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Abstract 

The digitalization process and the technological development affects peoples’ everyday life as 
well as how we do business. Through the introduction of digital trading platforms and new 
technology in the physical stores, the supply of goods and services has increased leading to 
costumers demanding even more goods and new exciting shopping experiences. This does not 
only affect the commercial sector, but also the real estate sector. 

Therefore, this paper focuses on the connections between commerce and real estate. Specific 
focus is given to physical stores and their challenges and opportunities in the digital world. 
Furthermore, the importance of these effects for the real estate sector is investigated. 

A qualitative interview method was been used in addition to literature studies, aiming to 
explore attitudes in the real estate sector on a deeper level. The participants have a wide 
spread of experience and knowledge from both commerce and real estate, which has given the 
work many different perspectives and angles. 

The conclusions are many, but the main one is that neither the research nor the interviewees 
believe that the physical store is threatened due to the advance of digitalization. To be able to 
survive the competition from new sale channels, the retailers and the real estate sector must 
co-operate in building new business structures as well as sharpening their customer service 
offerings. The function of the physical store is likely to develop into more than a sales venue 
– it will evolve into being a place to meet and to work. This will require a close cooperation 
between all stakeholders. In conclusion, it has also been found that commerce and property 
development have many common points of contact, and that the transition to a digital future 
must be done jointly. 
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Sammanfattning 

Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen som sker i samhället påverkar hur människor 
lever sina liv, och hur vi gör affärer. Genom introduceringen av digitala handelsplattformar 
och ny teknik i butikerna utökas utbudet av varor och tjänster, således också vilka upplevelser 
som konsumenterna efterfrågar. Det här får konsekvenser inte bara för handeln utan även för 
fastighetsbranschen. 

Den här uppsatsens syfte har därför varit att undersöka kopplingen mellan handeln och 
fastighetsbranschen, och specifikt utröna den fysiska butikens utmaningar och möjligheter i 
den digitala världen. Vidare undersöks betydelsen av dessa effekter för fastighetssektorn. 

En kvalitativ intervjumetod använts utöver litteraturstudier, för att på ett djupare plan plocka 
upp vilka attityder som olika aktörer inom fastighetsbranschen har gällande digitaliseringen. 
De medverkande har en bred spridning av erfarenheter och kunskap från olika håll av 
fastighetsbranschen och handeln, vilket givit arbetet många olika perspektiv. 

Slutsatserna är många, men den främsta är att varken forskningen eller intervjupersonerna tror 
att den fysiska butikens funktion som försäljningskanal är hotad på grund av digitaliseringens 
framfart. Däremot kommer handlarna och fastighetsbranschen få arbeta hårt på att utveckla 
nya affärsstrukturer och vässa sitt serviceerbjudande gentemot kund för att kunna överleva 
konkurrensen från nya försäljningskanaler. Butikernas funktion kommer troligen även att 
utvecklas till att bli mer än handelsplatser – de kommer att bli mötesplatser och arbetsplatser. 
I det arbetet krävs ett tätt samarbete mellan alla berörda parter. Avslutningsvis har det även 
visat sig att handel och fastighetsutveckling har många gemensamma beröringspunkter, och 
att omställningen till en digital framtid måste göras gemensamt.  
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1.   Inledning  
 

1.1   Bakgrund  
 
”Handeln är och kommer alltid vara där människor är, och just nu är de på nätet” 
- Jonas Arnberg, chefsekonom på svensk handel 

Med de orden inledde Jonas Arnberg, chefsekonom på svensk handel, sitt tal om i 
början av 2017 om resultaten från rapporten Det stora detaljhandelsskiftet skriven 
av Svensson, Bergh och Agnarsson (2016). Rapportens avsikt var att 
prognostisera handelns utveckling mellan år 2015–2025, samt att utreda för 
digitaliseringens effekter på den svenska handelssektorn, dess aktörer och 
intressenter. Undersökningen är genomförd av Handelns utredningsinstitut (HUI) 
på uppdrag av svensk handel under 2016 och ett antal intressanta skattningar tas 
fram: 

-   E-handeln kan komma att utgöra 20–30 % av detaljhandelns försäljning år 2025. 
-   Antalet butiker och anställda i sällanköpsvaruhandeln kommer att minska. 
-   Handeln kommer att koncentreras till färre men större aktörer. 

Det paradigmskifte som sker inom handeln påverkar även närliggande branscher, 
men hur förberett är näringslivet på den digitala omställningen? I dagsläget står 
den fysiska butiken för ca 90 procent av handelns totala omsättning, varav e-
handeln under 2016 endast utgjorde 7,7 procent (Svensson, Bergh och Agnarsson, 
2016). Det gör butikshandeln och dess framtid i ett digitalt samhälle till en av de 
viktigaste och mest komplexa frågeställningarna som handelssektorn och 
fastighetsbranschen måste lösa gemensamt. 

Även om digitaliseringen inrymmer en rad olika fenomen är e-handeln extra 
intressant i sammanhanget. Om prognostiseringen gjord av Svensson, Bergh och 
Agnarsson (2016) realiseras, betyder det att näthandeln under de närmsta 10 åren 
kommer att växa i en rasande takt vilket kommer att påverka såväl fastighetsägare, 
hyresgäster, fastighetsutvecklare och många andra inom fastighetssektorn. 

Det är med anledning av det ovan skrivna som det här arbetet kommer att fokusera 
på fastighetsutvecklingsaspekten av en handel i förändring. Virginia och Richard 
(2009) har givit en historisk överblick av kopplingen mellan fastighetsutveckling 
och detaljhandeln, och Kolterjahn (2011) var viktig för att skapa en 
grunduppfattning om handelns nuläge. Boken Handelns digitalisering - undran 
inför framtidens affärer av Hagberg och Jonsson (2016), har bidragit med 
spännande ingångar i ämnet och givit grundkunskaper i olika handelsteorier.   
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1.2   Syfte  och  frågeställningar  
 
Digitaliseringen är en global process, och således påverkar den både samhället och 
näringslivet. I det här arbetet ligger fokus på kopplingen mellan handeln och 
fastighetsbranschen, och en unik länk mellan de båda branscherna undersöks– 
nämligen den fysiska butiken. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur den 
fysiska butiken på olika sätt påverkas av digitaliseringen, och även se hur dessa 
effekter påverkar olika aktörers arbete inom fastighetssektorn. Utifrån syftet 
utgörs uppsatsen av några centrala frågeställningar: 

-   Vilken funktion har den fysiska butiken i ett digitaliserat samhälle? 
-   På vilket sätt påverkas butiksformatet av digitaliseringsprocessen? 
-   Vilka åtgärder kommer att krävas framöver för att butiken ska kunna bibehålla 

sin attraktivitet som handels- och försäljningskanal? 

 

1.3   Avgränsning  
 
Arbetet är medvetet avgränsat till vissa specifika delmarknader inom den svenska 
detaljhandeln, samt till dem tillhörande fysiska handelsplatser. Anledningen till 
det är att uppsatsen är gjord under vissa givna förutsättningar gällande kontaktnät, 
tidsåtgång och budget. Arbetets huvudfokus ligger därför på sällanvaruhandeln i 
Stockholmsområdet eftersom att de medverkande till största del bygger, utvecklar 
eller tillhandahåller lokaler för just sällanköpshandel. Samtliga intervjupersoner är 
verksamma i Stockholm, och arbetar på olika sätt med utvecklingen av framtidens 
handelsplatser.  

Trots att det finns stora problem att tackla vad gäller handeln i Sveriges många 
avfolkningsorter, har det inte varit möjligt att ta med det perspektivet i arbetet. 
Även det kommunala perspektivet i form av intervju saknas, även om det lyfts upp 
som ett viktigt perspektiv av alla de medverkande. Det ger dock incitament till 
vidareutveckling av det här arbetet i ett senare skede. 

Kortfattat kan avgränsningen beskrivas som en utredning av Stockholmsområdets 
sällanvaruhandelslokaler genom ett samhälles, bygg- och utvecklingsperspektiv. 
Hyresgäst- och kommunperspektivet saknas. 
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1.4   Intervjuer  
 
Arbetet är av kvalitativ karaktär, och litteraturstudierna som behövts för att lägga 
en teoretisk grund efterföljs därför av tre djupintervjuer. Få semistrukturerade 
frågor använts som bas för att sedan utökas med följdfrågor. Intervjuerna har varat 
mellan 30–60 minuter, vilket betyder att intervjufrågorna mest fungerat som bas 
för ett mer djupgående samtal. Intervjufrågorna hittas under rubriken ”struktur 
och genomförande” och de medverkande presenteras under ”medverkande” i 
metodavsnittet. 

 

1.5   Ordlista  
 

Handel – Överordnat begrepp för verksamheter som sysslar med omsättning av 
varor, tjänster och kapital mellan regioner och mellan människor. 

Detaljhandel – Sista ledet i distributionskedjan för varor från producent till 
konsument. 

E- handel – Elektronisk handel, näthandel. Distanshandel som sker med hjälp av 
fast eller mobil datakommunikation. 

Dagligvaror – Förbrukningsartiklar som i allmänhet köps ofta och i små poster. 

Sällanköpsvaror - Varor som till skillnad från dagligvaror inhandlas mer sällan. 

Cityhandel – Handelsplatser inom stadskärna. 

Externhandel – Handelsplatser utanför stadskärna.  

Onmikanal – En marknadsstrategi där företagen medvetet har flera 
försäljningskanaler. Det kan röra sig om nätet, sociala medier, fysisk butik och 
appar. 

Digitalisering – En delprocess i ett större teknologiskt förlopp som påverkar hela 
den globala samhällsomställningen. Dock betyder begreppet ursprungligen 
omvandling från analog till digital representation av information i tekniska 
sammanhang. Viktigt att förstår är att digitaliseringen kan ses som ett 
paraplybegrepp vilken innefattar många processer och fenomen, däribland e-
handeln. 

 

Källor: NE (2017); Wikipedia (2017) 
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1.6   Disposition  
 
Avsnitt 1 - Inledningsavsnittet 

Inledningsavsnittet beskriver uppsatsens huvudfokus och de centrala 
frågeställningarna. Vidare beskrivs syftet och de olika avgränsningarna för att 
följas av kapitelindelning och disposition. Även en mindre ordlista medföljer 
vilken beskriver innebörden av uppsatsens mest vitala begrepp. 

Avsnitt 2 - Teoriavsnittet 

Teoriavsnittet kartlägger den tidigare forskningen och beskriver handelns 
historiska bakgrund. Vidare behandlas olika teorier kring handelsplatser och 
kundbeteende. 

Avsnitt 3 - Metodavsnittet 

Metodavsnittet beskriver hur det praktiska arbetet genomförts och hur 
informationen har samlats in. 

Avsnitt 4 - Resultatavsnittet 

Resultatavsnittet sammanställer intervjuerna och redovisar uppsatsens resultat. 

Avsnitt 5 - Analysavsnittet 

Analysavsnittet diskuterar föreliggande resultat i förhållande till tidigare 
forskning. 

Avsnitt 6 - Slutsatser 

I det sista avsnittet dras olika slutsatser utifrån den analys som uppsatsen 
utmynnat i.  

Avsnitt 7 - Källförteckning och bilagor 

Källförteckning 
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2.   Teori  och  tidigare  studier  
 

2.1   Digitalisering  
 

2.1.1  Vad  är  digitalisering?  
 
Den teknologiska utveckling som sker i dagsläget i form av digitalisering, har 
inom forskningen kallats för den fjärde industriella revolutionen. Effekten av vad 
vi ser idag, kommer att påverka samhällsordningen i lika stor utsträckning som 
ångmaskinen, det löpande bandet och robotiken gjort (Vey, Fandel-Meyer, Zipp 
och Schneider 2017). Detta, då den nya tekniken på ett fundamentalt sätt påverkat 
hur vi kan och kommer att leva våra liv.  

Sjävkörande bilar, 3D printing, e-handel och andra sofistikerade servicesystem var 
bara för några år sedan något som mer platsade i en Si-Fi film än i verkligheten, 
men idag sätts de i bruk och blir snart standard i många människors vardag. 
Därför ses digitaliseringen i det här arbetet som ett paraply för all den typ av 
teknologisk utveckling som omvandlar vanligtvis analoga kanaler till digitala. 
Digitaliseringen ska därför ses som en process och inte som ett enskilt fenomen. 

Det har bedrivits mycket forskning inom ämnet digitalisering, med olika 
utgångspunkt och synvinklar i fokus. Vey, Fandel-Meyer, Zipp och Schneider 
(2017) diskuterar digitaliseringen ur ett generellt perspektiv. Bland annat 
diskuteras den så kallade plattformsekonomin vi lever i idag. Världens största 
taxibolag Über äger inga egna bilar och världens största uthyrningsbolag Airbnb 
äger inga fastigheter – gränsen mellan arbetsgivare, arbetstagare och arbetsplats 
har suddats ut. 

Även digitaliseringens effekter på gamla erkända affärsmodeller har utretts i viss 
forskning. Berman och Bell (2016) menar exempelvis att digitaliseringen 
transformerar och avbryter de gamla affärsmodellernas användning, och vare sig 
det rör sig om ett varu- eller tjänsteföretag, är de endast de som kan ställa om och 
verka på en digital marknad som kommer att överleva på lång sikt. Det står därför 
klart att digitaliseringen påverkar hur affärer görs och vad konsumenterna med det 
ett helt nytt utbud till hands efterfrågar. 
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2.1.2  Digitalisering  och  retail  
 
Inom forskningen om digitalisering inryms även specificerad forskning om 
digitaliseringens effekter på retail, på svenska kallat detaljhandeln. Hagberg, 
Sundstrom och Egels-Zandén (2016) har diskuterat digitaliseringen utifrån ett 
kundperspektiv och erbjudande till kund. Fokus för rapporten var att utveckla ett 
konceptuellt ramverk utifrån vilket framtida strategiutveckling för olika aktörer 
kan utgå. Även Härtfelder och Winkelmann (2016) som diskuterar det ökande 
antalet av smartphones hos kunder och hur detta påverkar deras köpbeteende har 
många intressanta ingångar i digitaliseringen och retail. Det som båda rapporterna, 
och många med dem har gemensamt, är att de fokuserar på digitaliseringen utifrån 
ett kundperspektiv. Mycket mindre forskning finns att hitta som behandlar 
digitaliseringen från handelns perspektiv, och än mindre som behandlar 
digitaliseringen, handeln och fastighetsbranschen tillsammans. 

En fallstudie som behandlar, retail, digitalisering och fastighetsutveckling har 
dock gjorts på masternivå om Alto University campus i Esbo, Finland av Reijonen 
(2016). Uppsatsens syfte var att utreda vilken typ av detaljhandel som skulle 
inrymmas på Alto University Campus för att gynna olika aktörer såsom studenter, 
anställda, fastighetsägare och universitetet självt. Uppsatsen lyfter något väldigt 
intressant som inte diskuterats i många andra artiklar, uppsatser eller rapporter – 
nämligen incitamenten för olika aktörer inom fastighetsbranschen att ställa om till 
en digital framtid.  

Då digitaliseringen i relation till detaljhandeln ofta reduceras till att endast handla 
om e-handeln är det här ett viktigt forskningsområde för fastighetsbranschen. 
Även om e-handelns påverkan är stor, så är den totala digitaliseringsprocessens 
påverkan mycket större och mer invecklad, och den inkluderar så många andra 
fenomen. Det finns alltså en lucka i forskningen vad gäller digitaliseringens 
effekter på olika aktörer inom fastighetssektorn, något som förhoppningsvis 
kommer att få mer uppmärksamhet i framtiden. Att kopplingen mellan 
fastighetssektorn och handeln är viktig har dock framhållits länge, bland annat av 
Virginia och Richard (2009) som ger en bra inblick och historisk bakgrund av 
fastighetsutveckling inom retailsektorn. 
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2.2   Handelsformat  
  
2.2.1  Hur  handelsformat  uppstår  

 
Historiskt har handeln varit i ständig förändring. Från de första uttalade butikerna 
i form av lanthandel på 1800-talet till den digitala eran på 2000-talet. Begreppet 
handelsformat har bland annat definierats av Hagberg och Jonsson (2016) som en 
distinkt form av handel som delar vissa speciella kännetecken. Det kan röra sig 
om att formaten har samma kundbas, sortimentsbredd, prisnivå eller att de är 
belägna i liknande områden. 

 

Figur 1: De historiska handelsformaten (Svensson, Bergh och Agnarsson 2016, 3) 

 
Förändringarna har i stor grad skett på grund av internationellt inflytande. 
Självbetjäningen på 1960-talet överfördes exempelvis direkt från Amerika, vilket 
totalt revolutionerade utbudet och konsumenternas köpbeteende (Blom 2008). 
Vidare växte sig köpcentrumen och den externa handeln sig stora när gemene man 
började ha tillgång till bil. I dagsläget är den fysiska butiken och andra digitala 
kanaler tätt sammankopplade genom så kallad omnikanalhandel för att kunna 
möta konsumenternas behov på flera plattformar. Figur 1 ovan visar den historiska 
utvecklingen av handelsformaten, och nästa avsnitt behandlar de olika teorier som 
finns för att beskriva hur dessa handelsformat uppstått över tid. 
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2.2.2  Erkända  teorier  och  begrepp  
  
Det finns en mängd forskning inom ämnet handelsformat och hur de uppstår, där 
bland annat Brown (1987) grupperade de främsta teorierna inom forskningen i tre 
grupper: cykliska, konfliktorienterade och omgivningsinriktade teorier. 

Förutom de tre teorierna som framhålls ovan är agglomeration, eller den så 
kallade klustereffekten ett fenomen som diskuteras när det gäller fysiska butikers 
geografiska placering. Ämnet behandlas bland annat av Porter (1998).  

Den  cykliska  teorin   

Den cykliska teorin utgår från att förändringar i handeln kan förklaras med hjälp 
av cykliska mönster som upprepas över tid där Hollander (1960) är en av de mest 
kända. Formaten genomgår enligt teorin olika mognadsfaser och deras framgång   
beror på i vilka faser resterande handelsformat befinner sig i (Hagberg och 
Jonsson 2016, 62). 

Den  konfliktorienterade  teorin   

Den konfliktorienterade teorin förklarar förändringar i handeln som ett resultat av 
konkurrens mellan olika handelsformer. Nya format uppstår alltså medan andra 
försvinner, och de nya formerna ärver många egenskaper från de som blivit 
utkonkurrerade. Det här behandlar bland annat Gist (1968). 

Den  omgivningsinriktade  teorin  

Den omgivningsinriktade teorin utgår från tesen att förändringar i handeln beror 
på förändringar i omgivningen. Dessa förändringar gynnar, alternativt missgynnar 
olika handelsformat som leder till att de sakta dör ut. Den områdesinriktade teorin 
behandlades i flera böcker från 1990-talet, bland annat av Roth och Klein (1993). 

Agglomeration  

Agglomeration uppstår när likartade verksamheter klustras, dvs grupperas på ett 
bestämt geografiskt område. Likheterna hos verksamheterna kan röra olika saker – 
exempelvis kunder, verksamhetsområde eller bransch. När agglomeration uppstår 
kan verksamheterna oftast dra nytta utav varandra genom kunskapsutbyte och 
genom att det tillsammans skapas synergieffekter som lockar fler kunder 
(Eriksson och Lindgren 2011). 

Porter (1998) beskriver effekterna av klustringen på en makronivå respektive 
mikronivå. Makronivån syftar till klustringseffekter på stads- och regionnivå 
medan mikronivån rör klustring inom en viss handelsplattform, exempelvis ett 
köpcentrum. Porter framhåller vidare att agglomerationseffekten, förutsatt att 
marknadsmixen mellan aktörerna är bra, gynnar alla inblandade trots ökad 
konkurrens.  
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2.3   Butiken  
 

2.3.1  Varför  behövs  butiken?  
 
Butikshandeln står inför en stor omställning, men trots det finns många argument 
som legitimerar ett fortsatt användande av den fysiska butiken. Hagberg och 
Jonsson (2016) framhåller i sin bok 5 argument:  konsolidering, sinnen, kontakt, 
nöje och tradition för att demonstrera vilka fördelar butiken har i relation till 
andra försäljningskanaler. 

Konsolidering  

Sammanföring, gör att kunden i en fysisk butik har tillgång till många olika 
produkter på samma plats. Det effektiviserar konsumtionsförloppet och gör att 
kunden inte behöver leta runt på flera ställen. Såsom dagens butiker är uppbyggda 
och placerade på grund av bland annat agglomeration, finner konsumenten ofta 
även olika butiker som stillar olika behov på samma plats. Trots att 
konsolideringen sker även på andra plattformar såsom nätshoppar, har det till 
dagens datum inte hunnit komma igång på alla marknader. 

Sinnen  

Genom att aktivera konsumentens olika sinnen och göra shoppingen till en 
upplevelse kan den fysiska butiken erbjuda något som inte går att komma åt på 
andra icke-fysiska plattformar. Konsumentens behov av att känna, lukta och prova 
produkten ter sig väldigt olika i olika branscher. När det gäller exempelvis kläder, 
möbler eller ljudutrustning torde denna punkt vara av yttersta vikt, medan det i 
handlandet av exempelvis läkemedel inte är lika vitalt. 

Kontakt 

Den personliga kontakten och rådgivningen som personalen i fysisk butik kan 
erbjuda, är i dagsläget svår att substituera med något annat. Interaktionen med 
butikspersonal är lika mycket en social interaktion människor emellan som en 
service. Kunnig personal kan lotsa konsumenten genom köpprocessen och komma 
med råd och tips. Hur personalen agerar och upplevs har även stor påverkan på 
bolagets image, vilket gör att ett bra bemötande i fysisk butik kan leda till att 
konsumenten väljer att handla av ett visst företag även i andra kanaler. 
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Nöje  

Att gå i affärer är en fysisk upplevelse som uppskattas av många. Besöket i en 
butik kan vara ett viktigt inslag av konsumentens fritid och stor del av hur denne 
socialiserar sig. Även om teknologins utveckling i framtiden kommer att kunna 
vässa upplevelsen av en virtuell butik, kan man idag inte underskatta 
shoppingupplevelsen som den fysiska butiken kan ge. 

Tradition  

Människan är på ett beteendestadium ofta traditionsbunden, och detta smittar av 
sig på våra köpbeteenden. Många branscher är starkt ihopkopplade med en fysisk 
butik, vilket gör att konsumenterna efterfrågar det. Varor som köps på rutin har 
visat sig vara de som konsumenterna i stor utsträckning fortfarande vill handla 
fysiskt, exempelvis livsmedel. Däremot syns en ökning i e-handel på 
sällanköpsvaror som exempelvis läkemedel och möbler. 

 

2.2  3  Faktorer  som  påverkar  den  framtida  utvecklingen  
 

Ca 90 % av detaljhandelns totala omsättning kommer fortfarande från de fysiska 
butikerna, bland annat på grund av de 5 framhållna argumenten ovan. De förklarar 
på ett lättillgängligt sätt varför butikerna behövs, men besvarar inte hur de fortsatt 
ska stå för en stor majoritet av omsättningen, när andra kanaler ständigt utvecklas.  

Schmidt och Ohlsson (2016) har identifierat demografi, teknisk utveckling och 
miljö till några av de absolut viktigaste faktorerna som på sikt kommer ha 
påverkan på butikernas utformning, förutom makroekonomiska aspekter såsom 
sysselsättningsgrad, konsumentpriser och reporäntan. 

 

 

Figur 2: Demografi, teknisk utveckling och miljö (Bilder: Noun project 2017)  
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Demografi  

Så mycket som en tredjedel av Sveriges befolkning bor i storstadsregionerna, och 
tillväxten är stadig. Därför påverkar demografin direkt detaljhandelsförsäljningen 
i dessa områden. Vidare har invandringen, vilken medfört ett flöde av nya tankar 
och idéer, påverkat invånarnas konsumtionsvanor och nya sortiment och sätt att 
handla efterfrågas i allt större grad (Schmidt och Ohlsson 2016, 16). 

Demografins påverkan på detaljhandeln visar sig även i de olika generationernas 
köpbeteenden. Bland annat är det en stor skillnad på användandet av nätet som 
handelskanal, där de under 50 är mycket mer benägna att e-handla än de över 50 
år (Svensson, Bergh och Agnarsson 2016). 

Teknisk  utveckling  

Den tekniska utvecklingen ställer nya krav på både personalen och butikernas 
utformning. Genom att kunden har tillgång till olika verktyg för prisjämförelse, 
påverkas prissättningen både på nätet och i butiken. Transparensen ökar, och med 
den måste butiken och dess försäljare lyckas anpassa sig till en kund som många 
gånger är ytterst påläst om varor, priser och sortiment (Schmidt och Ohlsson 2016, 
20). 

Samtidigt leder den nya utvecklingen till verktyg som kan användas i butiken, 
däribland mät- och registreringsverktyg som samlar så kallad ”big data”. Att få 
tillgång till information kring hur, vad och när ens kund vill konsumera, ger en 
stor möjlighet till att ständigt utveckla butiken åt det håll som kunden efterfrågar 
(Schmidt och Ohlsson 2016, 20). 

Miljö  

Globaliseringen och den ökade transparensen via nätet, gör att konsumenterna 
ställer nya krav på miljö och hållbarhet. Detta visar sig i olika delar av 
detaljhandeln, där ekologiska och vegetariska varor exempelvis blivit populära i 
dagligvaruhandeln, och där många produkter nu marknadsförs som miljövänliga 
eller gjorda av återanvänt material i sällanköpsvaruhandeln. Konsumenterna vill 
se att de stora bolagen tar sitt samhällsansvar (Schmidt och Ohlsson 2016, 20). 

 

2.4   Konsumenten  
 

2.4.1  Den  digitala  konsumenten  
 
Den preliminära helårsutvecklingen för 2016 visar att den svenska detaljhandeln 
växte med 3,3% under året, vilket motsvarar 23,7 miljarder kronor. E-handeln i 
sig ökade under samma period med 8 miljarder, vilket betyder att e-handeln 
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ensam stod för en tredjedel av årets tillväxt. Svenskarna köper alltså alltmer 
genom nätet, och prognoserna visar på fortsatta ökningar (Svensson, Bergh och 
Agnarsson 2016). 

Genom ny statistik från E-barometern och SCB, visar Svensson, Bergh och 
Agnarsson (2016) hur digitaliseringen påverkat konsumenternas köpvanor. Bland 
annat framhålls det i rapporten att: 

-   Antalet svenskar med smartphone har ökat från 16% till 81% mellan 2007–2016. 
-   9 av 10 svenskar i åldern 12–45 använder dagligen internet. 
-   19% av svenskarna gjorde minst ett internetköp per månad under 2016. 

Siffrorna talar sitt tydliga språk – svenskarna har blivit digitala konsumenter. Det 
är dock inte bara e-handeln i sig som räknas in i det ”digitala beteendemönster” 
som syns i den digitala konsumenten, utan flera olika saker kan urskiljas. Bland 
annat har Googles egen forskning visat att det skett en stor ökning i sökningar som 
gäller fysiska butiker, samtidigt som e-handeln ökar. Vad detta betyder är alltså att 
konsumenterna, som det framhållits i tidigare avsnitt, fortfarande vill åka och 
uppleva den fysiska butiken, men att de samlar information och prisuppgifter på 
nätet i förhand (Svensson, Bergh och Agnarsson 2016). 

En vidare aspekt i det hela är hur den digitala konsumenten förhåller sig till de 
varumärken som denne väljer att konsumera ifrån. Från handlarnas sida gäller det 
att utforma ett attraktivt erbjudande, exempelvis genom omnikanalhandel, men det 
handlar även om en social interaktion mellan kund och företag. Rent tekniskt finns 
det en rad olika sätt för handlarna att få kontakt med sina kunder. Exempelvis 
genom sociala medier, men även så kallade QR-koder och beacons, där allt måste 
skräddarsys från fall till fall. I fältet för kommunikation ut till kund och 
marknadsföringsmixer är Kotler och Keller (2015) kända för sin modell kallad 
”The 4 Ps of marketing” vilka reviderats, utökats och används i en rad 
sammanhang. Figur 3 här under visar de klassiska 4 P:na. 

 

Figur 3: ”The 4 Ps of marketing” av Kotler och Keller (2015) 
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Utöver rapporten gjord av Svensson, Bergh och Agnarsson (2016) finns det 
gedigen forskning på kunder, köpbeteende och köppsykologi. Hagberg, 
Sundstrom och Egels-Zandén (2016) som redan diskuterats i ett tidigare avsnitt 
har varit av intresse för det här arbetet. 

 

2.4.2  Den  nya  köpprocessen  
 
Då den digitala konsumenten har ändrat köpbeteende, ändras även köpprocessen. 
Utifrån vad Svensson, Bergh och Agnarsson (2016) framhållit i sin rapport 
angående digitaliseringens effekter på handeln, har 4 punkter konstruerats för att 
belysa den nya köpprocessen – webbrooming, flexibilitet, servicebehov och 
showrooming. All data är hämtad från E-barometern och SCB och gäller för år 
2016. 

Webbrooming  

31% av konsumenterna idag utforskar marknadens utbud genom så kallad 
”webbrooming”. Det betyder att kunden med hjälp av sökmotorer och 
prisjämförelseverktyg, i förhand sonderar utbudet i befintliga butiker och deras 
respektive e-handelsplatser. Det som händer här kan kokas ner i två saker: dels 
ökar utbudet från konsumentens direkta närhet, till nästintill oändligheten då nätet 
ger konsumenten möjlighet att även handla från andra länder. Vidare ökar det 
transparensen, och den informationsasymmetri som förr fanns till handlarens 
fördel försvinner. Konsumenten kan nu kräva nya typer av tjänster, priser och 
bemötande än förut.  

Flexibilitet  

Vad detta leder till, är att konsumenterna nu även i fysisk butik, efterfrågar en mer 
flexibel köpupplevelse. 25% av konsumenterna i studien föredrog exempelvis att 
betala vid obemannad kassa eller via sin mobiltelefon. Långa köer, eller butikers 
öppettider är inget som kunden vill ska kunna påverka den enskilda 
konsumtionen. Det knyter an till den ökande transparensen ovan, och ökad 
efterfrågan på längre öppettider, flexibla upphämtningsplatser för e-handelspaket 
samtidigt som att den fysiska butiken ska ge en upplevelse, är några av de stora 
frågor som framtidens handlare står inför. 

Servicebehov  

Vidare har 24% av konsumenterna svarat att de helst vill söka efter information i 
sin mobiltelefon om de har behov av mer information än den som framgår i 
butiken. Det här är exempel på det ändrade servicebehovet, då butiksanställda inte 
längre behövs för att svara på banala frågor. Om det i framtiden fortfarande 
kommer att existera butikspersonal, vilket mycket av forskningen styrker, kommer 
deras funktion förändras markant. 
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Showrooming  

Till sist sluts cirkeln som bildar den nya köpprocessen. 17 % av konsumenterna 
väljer att kombinera de fördelar som finns med fysisk butik och e-handeln genom 
att först få en fysisk upplevelse av den valda varan för att sedan köpa den billigare 
via nätet. Det är en tydlig indikation på att omnikanalhandeln, olika typer av 
försäljningskanaler med flexibla upphämtningstider kommer att spela stor roll i 
framtiden när konsumenten har en större valfrihet när, hur och var denne 
spenderar sina pengar. 

Genom att beakta dessa fyra steg kan butikshandlarna hålla jämna steg och 
utveckla passande marknadsmixer och strategier som möter den digitala kundens 
behov.  
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3.   Metod  
 

3.1   Tillvägagångssätt  
 
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka utmaningar och möjligheter den 
fysiska butiken står inför, och utifrån detta utröna vilken betydelse dessa har för 
fastighetsbranschen. Därför har en kvalitativ intervjumetod använts utöver 
litteraturstudier, för att på ett djupare plan plocka upp vilka attityder som olika 
aktörer inom branschen har gällande digitaliseringen. 

För att kunna ställa frågor till de medverkande behövde ett litterärt urval göras för 
att därmed urskilja litteraturens relevans i relation till syfte och avgränsningar. 
Intervjufrågorna är därför underbyggda av nytillkommen forskning och 
skattningar. Det stora detaljhandelsskiftet av Svensson, Bergh och Agnarsson 
(2016) är det dokument som till störst del påverkat frågornas utformning, och de 
olika scenarioanalyser som framkommer i rapporten har använts som 
konkretiserande exempel om den framtida utvecklingen.  Kampen om köpkraften 
av Bergström och Fölster (2009) har varit ett viktigt dokument för att skapa en 
grunduppfattning kring handeln och boken Handelns digitalisering - undran inför 
framtidens affärer av Hagberg och Jonsson (2016), har bidragit med spännande 
ingångar i ämnet och givit grundkunskaper i olika handelsteorier. 

Den kvalitativa intervjumetoden används främst inom samhällsforskning och är 
ett arbetssätt där forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som ska 
analyseras och förstås menar Kvale (1997). Intervjuns uppbyggnad kan därför te 
sig olika beroende på forskningssyftet, och i det här arbetet har få 
semistrukturerade frågor använts som bas för att sedan utökas med följdfrågor. 
Intervjuerna har varat mellan 30–60 minuter, vilket betyder att intervjufrågorna 
mest fungerat som bas för ett mer djupgående samtal. 

De medverkande har en bred spridning av erfarenheter och kunskap från olika håll 
av fastighetsbranschen och handeln, vilket gör att ingångarna i ämnet varit många. 
Gemensamt för de medverkande är att de verkat på många olika poster inom sitt 
yrkesliv, och har stor insyn i det utvecklingsarbete som fastighetsbranschen och 
handeln tillsammans står inför. Deras samlade medverkan har därför givit arbetet 
många olika perspektiv. 
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3.2   Medverkande  
 

Fredrik Bergström -  Affärsområdeschef på WSP Analys & Strategi 

Bergström har igenom tjänsten som affärsområdeschef på WSP, och dessförinnan 
som VD på Handelns utredningsinstitut (HUI) samlat sig en gedigen erfarenhet 
utav handeln och fastighetsbranschen. Han har även doktorerat i nationalekonomi 
och skrivit en mängd rapporter, bland annat rörande externhandeln. 

WSP Analys och strategi där Bergström för närvarande arbetar, jobbar med att ta 
fram olika typer av strategier och analyser med kopplingar till samhällsutveckling 
där beställarna är från både privat och offentlig sektor. Verksamheten är till stor 
del forskningsbaserad och därigenom fungerar WSP som en bro mellan akademi 
och näringsliv. Fredriks utgångspunkt har givit arbetet ett helikopterperspektiv 
som belyser hur olika komplexa delar hänger ihop på en samhällsnivå. 

Catarina Selin - Retailspecialist på NCC Property Development 

Selins titel på NCC Property development beskrivs bäst som retailspecialist, där 
hon arbetar med strategisk rådgivning och med operativa frågor kring handeln.  

NCC Property development är ett fastighetsutvecklande företag med 
fokusområdena logistik, kontor och handel vilka arbetar tätt i fråga om stora 
utvecklingsprojekt. NCC förvaltar inga fastigheter utan bygger och säljer dem. 
När det rör sig om stora gallerior, handelsplatser eller kontorsbyggnader med 
handel i bottenplan är det Selin som arbetar med uthyrning och utveckling. 
Catarinas analyser av hur digitaliseringen påverkar handeln har ett starkt 
byggperspektiv, och hon har givit arbetet många bra infallsvinklar i hur 
byggtekniken kan lösa framtidens handels- och fastighetsutvecklingsproblem.  

Charlotta de Jong – Affärsutvecklare för handeln på Vasakronan 

de Jong började sin karriär på Vasakronan för 14 år sedan, och hon har under sin 
tid på företaget arbetat som controller, fastighetschef och nu som affärsutvecklare 
för handeln. Hon har en bakgrund som civilekonom, och genom att ha arbetat 
inom bolaget på flera olika plan har hon utvecklat ett helhetsgrepp om frågorna 
som verksamheten står inför. 

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar 
centralt belägna kontors- och butiksfastigheter. I de Jongs roll som 
affärsutvecklare jobbar hon med förvaltning, hyresförhandlingar och 
utvecklingsarbete för Vasakronans butiksfastigheter. Charlottas utgångspunkt som 
affärsutvecklare för ett stort fastighetsföretag, har givit arbetet dels ett 
fastighetsägarperspektiv men också ett utvecklingsperspektiv, och hon har väckt 
många viktiga frågeställningar kring samarbetet mellan privat och offentlig sektor. 
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3.3   Struktur  och  genomförande  
 
Inför varje intervju skickades ett frågeformulär med de fem grundfrågororna en 
arbetsvecka i förväg, för att ge den medverkande chans att sätta sig in i intervjuns 
innehåll. Vidare förklarades tidsåtgången, intervjuns syfte och frågor kring 
konfidentialitet i samma mail. Intervjuerna har även spelats in och transkriberats 
vilket alla medverkande är medvetna om. Materialet har dock inte kopierats, utan 
endast hanterats av författaren samt handledaren på lärosätet. Då kvalitativa 
metoder som intervjuer är förbundna med en rad etiska problemställningar, 
däribland hur konfidentialiteten hanteras (Kvale 1997), är det en väldigt viktig 
aspekt. 

Nedan följer intervjuernas fem grundfrågeställningar: 

1.   Kan du beskriva den fysiska butikens funktion från ditt perspektiv?   

2.   Hur ser du på butikens roll som handelsplats när digitaliseringen ökar?   

3.   Vilka åtgärder kan komma att krävas för att den fysiska butiken fortsatt ska vara en 
attraktiv handelsplats?   

4.   På vilket sätt påverkar den ökande e-handeln butiken?   

5.   Vilka tre faktorer kommer att påverka den fysiska butikens utveckling mest 
framöver? 

 

3.4   Utmaningar  och  begränsningar  
 

Den största utmaningen för det här arbetet har varit tidsbegränsningen. De 
medverkande är alla högt uppsatta och upptagna människor med ett fullspäckat 
schema, och att få ihop en tid för samtal är därför inte alltid lätt. Dock har alla 
medverkande varit ytterst generösa med sin kunskap, och alla har under samtalets 
gång refererat vidare till nya rapporter, skrifter eller människor vars input skulle 
vara av värde för uppsatsen. 

Uppsatsen saknar tyvärr ett kommunalt perspektiv. Alla medverkande har under 
intervjuerna belyst hur viktigt samarbetet mellan näringslivet och kommunen är, i 
fråga om utvecklingen av framtidens handelsplatser. Kommunen har kontaktats ett 
antal gånger, utan resultat. Vidare hade det varit intressant att få in ett 
hyresgästperspektiv genom att intervjua något stort företag som IKEA, H&M eller 
liknande, men på grund av tidsbegränsningen var det inte möjligt att få till något 
möte. 

 



 18 

4.   Resultat  
 

4.1   Digitalisering  
 

Digitaliseringsprocessen som just nu pågår samhället i påverkar alla, och de 
medverkandes samlade bedömning är att det är flexibilitet som kommer att hjälpa 
fastighetssektorn i arbetet att ställa om till en digital framtid. Selin, som har ett 
konstruktions- och byggperspektiv berättar om hur digitaliseringen kräver att 
byggbolag redan i idéstadiet till ett nytt projekt tar hänsyn till framtidens behov. 

”Vi på NCC pratar mycket om stadsutvecklingserbjudandet, då vi är med och utformar 
staden. Kanske måste vi bygga drönarflygplatser på taken där leveranserna släpps och 
går ner igenom en hiss, istället för att bygga in gigantiska garage för biltransporter. Det 
kan också röra sig om flexibla väggar och tak, då hyresgästerna inte alltid vet hur snabbt 
de kommer att expandera sin verksamhet.” 

-   Catarina Selin, NCC Property development 

de Jong bekräftar bilden av att flexibiliteten idag efterfrågas av 
lokalhyresgästerna. Ur hennes affärsutvecklingsperspektiv beskriver hon vad som 
kommer att krävas från hyresvärdarnas sida. 

”Hyresvärdarna kommer att få bli mer flexibla. Jag tror att vi kommer se fler 
korttidskontrakt, exempelvis för nätaktörer som i perioder vill vara på marknaden fysiskt, 
kanske för att testa en specifik kollektion. För fasta hyresgäster kan det istället röra sig 
om korta kontrakt som omförhandlas ofta, istället för mångåriga kontrakt som binder 
upp.” 

-   Charlotta de Jong, Vasakronan 

Bergström berör också flexibiliteten, och framhåller hur omställningen till en 
digital värld syns inom handelssektorn. Han beskriver ur ett samhällsperspektiv 
den handelstrend som syns på marknaden, där olika verksamheter går ihop för att 
tillsammans erbjuda nya koncept. 

”Ny konkurrens triggar utveckling, vilket gör att företagen tillsammans måste komma på 
nya sätt att sälja varor och tjänster på. Restaurangsektorn flyter ihop med handeln, det 
har man redan sett, och Fjällräven och liknande butiker börjar flyta ihop med 
resebranschen, det är jättespännande!” 

-   Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi 

Vare sig det gäller byggnation, förvaltning, fastighetsutveckling eller någonting 
där emellan, går de medverkandes uttalanden i linje med det Berman och Bell 
(2016) framfört i sin rapport. Alla är eniga om att endast de som kan ställa om och 
verka på en digital marknad som kommer att överleva på lång sikt. 
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4.2   Handelsformat  
 

Vad gäller handelsformatens utformning och utveckling, är det tydligt att den 
samlade bedömningen är att utfallet är en konsekvens av alla de tre teorierna som 
framhållits av bland annat Brown (1987) inom forskningen. När det gäller  
e-handelns påverkan på butikshandeln, lyfts dock den konfliktorienterade teorin i 
högre grad. Bergström lyfter perspektivet externa köpcentrum kontra stadskärnor, 
och ser även hur synergieffekter uppstår mellan de olika försäljningskanalerna 
fysisk handel och näthandel. 

”För mig handlar konkurrensen mer om handelsplatsernas konkurrens än om butikernas 
konkurrens. Vad är framtidens handelsplatser? Är de stadskärnor, köpcentrum, 
stadsdelscentrum eller tunnelbanestationer? Stadsdelscentrumen som har det tufft idag, 
kanske kan få en ”revival” genom uthämtningsställena. Du köper på nätet och måste då 
åka dit för att hämta ut och passar på att ta en kopp kaffe. Det är en sida av hur 
näthandeln kan komma att påverka handelsplatsen.” 

-   Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi 

Kopplingen mellan handelsformat och digitalisering är en viktig och spännande 
dimension, då handelsplatsernas attraktivitet direkt påverkar hur bra det går för de 
enskilda butikerna. de Jong adderar i egenskap av utvecklare på ett företag som 
sysslar med cityhandel, vikten av att utveckla hela stadsrummet och inte endast 
enskilda gator eller butiker. 

”Det har varit ett jätteviktigt ledord för oss att ”Vi vill ha folkliv, alltid”. Inkluderande, 
tryggt och säkert. Folk ska vilja vara inne i stan. Vasakronan jobbar otroligt mycket med 
Stockholms stad och andra fastighetsägare så att staden ska bli en attraktiv plats. Det är 
ett gemensamt arbete.” 

-   Charlotta de Jong, Vasakronan 

Bergströms analys kring externa köpcentrum kontra stadskärnor delas även av 
Selin. I dagsläget, när många av Stockholms närförorter bebyggs med bostäder 
blir externhandelsplatserna i många områden stadskärnelika. Selin tar upp 
Barkarby som exempel, och vilka utmaningar som kommer med att förvandla ett 
big box-område till ett bostadsområde. 

”Externhandeln är ofta en form utav big box-samhällen, där boxarna i princip är 
utslängda på en åker. Barkarby tycker jag är ett bra exempel på hur man tröttnat på det 
och försökt göra en förändring. Där har man börjat integrera handeln och bostäder, där 
bygger man en stad idag. Men det ställer också helt andra krav, för i dagsläget går det in 
stora tunga bilar som levererar mycket varor hela tiden och så vill folk inte bo. Hela 
området är byggt för bilen och ska det bo människor där samtidigt krävs förändring.” 

-   Catarina Selin, NCC Property development 
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4.3   Butiken  
 
Den samlade uppfattningen om butikens existens är samstämmig – den fysiska 
butiken är inte hotad av andra försäljningskanaler. Dock kommer det att krävas 
mycket arbete med allt från utformning, hyreskontrakt och service för att kunna 
bibehålla attraktiviteten i fysisk handel. Alla medverkande tangerar på Hagberg 
och Jonsson (2016) fem argument till varför butiken behövs, men i egna ordalag. 

Ur ett handelsperspektiv lyfter Bergström de synliga och osynliga kundfaktorerna, 
som han på sikt tror kommer att hjälpa handlarna att bibehålla butiken som en 
attraktiv försäljningskanal. Synliga kundfaktorer förklarar han med hjälp av Kotler 
och Kellers (2015) välkända teori om ”The 4 Ps of marketing” men han lägger till 
en 5:e punkt - people. Konceptet om ”People” är närbesläktat med ”Kontakt” 
beskrivet av Hagberg och Jonsson (2016). Det grundar sig i att den personliga 
kontakten med butikspersonal, i dagsläget inte går att substituera och bör därför 
enligt Bergström användas till butikens fördel som konkurrensmedel. 

De osynliga kundfaktorerna beskriver han som osynliga gentemot kund, men att 
de påverkar köpupplevlsen. Han tar IKEA som ett exempel, vilka han menar är 
duktiga på att odla en sammanhållen företagskultur, som påverkar 
konsumenternas bild av företaget. de Jong, likt Bergström, tror att 
servicedimensionen kommer att ha stor påverkan på framtidens handel. Hon lyfter 
även fastighetsägarperspektivet och hyresvärdars ansvar gentemot sina 
hyresgäster, för att de i sin tur ska kunna erbjuda bra service till sina kunder och 
göra bra affärer. 

”Som fastighetsägare måste man vara införstådd i att olika hyresgäster kräver olika typer 
av service för att de ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt. Restauranger och butiker 
har helt olika behov, men allt måste funka dygnet runt. Det är en katastrof om det blir en 
vattenläcka eller strömavbrott kl. 8 på kvällen för en restaurang, det är en dagskassa som 
försvinner.” 

-   Charlotta de Jong, Vasakronan 

Rent byggtekniskt tar Selin upp ett antal exempel som NCC arbetar med för att 
bygga in den flexibilitet som hyresgästerna behöver. Selin, de Jong och Bergström 
är där totalt eniga om flexibilitet behövs både fysiskt och kontraktsmässigt. 

” Vi bygger ju husen och det är ganska trist egentligen - det är väggar, golv och tak men 
frågan är vad vi gör med det. Hyresavtalen och hur dem formuleras är viktiga, och sen de 
byggtekniska frågorna. Vi på NCC ser till att det finns fettavskiljare och imkanaler även 
om det inte är en restaurang som flyttar in som första hyresgäst. För flexibilitetens skull. 
Det blir lite dyrare att bygga, så hyresgästen får lite högre hyra men lägre 
driftskostnader i längden. Vi miljöklassar även alla våra byggnader och ser till att de blir 
energieffektiva.” 

-   Catarina Selin, NCC Property development 
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4.4   Konsumenten  
 
Alla medverkande säger sig ha märkt av det nya kundbeteendet hos den digitala 
konsumenten, både i yrkesrollen och privat. De bekräftar även att den nya digitala 
köpprocessen fått genomslag, och tror att den kommer att leda till nya 
affärsstrategier hos butiksägare och företagare framöver. de Jong beskriver hur det 
nya köpprocessen ger avtryck på cityhandeln. 

”Det ser vi i branschen är att besöksantalet på vissa handelsplatser minskar, men att 
butikernas omsättning inte påverkats. Det är tydligt att folk har spanat hemma via nätet, 
så att de slipper springa runt på stan. Om man går in i en butik efter att ha gjort en del 
”webbrooming” så är man oftast ute efter att handla när man väl är i butiken. Det ser jag 
hos mig själv, men också på statistiken. Besöksantalet kan minska, men det har inte någon 
direkt till koppling till omsättningen.” 

-   Charlotta de Jong, Vasakronan 

Selin lyfter frågan om hur vårt ändrade kundbeteende påverkar byggbranschen, 
och adderar således en till dimension. Hon anser att leveransen och var den ska 
ske ifrån i en digitaliserad värld, är en av byggbranschens största utmaningar 
framöver. 

”Var och varifrån sker leveransen av varor handlade på nätet? Skickas varan med en 
drönare från en närliggande butik, kan du nästintill få varan i realtid. Det får vi tänka på 
när vi bygger handelsplatser, att jättestora logistikhallar långt utanför stan kanske inte är 
svaret utan kanske måste lagret ligga närmare än så för att kunna erbjuda snabba 
leveranser. Då kan man fråga sig hur den butiken eller gallerian kommer se ut där 
hyresgästerna vill ha en viss butiksyta och det dubbla i lageryta. Kommer handlarna vilja 
betala lika mycket för lageryta som butiksyta? Det brottas vi mycket med.” 

-   Catarina Selin, NCC Property development 

Bergström ser hur det ändrade kundbeteendet påverkar handeln och butiksägarna. 
Han tror att den digitala konsumenten i framtiden kommer att behöva nya 
incitament för att handla i butik, och däri ligger en stor utmaning för handlarna. 
Han tar fasta vid vad Hagberg och Jonsson (2016) även framhållit, nämligen att 
butiken måste konkurrera på många plan, och erbjuda mervärden som inte går att 
få på en virtuell plattform. 

”En del pratar om att handeln måste driva det till att konsumenterna ska va villiga att 
betala för att gå in i butiken. Då har man lyckats när det finns sådana mervärden där. 
Det finns redan butiker som har så fräcka events att de kan ta betalt för att få vara med.” 

-   Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi 

 



 22 

 

5.   Analys  och  diskussion  
 

Varken den tidigare forskningen eller intervjupersonerna som är verksamma inom 
fastighetsbranschen tror att butikens guldålder är förbi – snarare tvärt om. Handeln 
har alltid funnits och handelsformaten har historiskt sett utvecklats och ändrats 
över tid, men den fysiska aspekten har alltid varit viktig. Dock kommer det att 
krävas stora kraftansträngningar och nya strategier för att kunna förädla butiken i 
samklang med nya snabbväxande distributionskanaler. Under intervjusessionerna 
framkom vissa gemensamma teman och områden. 

Den sociala interaktionen är ett av butikshandelns främsta konkurrensmedel i en 
digitaliserad värld.  

Synergieffekter kommer antagligen att uppstå mellan den fysiska och digitala 
upplevelsen i butiken om de kan kombineras på rätt sätt. Om det ska kunna hända 
måste serviceerbjudandet gentemot kund utvecklas, både inom handeln och inom 
fastighetssektorn. På så vis kommer digitaliseringen endast används för att addera 
till den fysiska upplevelsen och inte vara hela upplevelsen. Den trenden syns inte 
bara inom butikshandeln, utan många andra branscher, exempelvis sjukvården, går 
troligen samma väg tillmötes där den sociala interaktionen kommer att få ta mer 
plats i sammanhanget, medan digitala kanaler och robotiken sköter det rent basala. 

Butikens funktion kommer att sträckas till mer än att bara vara en handelsplats. 

Trenden syns redan idag genom att olika verksamheter inom handeln går ihop för 
att erbjuda nya koncept. Juicebarer är nuförtiden vanliga i gymentréer, hustak 
förvandlas på sommaren till klubbar och caféer erbjuder konferensrum som går att 
boka för möten eller för eget arbete. Sammanslagningarna gör att handelsplatserna 
nu får nya användningsområden. De blir på många sätt även mötesplatser och 
arbetsplatser. 

För att butikshandeln ska kunna bibehålla sin attraktivitet som försäljningskanal 
krävs flexibilitet från fastighetsbranschen. 

Likväl som att vi ser att olika typer av bolag inom fastighetsbranschen går ihop 
genom joint venture, så kommer handlarna nu göra detsamma. Det betyder att 
expansionstakt, efterfrågan på butiksyta och leveransstrategier kommet att vara 
ovissa, då sammansättningarna av vissa verksamheter inte prövats förut. Vad som 
då krävs av fastighetsbranschen är nya flexiblare sätt att tackla utvecklingen på, 
exempelvis igenom flexibla hyreskontrakt och en vilja att prova nya byggtekniska 
lösningar. Det ligger i allas intresse att samhällsutvecklingen blir hållbar, och att 
det vi bygger idag ska kunna ha bäring många år framöver. 
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Samarbetet mellan fastighetsbranschen och kommunen är vital för att kunna 
erbjuda spännande handelsplatser i framtiden. 

Alla intervjupersoner har nämnt leveransen som en av de stora utmaningarna för 
fastighetsutvecklingen inom handeln. Detta eftersom att det kommer att påverka 
människors levnadsmönster och konsumtionsmöjligheter, men även stadsbilden på 
lång sikt. Att våra stadskärnor inom en snar framtid skulle kunna vara bilbefriade 
och istället betjänas av drönare är inte ett helt orealistiskt scenario.  

Av de olika aktörer som är inblandade i utvecklingen av stadsbilden är en av de 
viktigaste aktörerna kommunen. Däri ligger även den största kunskapsluckan i det 
här arbetet – det kommunala perspektivet saknas. På grund av det kommunala 
planmonopolet, samt att kommunen är den myndighet som ger ut bygglov så kan 
fastighetsbranschens idéer inte realiseras utan myndighetens godkännande. Att 
kommunen och näringslivet har delade ambitioner är därför essentiellt för att få 
till den förändring som krävs. 

Många aktörer inom fastighetssektorn har inte tagit tag i frågan om digitalisering. 

En förvånande upptäckt under arbetets gång var att många aktörer verkar sakna 
utarbetade strategier om hur den digitala framtiden ska hanteras. En gissning till 
varför är för att ingen riktigt vågar sia om en framtid som går så fruktansvärt fort. 
Vi befinner oss i en situation där alla försöker sitta stilla i båten och hålla sig kvar 
så gott det går. Detta sker samtidigt som både forskningen och de medverkande är 
överens om att det antagligen är de som bäst och snabbast kan ställa om som 
kommer att vinna i längden. Situationen kan därför ses som en aning 
kontraproduktiv, då många valt att stoppa huvudet i sanden. 

Digitaliseringens effekter på den fysiska butiken är i högsta grad en fråga kopplat 
till fastighetsutveckling. 

Frågan dök upp i ett tidigt skede ifall digitaliseringens effekter på den fysiska 
butiken riktigt föll in under kategorin fastighetsutveckling. Det har visat sig att 
ämnet har ett ofantligt antal beröringspunkter med fastighetsutvecklarnas dagliga 
arbete. Alltifrån kontakten med hyresgäster, scenarioanalys, fastighetsvärdering 
till organiseringen utav logistikfrågor påverkas av digitaliseringen. Självklart även 
av andra makroekonomiska aspekter och även politiken. Kanske är det så att 
gamla strukturer och föreställningar om ”vad en fastighetsutvecklare gör” håller 
på att suddas ut och skrivas om på nytt. Kopplingen mellan akademien och 
näringslivet kommer med största sannolikhet även bli större och ny typ av 
kompetens och fokusområden kommer i framtiden att finnas in house på de stora 
fastighetsutvecklande företagen som vill hålla sig i framkant. 
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6.   Slutsatser  
  

6.1  Slutsatser  och  inledande  frågeställningar  
 
I denna uppsats har digitaliseringens effekter på den fysiska butiken undersökts 
genom litteraturstudier och djupintervjuer. De medverkande i intervjuerna består 
av tre personer verksamma inom olika delar av fastighetsbranschen, och alla har 
även en lång erfarenhet av handelsutveckling och de frågor som finns på området. 

Syftet var inledningsvis att låta uppsatsen bli ett arbete som i grova drag belyser 
den fysiska butikens utmaningar och möjligheter på en digital marknad. Vidare 
skulle effekternas påverkan på fastighetsbranschen utvärderas. Uppsatsen hade tre 
inledande frågeställningar vilka igenom djupintervjuerna har besvarats. 

1.   Vilken funktion har den fysiska butiken i ett digitaliserat samhälle? 

Den fysiska butikens funktion och existens kan inte sägas vara hotad. Dock 
kommer butikshandeln igenom olika flexibla lösningar behöva erbjuda andra 
värden och upplevelser, exempelvis genom att sträcka funktionen till att bli en 
mötesplats och även ibland en arbetsplats. I den omställningen krävs en rad 
åtgärder från fastighetsbranschen, men även från handelssektorn. Den sociala 
interaktionen och serviceerbjudandet gentemot kund både inom handeln och 
fastighetsbranschen ses som ett av de främsta konkurrensmedlen i den 
digitaliserade världen. 

Handelsformaten har även stor del i de enskilda butikernas funktion i takt med att 
det sker en förändring i var vi handlar och inte endast hur vi handlar. 
Stadsdelscentrumen kan komma att få en nytändning i takt med att de 
tillhandahåller uthämtningsservice för e-handeln i större grad. Även stadskärnans 
handel och externhandeln påverkas och butikens funktion kan i framtiden 
sammanfattas som mer flexibel och upplevelsebaserad – både konstruktions- och 
kontraktsmässigt. 

2.   På vilket sätt påverkas butiksformatet av digitaliseringsprocessen? 

Butiksformatet påverkas på en rad områden av digitaliseringen. Bland annat rent 
fysiskt, i form av att byggsektorn i dagsläget utreder nya metoder och 
byggnadstekniska lösningar inför framtiden som ska tillhandahålla lokaler av mer 
flexibel karaktär. Det kan röra sig om flexibla väggar, golv, tak eller nya 
leveransmetoder i form av drönare.  

Vidare påverkas butiksformatet av digitaliseringen igenom att handlarna igenom 
exempelvis omnikanalhandel lägger om sina försäljningsstrukturer och på så vis 
försvinner vissa aktörer medan andra expanderar. Marknaden kommer att utgöras 
av färre men större aktörer, och dessa aktörer kommer då kunna ställa större krav 
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gentemot fastighetsbranschen på butikens fysiska utformning. 

3.   Vilka åtgärder kommer att krävas framöver för att butiken ska kunna 
bibehålla sin attraktivitet som handels- och försäljningskanal? 

En rad åtgärder kommer att krävas, men från fastighetsbranschens sida är det 
tydliga svaret flexibilitet. Igenom flexibla kontrakt och flexibel byggnadsteknik 
kommer butiken fortsatt att kunna utvecklas mot det håll som den digitala 
konsumenten kräver. Vidare kommer samarbetet mellan kommun och näringsliv 
behöva utvecklas ytterligare, för att stagnation inte ska ske. Alla aktörer kommer 
att behöva arbeta åt samma håll för att nytänkande idéer ska bli verklighet. 

Undersökningsresultaten tyder på att handelssektorn och fastighetssektorn 
tillsammans har en rad framtida utmaningar. Samtidigt har alla de inblandade 
incitament för att ställa om till den digitala marknaden. 

 

6.3  Framtida  forskning  
 

Trots att detta arbete saknar ett kommunalt perspektiv och ett hyresgästperspektiv, 
styrker de samlade intervjuresultaten den tidigare forskningens resultat kring 
handelns digitalisering och hur olika handelsformat uppstår. Tidsbegränsningen 
har varit arbetets största utmaning, då det påverkat hur många intervjuer som 
kunnat genomföras. Att alla som intervjuats kan ses som experter på sina 
respektive områden, höjer dock arbetets legitimitet. 

Avslutningsvis har det i det här arbetet kunnat visas att digitaliseringens effekter 
på den fysiska butiken i högsta grad är en fråga kopplat till fastighetsutveckling. 
Därför borde framtida forskning koncentreras på det kommunala perspektivet och 
hur kommunerna arbetar med frågor kring digitalisering, exempelvis vid 
planläggning och bygglovsprövningar. Ett annat intressant spår för vidare 
forskning vore att se över vilka krav olika hyresgäster kommer att ha på sina 
lokaler i framtiden. 
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