett väldigt smidigt sätt 
för köpcentrumet att erbjuda alla produkter på internet utan att själva behöva göra så mycket. 
Det finns idag köpcentrum som samarbetar med sina hyresgäster för att de ska kunna utveckla 
e-handel. Hyresgästmixen blir även påverkad i form av att idag så vill de flesta köpcentrumen 
ha mer restauranger och caféer, detta är på grund av att höja upplevelsen för konsumenten och 
att köpcentrumet ska bli mer som en mötesplats.  
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6.4 Ökade upplevelser 
På grund utav den ökade konkurrensen både i form av e-handel men också av det ökande 
utbudet av köpcentrum så måste köpcentrum erbjuda mer upplevelser och bli mer unika. Ett 
tillvägagångssätt för att lyckas på den hårda marknaden är att erbjuda mer upplevelser. 
Dagens konsument söker ofta efter underhållning och vill få en shoppingupplevelse.  
Konsumenten åker inte enbart till en galleria för att handla utan även för att umgås genom att 
exempelvis äta, fika, gå på bio och tillsammans skapar det en upplevelse. ( Magnusson & 
Sjöberg, 2012). Den fysiska ”känn och kläm” faktorn går inte heller att uppleva via datorn. I 
och med att det finns affärer som fungerar som Shoowroom som erbjuder ”kläm och känn” 
faktorn och också erbjuder ett väldigt smidigt sätt för konsumenten att köpa varan via internet, 
så fungerar e-handel och den fysiska butiken som allra bäst i symbios med varandra. Detta är 
något som de flesta köpcentrum idag redan är medvetna om och trenden för de nybyggda 
köpcentrumen är att erbjuda mer och mer upplevelser. Något som e-handeln inte kan 
konkurrera med är just upplevelsen och det personliga mötet som konsumenter får i ett 
köpcentrum. 

6.5 Förbättrad service 
Service i köpcentrum i form av butikspersonal blir allt viktigare. Det personliga mötet blir 
mycket viktigare idag och går inte att ersätta via e-handeln. För att konsumentens ska bli 
tillfredställd så är bemötandet av konsumenten viktigt, det kan leda till lojala kunder och ökad 
lönsamhet. En bra kundrelation kan uppnås genom att förstå vad konsumenten vill ha och 
möta dennas behov. Om butikspersonalen lyckas visa engagemang och överraska 
konsumenten är det ännu bättre. (Bruvik, 2006).  Att ge bra service handlar idag också om att 
butikspersonalen ska ha kunskap om produkten. Den kunniga konsumenten kan idag lätt 
googla information och jämföra priser, därför måste butikspersonalen ha stenkoll och vara ett 
steg före och veta mer än konsumenten. Att butikpersonalen är kunnig och ger bra service kan 
vara skillnaden mellan ett koncept som är lönsamt och ett som inte är det. Servicen handlar 
inte enbart om butikpersonalens bemötande i köpcentrum så är det även att erbjuda allt ifrån 
gratis och fräscha toaletter till barnpassning. Detta är något som köpcentrum i Sverige under 
senaste åren har börjat erbjuda. Att ta betalt en tia för toaletter kan vara både frustrerande och 
irriterande för konsumenten, speciellt i dagens samhälle då det inte är vanligt att ha kontanter 
på sig. För köpcentrum som är beläget så att det lätt kommer in fel klientel på toaletterna så 
kan det vara nödvändigt att ha ett betalsystem för att hålla dessa personer borta, men det går 
att göra på andra sätt som exempelvis genom att ha en bemannad toalett. Att erbjuda gratis 
toaletter kan locka in fler potentiella konsumenter till köpcentrumet och borde vara en 
självklarhet. Att köpcentrum börjar erbjuda mer service i form av exempelvis barnpassning är 
ett utmärkt sätt att göra kundupplevelsen bra och att få konsumenten att stanna i köpcentrumet 
längre. Att köpcentrum erbjuder mer service i form av tjänster är något som e-handeln inte 
kan konkurrera med och det är en trend idag att köpcentrum blir mer tjänstebaserade. Ett sätt 
att förbättra servicen i ett centrum, är att centrumet tar ett ansvar för detta och anordnar 
serviceutbildningar. Detta ger en genomgående bättre service genom köpcentrumet och 
konsumentflödet ökar och därmed ökar försäljningen och hyrorna. 
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6.6 Förbättrad image 
 I och med att e-handel och konkurrensen ökar så måste köpcentrumets image anpassa sig till 
målgruppen. Trenden är att köpcentrum idag går mot att ha mer unika speciella koncept som 
handlar mycket om imagen. Det är människorna som uppfattar imagen och associerar den 
med köpcentrum. Imagen varierar mellan olika grupper av människor och även mellan olika 
individer (Magnusson & Sjöberg, 2012). Så det är idag väldigt viktigt att ha en definierad 
målgrupp och anpassa varumärkesbyggandet efter detta. Imagen för de köpcentrum som vill 
vara trendiga och moderna förbättras väldigt mycket om de integrerar e-handel. Men att 
integrera e-handel passar inte alla köpcentrum, trots att det kan ske på så många olika sätt.  
Det är väldigt viktigt för ett köpcentrum att kolla på de olika integrationsmöjligheterna och 
anpassa de utvalda koncepten efter deras egen image. Exempelvis om köpcentrumet har en 
lite lyxigare image passar det väldigt bra att ett lyxigt område med provhytter som fungerar 
som ett utlämningsställe och erbjuder bra service. Detta område skulle även kunna vara 
exklusivt för de som är medlemmar hos köpcentrumet. 

6.7 Multi-kanal-strategi 
En konsekvens av e-handel är att alltfler vill ha en multi-kanal-strategi. Alltifrån detaljister till 
köpcentrum till renodlade e-handelsidor. Idag räcker det inte med att bara finnas tillgänglig på 
en kanal för att vara en optimal detaljist eller köpcentrum, det gäller att finnas tillgängligt 
varsomhelst och på såsätt möta kundens behov. Det ska fungera på samma sätt oavsett vald 
kanal. Om en fysisk butik även ska etableras på internet så måste denna stämma väl överens 
med den fysiska butiken och vad kunden förväntar sig. Om det nu är så att hemsidan är dålig 
så ger det negativa konsekvenser till varumärket. Det skapar även en bra konversation mellan 
konsumenten och detaljisten att exempelvis finnas tillgängligt på sociala medier. Trenden 
idag för butiker är redan att fysiska butiker blir virtuella, samt att virtuella butiker blir fysiska.  
Alltså de flesta butiker blir Multi-kanalbutiker och det är vad kunden vill ha och förväntar sig.   

6.8 Omfördelad maktbalans 
Enligt några intervjupersoner så har maktbalansen på marknaden idag omfördelats. På grund 
utav den ökade e-handeln har kunden och detaljisten fått alltmer makt. Kunden är idag mycket 
kunnigare och kan enkelt välja och vraka samt läsa information om alla produkter på internet. 
Detaljisten, speciellt de stora kedjorna, har även fått mer makt idag och det är nog främst 
detaljisterna som har utvecklats mest och blivit mer trendiga. Det är inte längre köpcentrumet 
som sitter på all makt utan de är numera de som även måste anpassa sig efter vad 
konsumenten och detaljisten vill ha.   

6.9 ”Dead malls” 
Det låter relativt hårt att skriv att en konsekvens av den ökade e-handeln är ”dead malls” men 
faktum är att i USA så är detta ett fenomen. Fenomenet grundar sig inte bara av den ökande e-
handel men förmodligen till en stor del, en annan bidragande faktor är nog också 
överetableringen av köpcentrum i USA. Med tanke på alla de ny- och ombyggnationer som 
förväntas ske i Sverige bör absolut de ”svagare” köpcentrumen akta sig. De gäller att hänga 
med speciellt på den trendkänslig marknad som handel innebär. Om köpcentrumen inte är 
tillräckligt trendiga så kan de i extrema fall leda till ett ”Dead mall”.  
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6.10 Lägre priser i butikerna 
Den ökade konkurrensen och utbudet från e-handel bidrar till pressade priser. Framförallt på 
e-handelssidor men i och med att detta sker så börjar även de fysiska butikerna anpassa sig till 
detta. Det är väldigt vanligt beteende att konsumenten hittar varan i butiken för att sidan 
jämföra priserna på internet via exempelvis prisjakt och handlar sedan var det är billigast. Att 
sälja produkterna via en hemsida har lägre omkostnader som t.ex. ingen butiksyta, inga 
personalkostnader och inte like centrala lager. För att detaljisterna ska kunna konkurrera med 
detta måste även priserna i butikerna bli lägre. En annan orsak till lägre priser är om 
detaljisterna integrerar e-handel och har ungefär 20 % av utbudet i den fysiska butiken och 
resterande på internet så kommer butikkostnader sjunka och eventuellt personalkostnader 
därmed så produkterna i den fysiska butiken få lägre priser.  Samma gäller om butiken skulle 
fungera som ett showroom då minskar butiksytan och det finns ingen lageryta, då kan priserna 
sjunka ännu mer. De flesta detaljister säljer produkterna till det priset som även finns på deras 
hemsida. Men ofta finns det specialerbjudanden på hemsidorna med lägre priser och i vissa 
fall har de högre priser i butikerna än på hemsidan men oftast går det då som konsument att få 
hemsidans priser.   

6.11 Synergieffekter 
Om ett köpcentrum väljer att integrera e-handel via ett koncept så är det lättare att integrera 
fler koncept efter det. Eftersom de olika koncepten oftast har liknande förutsättningar så är de 
mycket lättare för ett köpcentrum att integrera flera koncept då de kräver ungefär samma 
saker. Exempelvis om köpcentrumet väljer att ha ett virtuellt köpcentrum med en hemsida där 
det går att köpa från köpcentrumet, då krävs det en bra hemsida, lager och fungerande 
hemleveranser och då kan det även vara bra att ha ett utlämningsställe. Om då köpcentrumet 
sedan vill ha ett ”check and reserve” system så går det redan att se alla produkter på hemsidan 
och istället för att köpa kan man reservera produkten, då försvinner den från butikens 
lagersaldo och en personal går och samlar in produkten till utlämningsdisken. Om det finns en 
utlämningsdisk är det även lätt att införa ”click and collect”. Det som behövs justeras nu är att 
andra internethandelssidor gör så att konsumenten kan välja att beställa varorna för 
uthämtning hos köpcentrumet. Om köpcentrumet har ett fungerade hemleverans system och 
bra lager som behövs om det ska vara ett virtuellt köpcentrum så är det enkelt att även ha 
produkterna tillhörande en virtual shopping wall där, då är det nu lättare att införa det 
konceptet. Om nu köpcentrumet inte vill hålla på med hemleveranser eftersom det kan anses 
som utanför deras kärnverksamhet så går det outsourca denna tjänst. Alltså de flesta 
koncepten bli lättare att införa till ett köpcentrum om det redan finns ett koncept, då de 
påminner om varandra och kräver många liknande förutsättningar.  

6.12 Utmaningar  
Det finns ett flertal utmaningar med att skapa ett kompletterande virtuellt köpcentrum. Den 
största utmaningen från köpcentrumets perspektiv är att det blir en enorm samordnings 
process. Alltifrån hur transporterna ska skötas till lagersaldon. Som stycket innan beskriver så 
blir det lättare desto fler koncept som köpcentrumet integrerar dessutom går det att hyra in 
logistikföretag. Det har även kommit ett enklare sätt vid namn RFID (Radio frequency 
identification) som räknar lagersaldon åt de arbetande mer effektivt, vilket skulle underlätta 
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enormt för ett köpcentrum att kunna integrera e-handeln. Det är en trådlös teknik, vilket 
innebär att ingen märkning på produkterna behövs och att det räknar lagersaldon via 
radiovågor (Bada, 2014). Nu har det nya sättet även slagit igenom i Tyskland och Mark and 
Spencer har börjat använda sig av detta (RFID, 2014). 

Den största utmaningen från detaljisternas synvinkel är att vissa detaljister anser det som en 
urvattning av varumärket att finnas tillgängligt på internet. Om hemsidan är likt de 
köpcentrum och riktar sig till samma målgrupp som det fysiska köpcentrumet borde detta vara 
intressant alternativ för detaljisten som befinner sig i köpcentrumet. Detta skulle kunna ge en 
ökad försäljning och borde därför vara intressant för detaljisten. 

Hyreskontrakt kan sätta stop för utvecklingen. Som lagarna idag är utformade är det svårt att 
ha flexibla hyreskontrakt och butiker. Även hyreskontrakten måste utvecklas för att det ska 
underlätta för koncept som pop-up-butiker och virtuella shoppingväggar. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  



36 
 

7. Hur man kan bedöma lönsamhet  
I detta kapitel så kommer det visas hur uträkningar kan göras för de olika koncepten för att se 
om det är lönsamt att integrera dem eller inte. På grund av saknad information så kommer 
metoden att utredas utan specifika siffror. 

Intervjupersoner berättar att kostnaden för de olika försäljningskanalerna är olika. Kostnaden 
för detaljisten till kunden via nätet är lägre än om man måste ha en fysisk butik.  Men e-
handeln har en kostnad som inte den fysiska butiken i dagsläget behöver bry sig om i en större 
utsträckning och det är frakten. Detta skall samtidigt balanseras upp av en fysisk närvaro på 
marknaden, därför blir många kedjeföretag mer noggranna med hur många butiker man har 
och var dem är lokaliserade. Man vill ha ett optimalt butiksnät som gör att man får en bra 
exponering på marknaden. Samtidigt vill butikerna styra över försäljningen på nätet och detta 
har med lägre kostnader att göra. Detta behöver man hitta en balans för.  Det finns många 
tekniker för hur det skulle kunna gå till så man måste känna sig för att hitta den bästa 
lösningen. De som jobbar enbart på nätet har naturligtvis ett visst lönsamhetsproblem då de 
har alldeles för mycket returer. De erbjuder ofta gratis frakt, över tid måste detta balanseras 
upp på något sett så att den ekvationen går ihop. Om man tittar på det fysiska köpcentrumet i 
ett annat perspektiv då IT-utvecklingen inte bara handlar om näthandeln det handlar också om 
distributionsteknik och varuleveransteknik.  

 

7.1 Virtuellt köpcentrum 
En expert inom området förklarar att man måste gå igenom flera steg för att skapa ett virtuellt 
köpcentrum, först måste en problembeskrivning göras, baserat på denna görs sedan en 
förstudie där ingår det även att göra analys på kraven som hemsidan bör ha. Efter det bör det 
göras ett pilotprojekt för att se om det fungerar. Efter dessa steg är man nu redo att göra en 
hemsida. För att göra en virtuell hemsida så blir problembeskrivningen att man ska ta fram en 
fungerande webbutik.  

De funktioner som antas vara nödvändiga är:   

-Skapa en hemsida/ IT infrastruktur.  

- Produktsortiment 

-Betalfunktion 

-Varukorg 

- Sökfunktioner 

- Kundregister 

-Integrations gränssnitt med detaljister (då detaljisternas lagersaldon och sortiment är 
ihopkopplat med hemsidan) 
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Alla dessa funktioner bör även ha underfunktioner där en mer komplett beskrivning görs om 
vad som ett fungerande virtuellt köpcentrum måste ha med. Men på grund av att detta är en 
väldigt komplicerad hemsida, där förmodligen den största utmaningen är att integrera alla 
detaljisterna till hemsidan. Detta skulle innebära en väldigt stor investering för köpcentrumet 
och exakt hur stor den blir är omöjligt att svara på utan vidare utredningar. Men vi gör 
antaganden och uppskattningar på att det skulle behövas kostnader för att hyra in IT-konsulter 
K1 för att bygga upp hemsidan. Det kommer även behöva ha personal som sköter 
administrationen och blir en kostnad K2. Dessa kostnader kan tänkas handla om många 
miljoner. Köpcentrumet måste nu även anordna hemleveransen och stå för lagerutrymmen 
vilket blir kostnad K3. Denna fraktkostnad kan minskas drastiskt om konsumenten använder 
sig av ”Click and Collect”.    

Intäkten kommer variera beroende på hur populär hemsidan blir. Men om vi antar att 
konceptet slår igenom och blir populär så går det att räkna med att det tar X procent utav 
marknadsandelar för e-handel som idag har en marknad på X2 miljarder, detta skulle innebära 
en intäkt I1. Om hemsidan blir populär så skulle köpcentrumet kunna ta betalt från 
detaljisterna liknande en hyra och bli I2, men troligtvis en relativt liten summa.  

För ett virtuellt köpcentrum så kommer förmodligen kostnadsposterna K1+K2+K3 vara större 
än intäktsposterna I1+I2, därmed så antas det inte vara lönsamt.   

 

7.2 Portal 
För att få en fungerande portal måste samma steg gå igenom som för ett virtuellt köpcentrum, 
först måste alltså en problembeskrivning göras och sedan görs en förstudie, där en analys på 
kraven som hemsidan bör ha. Efter det bör det göras ett pilotprojekt för att se om det fungerar. 
Efter alla dessa steg är man nu redo att göra en hemsida.  För att göra en virtuell hemsida så 
blir problembeskrivningen att man ska ta fram en portalsida.  

De funktioner som antas vara nödvändiga är:   

-Skapa en hemsida/ IT infrastruktur.  

- Produktsortiment 

- Sökfunktioner 

-integrations gränssnitt med detaljister (då detaljisternas sortiment är ihopkopplat med 
hemsidan och en bra funktion så konsumenterna kommer direkt till detaljisternas hemsida, där 
köpet av varan sker). 

En portal liknande hemsida är lite enklare att göra än ett virtuellt köpcentrum eftersom några 
av funktionerna försvinner, vi antar att det blir ungefär hälften så stor kostnad då det blir 
hälften så lite jobb. Eftersom ett av de stora problemen som är ihopkopplande av lagersaldon 
försvinner. Därmed antas det att det skulle ta hälften så lång tid som för ett virtuellt 
köpcentrum och bli en mindre kostnad än för virtuella köpcentrum, så det blir en relativt liten 
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kostnadspost K1. Personalen som administrera hemsidan får även mindre att göra då det inte 
behöver ha koll på lagersaldon och produkterna samt transaktioner och kan även därför ses 
som en relativt liten kostnad för köpcentrumet, K2.   

Den eventuella intäkten ett köpcentrum kan göra med hjälp utav en portal är att om köpen 
sker via portalen så kan de få betalt av detaljisten. Detta är en förutsatt att nättrafiken går att 
spåra. Hur populär hemsidan blir och hur mycket köpcentrumet kommer tjäna på detta är 
väldigt svårt att uppskatta, I1. Det finns även en möjlighet att om hemsidan blir populär skulle 
de även kunna ta betalt från hyresgästerna i form av en hyra och på grund utav att detaljisten 
får hela intäkten av konsumenterna så kan därför hyran vara högre här än för ett virtuellt 
köpcentrum I2. 

I detta scenario så är kostnaderna mindre och intäkterna högre än för ett virtuellt köpcentrum, 
därmed så borde lönsamheten vara bättre. K1+K2 borde vara mindre än I1+I2, vilket ger en 
lönsamhet. 

7.3 Pop-up-butik 
Istället för att ha ett showroom utrededer vi istället en slags form av showroom nämligen en 
pop-up-butik. Det fungerar som ett showroom men det är tillfälligt bara. 

Kostnaden för att ha en pop-up-butik är väldigt låg. Det behövs bara ett område oftast i mitten 
av ett köpcentrum som är en outnyttjad yta och därmed försvinner inte några hyresintäkter 
utan det uppstår bara nya, vilket ger I1. Det uppstår kostnader för att sätta upp diskar men det 
är väldigt låg men ger K1. Personalkostnader står självklart detaljisten själv för. 

Vi antar att I1 är större än K1, vilket ger en lönsamhet. 

7.4 ”Check and reserve” 
Det antas att ett utlämningsområde för ”check and reserve” har en area på åtminstone 20 kvm 
detta ger då en utebliven omsättning samt utebliven hyresintäkt på 20* K= K1, om det annars 
skulle finnas butiker där. Det antas kosta runt K2 att renovera detta område. Det kommer även 
behöva 2 heltids arbetare, en som bemannar utlämningen och en som går och samlar in 
varorna. Därmed uppstår en personal kostnad på K3 per år.  Det måste även finnas en 
fungerande hemsida så att konsumenten kan reservera varorna på internet. Detta innebär en 
ytterligare kostnad på K4. 

Den eventuella lönsamheten är svår att mäta, därför tas England som exempel där 45 % hade 
använt tjänsten ”check and reserve” där. Om det skulle vara 45 % omkring jul som använder 
sig av tjänsten så känns det rimligt att räkna med att omkring 10 % av besökarna kommer 
använda sig utav ”check and reserve” årligen. Detta ger att antal besökare* X%= Y antal som 
använder check and reserve. För att kunna ge lönsamhet så räknas det med att tjänsten 
kommer kosta omkring 5 kr per utlämning. Detta skulle innebära att en intäkt på Y*5= I1. 

Vi tror att K1+K2+K3+K4 är större än I1 och därmed inte vara lönsamt men det beror 
självklart på hur många som kommer använda den om det blir väldigt populärt finns det en 
möjlighet att konceptet ger lönsamhet. 
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7.4 ”Click and collect” 
Om det ska finnas plats för omklädningsrum som ett ”click and collect” borde ha så kommer 
utlämningsområdet vara ännu större, det antas att det kommer vara runt 50 kvm detta ger då 
en utebliven omsättning och en utebliven hyresintäkt på 50* X= K1, om det skulle funnits en 
butik där. Samt så kommer det kosta att bygga om det antas kosta K2. Det kommer även 
behövas en anställd som bemannar kassan, detta ger en årlig personalkostnad som är runt K3 
kr/år.  

Men med ett ”click and collect” så är tanken att det ska generera ett större flöde av potentiella 
kunder som är svårt att sätta ett värde på. Enligt e-barometerns årsrapport för 2013 så hämtar 
en stockholmare i snitt 6,2 ggr ut internethandlat paket. Det finns 900 000 personer som bor i 
innerstaden och förmodligen kommer alla inte hämta ut i gallerian. Så det förväntas delas på 
alla de gallerior som finns i innerstaden som är 12 st (Magnusson & Sjöberg, 2012). Detta 
skulle i sådana fall kunna generera ett flöde på 900 000*6,2/12= 459 000 fler besökare(detta 
är om man bortser från andra distributörer). Ökningen av besökare i gallerian kommer öka 
merförsäljningen och ge en intäkt på I1. Här finns det även en möjlighet att ta betalt för 
tjänsten, detta skulle då även ge en intäkt på I2. 

”Click and collect” kostnader är relativt små mot vad intäkterna kan tänkas bli, därmed antas 
”Click and Collect” vara lönsamt. 

7.5 Virtual shopping wall touch screen  
Kostnad för att köpa en stor touch screen kostar runt 65 000 (Ali, 2014) . Det kommer även 
kosta att installera den och få fram alla produkter på ett snyggt sätt samt administrera 
produkterna. Det antas att kosta runt Y därmed blir det en total kostnad på K1.  Förmodligen 
kommer detaljisterna själva sköta produktadministreringen.  För hemleveransen uppkommer 
det även kostnad K1, men det finns ett alternativ och det är att konsumenten kan betala för 
tjänsten så borde de gå jämnt ut och inte bli någon extra kostnad för köpcentrumet, förutsatt 
att det inte har fri frakt. Ett annat alternativ för att minska denna fraktkostnad drastiskt är om 
konsumenten använder sig av ”Click and Collect”. Efter att ha studerat priser som detaljister 
idag tar betalt för sin frakt så kan man rimligtvis ta ut en fraktkostnad på 40 kr om det är 
nödvändigt. Det skulle även uppstå en lagerkostnad K2. 

Köpcentrumet skulle kunna ta betalt från de som vill ha sina produkter på den virtuella 
shopping wall, liknande en hyra, I1. 

Detta koncept har inte så mycket kostnader och inte så mycket intäkter så frågan är om det 
verkligen är lönsamt. Enligt antaganden som gjorts i arbetet beror det helt enkelt på hur 
mycket hyra köpcentrumet kan ta för skärmen men förmodligen kan den inte generera så 
mycket, rent ekonomiskt tros det inte vara lönsamt.  Men samtidigt ger skärmen en förbättrad 
image och upplevelse och kan därmed anses som positivt. 

 



40 
 

7.6 Osäkerhet 
Första tanken med dessa beräkningar var att riktiga värden skulle användas men osäkerheten 
var stor och så många antaganden gjordes att det blev bättre att istället ta bort siffrorna. För 
meningen med detta stycke var att ge en klarare bild hur koncepten kan komma att se ut och 
ifall de i slutändan kan ge lönsamhet eller inte. Det kan finnas faktorer som vi inte tagit upp 
som kan ändra resultatet samt så beror resultaten helt på vilket köpcentrum som ska integrera 
koncepten. 

Det ger även en stor osäkerhet att endast det är fastighetsägarnas synvinkel som tagits hänsyn 
till men om det är lönsamt för fastighetsägarna så borde även detaljisterna vara 
samarbetsvilliga, då de erbjuds en yta/ virtuell yta på en populär handelsplats. Det skulle även 
varit bra att göra lönsamhetsuträkningar från konsumenternas synvinkel för att se hur 
populära dessa koncept borde bli, men det är ett väldigt omfattande arbete och skulle 
förmodligen kräva enkäter etc. och har därför uteslutits, men då vi ser mest fördelar från 
konsumentens synvinkel ur alla koncepten så borde de olika koncepten underlätta och bara 
positiva även för konsumenten. 

Det är viktigt men svårt att analysera de ekonomiska effekterna, vissa integrationsmöjligheter 
har större potentiell än andra, som mest kan ses som en del av marknadsföringen. 
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8. Köpcentrum 2025 
I detta kapitel kommer först trendspaningar om framtiden diskuteras sedan så kommer en 
vision om hur ett köpcentrum år 2025 skulle kunna komma att se ut med hänsyn till det som 
diskuterats i arbetet. 

8.1 Trendspaningar i framtiden 
De flesta intervjuade experter hade många eniga åsikter om några trendspaningar men det 
finns även åtskilda meningar. Några trendspaningar som diskuterats under intervjuer och 
workshopen kommer att tas upp i detta stycke.  

En av de viktigaste trendspaningarna är att det är den kunniga kunden som borde vara i fokus 
och det gäller att erbjuda det som kunden vill ha. Det är kunden som bestämmer, det 
konceptet som passar dem bäst är det vinnande konceptet och idag så är inte kunden lojal den 
skiftar beteende från dag till dag. Därmed så måste köpcentrumen och detaljisterna vara 
flexibla och ”hänga med i svängarna”. En trendspaning är att visa koncept som går bra 
förmodligen kommer öka sina butiker i volym och bli större multi-chanel-butiker. De här 
koncepten erbjuder allt så det blir nästan som ett köpcentrum i köpcentrumet. Några av 
detaljister som fungerar som stora kedjor är de som har större del av maktbalansen idag och 
kan ställa höga krav såsom långa hyreskontrakt och frihet i deras gigantiska butiker.  

En annan trendspaning är raka motsatsen till ovanstående. Nämligen att vissa butiksytorna blir 
mindre, då inte hela utbudet finns i fysiskt i butiken eller i ett anslutande lager utan de finns 
tillgängliga på internet istället. Dessa mindre butiker i sin tur måste leverera bra service 
genom att ha extremt kunnig personal som vet allt om deras produkter. Och i extrema fall blir 
dessa butiker liknande showrooms och vissa andra fall finns bara ett kompletterande utbud på 
internet. En trendspaning som de flesta experter var överens om var att pop-up-butiker är ett 
bra och smart sätt att använda ytan till i köpcentrum. Samt att dessa tillfälliga butiker ger 
möjlighet till att köpcentrumet är mer flexibelt och på ett bra och enkelt sätt samspelar med e-
handeln. Denna form av butiker ses som väldigt positivt och är ett aktuellt ämne men som har 
en del problematik till hur ett hyreskontrakt ska vara utformat, som hämmar denna typ av 
butiker. En expert berättade att det idag finns en möjligt att gå runt dagens krångliga 
hyreskontrakt genom att använda sig av nyttjanderättsavtal istället. En intervjuperson 
berättade att förmodligen så kommer köpcentrum gå åt två håll, antingen stort destinations 
köpcentrum eller att det blir ett unikt mindre med ett speciellt koncept. 

 

8.2 Vision köpcentrum år 2025 
Hur ett köpcentrum kommer att se ut 2025 beskrivs nedan. Det är både en rolig och 
utmanande uppgift att göra en vision om hur ett köpcentrum kommer se ut år 2025 men med 
en hel del intervjuer och indikationer på hur marknaden för köpcentrum utvecklas så började 
ett framtida köpcentrum utformas.  

Det vi med säkerhet kan säga är att det typiska köpcentrumet 2025 kommer att se annorlunda 
ut från hur det ser ut idag. Köpcentrumets inkomst genereras från detaljisten och detaljistens 
inkomst kommer ifrån konsumenten. Detta betyder att inkomsten för köpcentrumet i grund 
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och botten kommer ifrån konsumenten. År 2025 kommer den betalande konsumenten att 
konsumera på ett annat sätt än vad den gör idag. Om tio år kommer dagens åttaåringar att 
börja konsumera. Dessa artonåringar kommer ha en annan syn på verkligheten än hur vi ser 
på verkligheten idag. Den växande e-handeln kommer röra om i grytan för detaljisterna som i 
sin tur kommer att påverka köpcentrumet. Branschen uppskattar att e-handeln blir mer än 
dubbelt så stor som idag. Detta gör att handelns marknad kommer att se annorlunda ut.    

Det finns stora planer på att bygga 2,4 miljoner kvm mer detaljhandelsyta till 2020, detta 
kommer också att påverka konkurrensen för var konsumenten kommer att lägga sina pengar 
någonstans. När E-handeln tar en del av marknaden för den fysiska handeln, minskar 
tillväxten av den fysiska handeln. Detta kommer inte att gå ihop om inte hyrorna i 
köpcentrumet går ner eller att många köpcentrum få ökade vakanser och kanske gå i konkurs. 
Därför kommer endast de starkaste köpcentrumen att överleva. Man kan välja att se att se e-
handeln som ett hot, men de köpcentrumen som finns 2025 måste stärka sin konkurrenskraft 
och ta vara på de integreringsmöjligheter som finns för att överleva. 

 

Köpcentrumets hemsida  

Det förutspås att köpcentrumet hemsida om 10 år även kommer att fungera som ett virtuellt 
köpcentrum alternativt som en portal.  Fördelarna med en portal idag är att det är mycket 
enklare och en hel del problem försvinner ifall köpcentrumets hemsida fungerar som en portal 
istället för ett virtuellt köpcentrum. Men om 10 är kommer det eventuellt kunna ha utvecklats 
så mycket att det problem som uppstår i samband med att skapa ett virtuellt köpcentrum 
kommer förmodligen ha lösningar. Från konsumentens perspektiv skulle det vara optimalt att 
ha ett virtuellt köpcentrum som ett komplement till det fysiska köpcentrumet därmed så 
kommer förmodligen det ske om 10 år eftersom det är konsumenten som i slutändan 
bestämmer vad de vill använda. Köpcentrum kommer att ha satsat mer på varumärket och 
hemsidan kommer då att fungera bättre då men måste göra så att konsumenten just vill handla 
hos just det köpcentrumet, även på nätet.  

 

Butiksytorna 

Butiksytorna kommer att vara både mindre och större. De mindre butikerna kommer antingen 
att fungera som showrooms och inte ha något lager kopplat till butiken utan enbart produkter 
som visas upp. Förmodligen kommer detta vara fallet för elektronikaffärer och för 
möbelaffärer. De små butikerna utan lager måste istället ha väldigt kunnig personal som 
erbjuder extremt bra service. De mindre produkterna kommer eventuellt att finnas i butiken. 
Men dessa butiker är mest till för konsumenten som vill se produkten live och känna och 
klämma lite på den. Det kommer även förmodligen finnas några showroom butiker för andra 
kategorier än bara möbelaffärer och elektronikaffärer med.  De butiker som ändå vill ha lager 
kopplat till butiken tros inte ha hela utbudet tillgängligt fysiskt i butiken men som enkelt går 
att beställa via internet.  De kommer förmodligen ha omkring 20 % av utbudet i butiken. 
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Det kommer även finnas stora butikerna kommer fungera som köpcentrumets 
ankarhyresgäster och ha långa hyreskontrakt med stor frihet.  Dessa koncept kommer fungera 
som stora multi-chanel-butiker och vara som ett slags köpcentrum i köpcentrumet, som 
erbjuder allt från kläder till möbler från deras eget märke. 

 

Mötesplats 

Köpcentrumet kommer förmodligen ha en slags mötespunkt i mitten liknande ett torg, fullt 
med pop-up butiker. Dessa pop-up-butiker kommer ha egna utformade hyreskontrakt som är 
mer flexibla. De kommer även att vara till för att visa upp de allra senaste produkterna som 
märket erbjuder. Det tros även finnas trevliga resturanger och caféer på den öppna 
mötesplatsen i mitten. 

 

 

Hyresgästmix 

Köpcentrumen kommer att ha en stark hyresgästmix som är en bra mix mellan upplevelser 
och butiker och resturanger som dessutom är bra anpassat efter köpcentrumets målgrupp och 
image. Köpcentrum som enbart har ren handel kommer att bli mer och mer sällsynt samtidigt 
som tjänstebaserade hyresgäster blir allt vanligare. Några utav de många restauranger och 
caféer kommer förmodligen även befinna sig runtom och på den naturliga mötesplatsen i 
mitten. Istället för att ha omkring 5 -10 % hyresgäster som är restauranger så kommer 
förmodligen omkring 20 % av utbudet bestå av restauranger och caféer. Detta beror bland 
annat på att resturanger en säkrare hyresgäst när man tittar ur e-handelns synvinkel, då det 
måste finnas ett fysiskt kök och det går inte att äta på en restaurang på internet. Konsumenten 
väljer att lägga mer pengar på restaurangbesöken och därför ökar efterfrågan av resturanger 
och utbudet kommer naturligt att öka. 

 

Service 

De köpcentrumen som finns 2025 kommer att vara experter på service eftersom det är en stor 
faktor som inte e-handeln kan återskapa. Det förutspås att servicen kommer att vara mycket 
bättre och det kommer finnas all slags service. Alltifrån vardagliga tjänster såsom tandläkare, 
hårfrisör till att få barnpassning och att få smakråd. 

Efter att e-handeln har tagit åt sig en större marknad betyder detta en större konkurrens hos 
köpcentrumen, detta betyder att köpcentrumen måste stå på tårna när det gäller det mesta. En 
självklarhet kommer att vara att köpcentrumen kommer att erbjuda serviceutbildningar till 
sina hyresgäster. Konsumenterna kommer att få och kräva en god service i de köpcentrum de 
väljer att konsumera i.      

 



44 
 

Utlämningsdisk 

Köpcentrumet kommer att ha en yta med omklädningsrum där konsumenten kan hämta ut 
förbeställda varor via ett ”check and reserve” från köpcentrumets hemsida. Det kommer även 
här gå att hämta ut varorna via köpcentrumets ”click and collect” tjänst. I provrumen kommer 
det att finnas kameror med touchskärmar där konsumenten enkelt kan fråga via sociala medier 
om smakråd eller bara visa upp de senaste de köpt. Här kan även de varor som konsumenterna 
beställt via det virtuella köpcentrumet hämtas ut. 

 

Virtual shopping wall 

Det kommer förmodligen finnas ett flertal touch screens i butikerna där de resterade utbudet 
finns lättillgängligt men även flera touch screens på väggarna som kompletterar utbudet av 
affärer eller kanske testar nya hyresgäster via touch screens först. Det kommer även nog även 
vara extrema hyresgäster på dessa skärmar som inte finns tillgängliga i Sverige annars. Detta 
kommer att kunna ge hyresvärden flera betalande hyresgäster på en väldigt liten yta, vilket 
bidrar till en bra kvadratmeter hyra för köpcentrumen.  
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8. Slutsats 

I detta arbete har vi tittat på hur man kan integrera e-handeln till köpcentrum. Vi har tittat på 
eventuella utmaningar med dessa integrationsmöjligheter samt har eventuella konsekvenser av 
e-handeln har även studerats. Ett avsnitt med hur man kan räkna för att se om 
integrationsmöjligheterna är lönsamma eller inte har även gjorts, hur lönsamt det är att 
integrera dessa olika möjligheter kommer att variera för köpcentrumen Vi har kommit fram 
till att ett köpcentrum kan integrera e-handeln genom att ha en hemsida som fungerar som ett 
virtuellt köpcentrum eller portal. Vi tror att det är mer lönsamt och att köpcentrum slipper 
mycket krångel om det använder sig av en portalliknande hemsida. Då ett virtuellt 
köpcentrum är mycket mer komplicerat och kostnaden är väldigt stor samt så ger en 
portalliknande hemsida ungefär samma vinster samt en liknande upplevelse från 
konsumenten.  Ett annat alternativ är att köpcentrumen kan ha ett utlämningsställe i form av 
”Click and Collect” och ”Check and reserve”, vi tror att ”Click and Collect” fungerar bättre 
och är mer lönsamt. De skulle även kunna ha butiker som är utformat som en pop-up-butik 
eller som en Virtual shopping wall. Vi tror att pop-up-butiken bara är lönsamt och 
rekommenderar att köpcentrum borde integrera denna form av koncept.  Däremot så ger en 
Virtual shopping wall varken en stor kostnad eller stor vinst men samtidigt är väldigt bra för 
imagen och för kundupplevelsen, så vi rekommenderar köpcentrum att använda både 
koncepten. 

En vision för hur ett köpcentrum 2025 kommer att kunna se ut har gjorts denna vision 
förutsätter att e-handeln skall ta mer marknad som förutspås. Enligt vår vision kommer 
köpcentrumen att integrera e-handeln genom de olika koncepten. Vi tror även att köpcentrum 
om 10 år kommer att vara mer tjänstebaserat och erbjuda mer upplevelser i form av till 
exempel resturanger och caféer. Detta är en vision som vi anser rimligen borde ske för att 
köpcentrumägarna skall överleva i branschen. Vi tror att de som följer vår vision kommer att 
kunna finnas kvar år 2025. Sen finns det säkert de som spjärnar emot och envisas om att 
köpcentrumen kan se ut som de alltid ha gjort, dessa tror vi kommer att bli ”Dead Malls”.  

Trots att Sverige anses vara ett modernt land så undrar vi varför utvecklingen inom området 
har skett så mycket snabbare i några andra länder, speciellt inom ett så trendkänsligt område 
som handel. Vi tror att det beror på att det är en stor investering samt en stor risk och att ingen 
vill vara först. Samtidigt borde de tänka att med denna stora risk finns det även en potentiell 
stor vinst. Att vara först med detta tror vi även kan ge en väldigt bra marknadsföring och ge 
en förbättrad image. Vi tror att frågan inte är om det kommer ske utan snarare när 
integrationen av e-handel till köpcentrum kommer ske.  

 

Området ”integration av e-handeln till köpcentrum” är betydelsefullt och relativt outforskat 
och därmed tror vi att mer studier och undersökningar inom området är väldigt viktigt. Några 
intressanta frågeställningar för vidare studier är:  

• Hur skall man samordna detaljisternas lagersaldo och frakt av varor i samband med 
integrationen av e-handeln?  
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• Hur kan ett ”deadmall” förhindras?  
• Hur skulle ett service center vara uppbyggt?  
• Hur skall hyreskontrakten utvecklas i framtiden?  
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Tabell- och Figurförteckning 

Figur 1, Adidas touch screen, 2014-05-10,http://v007o.popscreen.com/eGhkZ2FiMTI=_o_cebit-
adidas-virtual-shoe-wall-takes-shopping-high-tech.jpg    

Figur 2, Dehli Scan N shop, 2014-03-21, http://media-cache-
ec0.pinimg.com/736x/9a/1d/ad/9a1dadf37397ad2d756409aaad078f59.jpg 

Figur 3, Gallerians lokaliseringhjälp I form av en Touchscreen 

Tabell 1, E-barometern helårsrapport 2013, http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-
barometrar/e-barometern 

Tabell 2, sammanställning av resultat 
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