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HANDELNS PARADIGMSKIFTEN

”
VI VET ATT, MEN INTE SÅ MYCKET HUR
Handeln som vi känner den har fram 
tills för några år sedan förändrats 
relativt lite. Under närmare hundra 
år kan man förenklat säga att handeln 
genomgick två större förändringar: den 
moderna butikens födelse i början av 
1900-talet, och sedan stormarknads-
platsernas utveckling med start på 
1960-talet. Parallellt med detta har vi 
sett varuhusen utvecklas. Men butiken 
som funktion har förändrats mycket 
lite. De små skiftena som ändå skett 
kan vi se i hur vi tar och betalar varor-
na: först över disk, sedan hämta varorna 
själv och betala i kassa, och idag alltmer 
både hämta och betala varorna själv. 

Men med e-handelns intåg i männ-
iskors liv förändras handeln. Utma-
ningen för handelsverksamheter är att 
det inte går att säga exakt hur det för-
ändras, bara att takten är mycket hög. 

Vi vet ändå några saker
Kunderna vill ha både fysiska butiker 
och digitala möjligheter. De använder 
båda kanalerna. 31 procent av konsu-
menterna i Sverige gjorde research på 
internet inför sitt senaste köp av vara 
i fysisk butik. Och 17 procent gjorde 
research i fysisk butik inför sitt se-
naste köp av vara på internet. För en 
handelsverksamhet finns värde av att 
vara i både fysiska och digitala kana-
ler. En ny undersökning, som har ini-
tierats av bolaget British Land, visar 
att trafiken till hemsidan ökar när en 
fysisk butik öppnar. I samband med 
en etablering ökar trafiken på hemsi-
dan – från personer boende i de om-
givande geografiska områdena – med 
52 procent. Detta i genomsnitt och 
över en period på över 15 veckor.

Handeln föränd-
ras mer de kom-
mande tio åren 
än de senaste 
hundra åren.

Paco Underhill,  
omvärldsanalytiker

Handelns paradigmskifte 
 

”Handeln förändras mer de kommande tio åren än de senaste hundra åren” 

Paco Underhill, omvärldsanalytiker 

 

Handeln som vi känner den, har fram tills för några år sedan, förändrats relativt lite. Under närmare 
hundra år kan man förenklat säga att handeln genomgick två större förändringar: den moderna 
butikens födelse i början av 1900-talet, och sedan stormarknadsplatsernas utveckling med start på 
1960-talet. Parallellt med detta har vi sett varuhusen utvecklas. Men butiken som funktion har 
förändrats mycket lite. De små skiftena som ändå skett kan vi se i hur vi tar och betalar varorna: först 
över disk, sedan hämta varorna själv och betala i kassa, och idag alltmer både hämta och betala 
varorna själva.  

Men med e-handeln intåg i människors liv förändras handeln. Utmaningen för handelsverksamheter 
är att det inte går att säga exakt hur det förändras, bara att takten är mycket hög.  

Vi vet ändå några saker. 

Kunderna vill ha både fysiska butiker och digitala möjligheter. De använder båda kanalerna. 31 % av 
konsumenterna i Sverige gjorde research på internet inför sitt senaste köp av vara i fysisk butik. Och 
17 % gjorde research i fysisk butik inför sitt senaste köp av vara på internet. För en 
handelsverksamhet finns värde av att vara i både fysiska och digitala kanaler. En ny undersökning, 
som har initierats av bolaget British Land, visar att trafiken till hemsidan ökar när en fysisk butik 
öppnar. I samband med en etablering ökar trafiken på hemsidan – från personer boende i de 
omgivande geografiska områdena – med 52 procent. Detta i genomsnitt och över en period på över 
15 veckor. 

[Bild:] 

Handelns paradigmskifte 

 
Handeln har på ett par århundraden gått från små lokala marknader  Diversehandel i stadskärnor  Varuhus och större butiker med bredare sortiment inne 
i stadskärnorna  Externhandelsplatser utanför stadskärnor  Online. Varje stort paradigmskifte har haft sina marknadsledare – som haft svårt att 
behålla sin styrkeposition i nästa paradigm. 

Små, lokala marknader1 Diversehandel i stadskärnor2

Varuhus & stora butiker/sortiment3

Externhandelsplatser4

Online5
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STARKA KRAFTER DRIVER FÖRÄNDRING
Det är tre krafter som driver handeln 
idag:

1. Vi är på väg mot full kvalitets- och 
pristransparens
För några decennier sedan var det de 
stora kapitalstarka aktörerna som av-
gjorde hur marknaderna skulle se ut. 
De valde var handeln skulle vara någon-
stans fysiskt, vad som skulle säljas, vad 
det skulle kosta – och allt detta lokalt. I 
den globala, digitala och transparenta 
ekonomin går inte det: kunden flyttar 
bara på sig. Kunderna vet ofta mer än 
handlarna. Makten har förskjutits.

2. Prispress. 
Det är egentligen två typer av kon-
cept som visar tillväxt på ett makro-
plan: lågpris och premium. Denna 
trend är ännu inte lika tydlig i Sve-
rige, men i många andra länder är 
den helt dominerande. Konsumenter 
”växlar upp och växlar ner”: De söker 
billigare alternativ, men väljer också 
att gå upp i kvalitet och pris på varor 
som är viktiga. 

3. Kunderna är inte lika lojala som 
tidigare mot handlare som säljer en 
bredd av varumärken. 
Kunderna har en starkare relation 
till produktvarumärkena, och söker 
istället billigaste handlaren för att 
köpa dessa varumärken. 

 

[Bildtext:] Handelns har på ett par århundrade gått från små lokala marknader → Diversehandel i 
stadskärnor → Varuhus och större butiker med bredare sortiment inne i stadskärnorna → 
Externhandelsplatser utanför stadskärnor → Online. Varje stort paradigmskifte har haft sina 
marknadsledare – som haft svårt att behålla sin styrkeposition i nästa paradigm.  
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Det är tre krafter som driver handeln idag: 

1. Vi är på väg mot full kvalitets- och pristransparens 

För några decennier var det de stora kapitalstarka aktörerna som avgjorde hur marknaderna skulle se 
ut. De valde var handeln skulle vara någonstans fysiskt, vad som skulle säljas, vad det skulle kosta – 
och allt detta lokalt. I den globala, digitala och transparenta ekonomin går inte det: kunden flyttar 
bara på sig. Kunderna vet ofta mer än handlarna. Makten har förskjutits. 

2. Prispress. Det är egentligen två typer av koncept som visar tillväxt på ett makroplan: lågpris och 
premium. Denna trend är ännu inte lika tydlig i Sverige, men i många andra länder är den helt 
dominerande. Konsumenter ”trade:ar upp och trade:ar ner”: De söker billigare alternativ, men väljer 
också att gå upp i kvalitet och pris på varor som är viktiga.  

3. Kunderna är inte lika lojala mot handlare som säljer en bredd av varumärken som tidigare. 
Kunderna har en starkare relation till produktvarumärkena, och söker istället billigaste handlaren för 
att köpa dessa varumärken.  

[Bild:] 

 

 

 

Kategori efter kategori når inflection point – och förändras kraftigt 
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[Bildtext:] Handelns har på ett par århundrade gått från små lokala marknader → Diversehandel i 
stadskärnor → Varuhus och större butiker med bredare sortiment inne i stadskärnorna → 
Externhandelsplatser utanför stadskärnor → Online. Varje stort paradigmskifte har haft sina 
marknadsledare – som haft svårt att behålla sin styrkeposition i nästa paradigm.  
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Det är tre krafter som driver handeln idag: 

1. Vi är på väg mot full kvalitets- och pristransparens 

För några decennier var det de stora kapitalstarka aktörerna som avgjorde hur marknaderna skulle se 
ut. De valde var handeln skulle vara någonstans fysiskt, vad som skulle säljas, vad det skulle kosta – 
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också att gå upp i kvalitet och pris på varor som är viktiga.  

3. Kunderna är inte lika lojala mot handlare som säljer en bredd av varumärken som tidigare. 
Kunderna har en starkare relation till produktvarumärkena, och söker istället billigaste handlaren för 
att köpa dessa varumärken.  
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KATEGORI EFTER KATEGORI  
NÅR INFLECTION POINT  
– OCH FÖRÄNDRAS KRAFTIGT
Vår analys visar att när en kategori 
närmar sig 10-15 procent digital försälj-
ning ökar migreringen från köp i butik 
till e-handel exponentiellt. Orsakerna 
är många, men en är att när en kate-
gori får tillräckligt stor konkurrens 
online står sig butiker – både sett till 
utbud och pris – dåligt. Då accelererar 
utvecklingen. Och då sjunker antalet 
butiker i den kategorin kraftigt. 

Vår hypotes är också att för varje 
ny kategori går migreringen snabb-
are, för att kunderna har börjat vän-
ja sig vid beteendet, och för att det 
finns bättre affärskunnande i att driva 
e-handelsaffären. 

Den kategori som har lägst andel 
försäljning online är dagligvaruhan-

deln. Idag säljs endast ca 1,5 procent 
av all mat via nätet. Men tillväxten är 
hög, ca 20-30 procent årligen, vilket 
betyder att andelen kommer att växa. 
Men när kommer inflection point? 
Kommer den ännu tidigare än andra 
kategorier? 

Vid tidigare handelsparadigmskif-
ten har maten varit drivande. Men den-
na gång är maten sist. Dock kommer 
hela handelslandskapet att påverkas 
kraftigt när väl maten migrerar, efter-
som maten är den absolut största kate-
gorin inom detaljhandeln. Vad händer 
till exempel med de externa handels-
platser som finns över hela landet där 
de stora matbutikerna ofta är den vik-
tigaste butiken?

Inflection point för när en kategori kraftigt ökar andel digital försäljning ligger runt 10-15 procent.

INFLECTION POINT

 

[Bildtext:] Inflection point för när en kategori kraftigt ökar andel digital försäljning ligger runt 10-15 
procent. 

 

Vår analys visar att när en kategori närmar sig 10-15 procent digital försäljning ökar migreringen från 
köp i butik till e-handel exponentiellt. Orsakerna är många, men en är att när en kategori får 
tillräckligt stor konkurrens online står sig butiker – både sett till utbud och pris – dåligt. Då 
accelererar utvecklingen. Och då sjunker antalet butiker i den kategorin kraftigt.  

Vår hypotes är också att för varje ny kategori går migreringen snabbare, för att kunderna har börjat 
vänja sig vid beteendet, och för att det finns bättre business-kunnande i att driva e-handelsaffären.  

Idag säljs 1,5 % av allt livsmedel via nätet. Men när kommer inflection point? Kommer den ännu 
tidigare än vid 10-15 procent? 

 
”Peak butik” 
 

I Sverige har vi nu nått ”peak butik”: netto blir det allt färre butiker. Detta samtidigt som som det just 
nu finns planer på att öppna ca 1,4 miljon kvadratmeter ny handelsyta, i första hand externa 
handelsplatser.  

Svensk Handel har tittat på två olika scenarier för e-handelspenetrationen år 2025. Det ena är den 
totala e-handeln skulle uppgå till 20 % av all detaljhandel. Det andra är 30%. 

Förutsatt att dessa nya 1,4 miljoner kvadratmeter öppnar, och e-handeln växer enligt dessa 
scenarier, kommer försäljningen per kvadratmeter i den svenska detaljhandelns butiker minska 
mellan 12 och 23 procent.  
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”Peak butik” - och orimliga hyror
I Sverige har vi nu nått ”peak butik”: 
netto blir det allt färre butiker. Detta 
samtidigt som som det just nu finns 
planer på att öppna ca 1,4 miljon kva-
dratmeter ny handelsyta, i första 
hand externa handelsplatser. 

Svensk Handel har tittat på två olika 
scenarier för e-handelspenetrationen 
år 2025. Det ena är den totala e-han-
deln skulle uppgå till 20 procent av all 
detaljhandel. Det andra är 30 procent.

Förutsatt att dessa nya 1,4 miljoner 
kvadratmeter öppnar, och e-handeln 

växer enligt dessa scenarier, kommer 
försäljningen per kvadratmeter i den 
svenska detaljhandelns butiker minska 
mellan 12 och 23 procent. 

Lägg till det den svenska hyresut-
vecklingen. Svenska butikshyror är dub-
belt så höga som internationellt, mätt i 
förhållande till omsättning. Dessutom 
har de svenska butikshyrorna ökat med 
18 procent mellan 2009 och 2016. Skul-
le denna ökning fortsätta i samma tak 
uppstår ett gap. 

Detta skulle i praktiken döda butiken 
som en plats för handel och transaktion. 

Skulle e-handeln öka och nå antingen 20 eller 30 procent av handelns andel år 2025, kommer försäljningen per kvadratmeter minska med mellan 12 och 
23 procent till år 2025. Detta samtidigt som hyrorna är höga, och fortsätter öka. 

SVENSKA HYRESÖKNINGAR

Lägg till det den svenska hyresutvecklingen. Svenska butikshyror är dubbelt så höga som 
internationellt, mätt i förhållande till omsättning. Dessutom har de svenska butikshyrorna ökat med 
18 % mellan 2009 och 2016. Skulle denna ökning fortsätta i samma tak uppstår ett gap.  

Detta skulle i praktiken döda butiken som en plats för handel och transaktion.  

 

[Bild:] 

 

 

[Bildtext:] Skulle e-handeln öka och nå antingen 20 eller 30 procent av handelns andel år 2025, 
kommer försäljningen per kvadratmeter minska med mellan 12 och 23 procent till år 2025. Detta 
samtidigt som hyrorna är höga, och fortsätter öka.  

 

 

Handel är mer 
 

”Handeln förändras mer de kommande tio åren än de senaste hundra åren – men vad består?” 

Mia Brunell Livfors, VD och koncernchef, Axel Johnson 

 

Den moderna handeln har alltid handlat om mötet mellan konsumenten och handlaren. De som är 
lite äldre fick uppleva tiden med de lokala enskilda handlarna på orten som kände dem. När den 
fysiska handeln är som bäst är den fortfarande så.  

Så kom e-handeln i slutet av 1990-talet.  

Internationellt 5,0 %

2009

5,6 %

2016

Sverige 11,7 % 13,9 %
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Handel är mer
Den moderna handeln har alltid hand-
lat om mötet mellan konsumenten och 
handlaren. De som är lite äldre fick 
uppleva tiden med de lokala enskilda 
handlarna på orten som kände dem. 
När den fysiska handeln är som bäst är 
den fortfarande så. 
Så kom e-handeln i slutet av 1990-talet. 

Och länge, länge saknade e-handeln 
just det som handel i alla år haft – ett 
starkt kundmöte. Istället var den en 
effektiv funktion för handelns mest 
grundläggande syfte: byta pengar mot 
varor. Men inte mer än så. 

Men sedan några år har det hänt 
något. Och det något är data. Det var 
några år då handlarna ”tappade den 
mänskliga kontakten” med kunden i de 
digitala kanalerna. Men nu går den att 
vinna tillbaka. Det går idag att se männ-
iskorna genom siffrorna. Genom data. 

Människa och maskin arbetar idag 
tillsammans för att skapa största 
nytta. Och ibland kan det verka som 
att människan inte behövs längre. Att 
handeln sköter sig självt, tack vare 
data, artificiell intelligens och algo-
ritmer. 

Vi på Axel Johnson tror inte på 
det. Människan kommer alltid spela 
en stor roll i handeln. 

För det finns två saker som algorit-
merna aldrig kan göra åt oss: Se och 
känna för människan och brinna för 
att vara en positiv kraft i samhället.

Människan har nämligen fortfa-
rande något som maskiner inte har: 
förmågan att bry sig. För oss är det-
ta det som består, när allt förändras. 
Det som handeln inte får tappa. Och 
som gör att handeln är mer än att en-
bart möta kunden på det mest effek-
tiva sättet. 

”Handeln föränd-
ras mer de kom-
mande tio åren 
än de senaste 
hundra åren – 
men vad består?

Mia Brunell Livfors, VD och 

koncernchef, Axel Johnson

ÖPPNA DÖRRAR

Exempel på när handel är ”mer”: ÖppnaDörren är ett initiativ från Axfoundation som hjälper etablerade och nya svenskar att mötas. Man gör något så enkelt som 
att fika, äta middag, träffas med barnen eller snacka jobb med någon som har en helt annan bakgrund än du. Hittills har över 27 000 möten genomförts. Åhléns 
erbjuder sina anställda att genomföra sådana träffar på arbetstid. Målet är att genomföra 100 möten år 2018 och 300 möten år 2019. Men Åhléns stannar inte 
där. De vill involvera kunderna. Därför låter de ÖppnaDörren komma till varuhus över hela Sverige. Där kommer de hjälpa engagerade kunder att öppna dörrar. 

Och länge, länge saknade e-handeln just det som handel i alla år haft – ett starkt kundmöte. Istället 
var den en effektiv funktion för handelns mest grundläggande syfte: byta pengar mot varor. Men inte 
mer än så.  

Men sedan några år har det hänt något. Och det något är data. Det var några år då handlarna 
”tappade den mänskliga kontakten” med kunden i de digitala kanalerna. Men nu går den att vinna 
tillbaka. Det går idag att se människorna genom siffrorna. Genom data.  

Människa och maskin arbetar idag tillsammans för att skapa största nytta. Och ibland kan det verka 
som att människan inte behövs längre. Att handeln sköter sig självt, tack vare data, artificiell 
intelligens och algoritmer.  

Vi på Axel Johnson tror inte på det. Människan kommer alltid spela roll i handeln.  

För det finns två saker som algoritmerna aldrig kan göra åt oss: Se och känna för människan och 
Brinna över att vara en positiv kraft i samhället. 

Människan har nämligen fortfarande något som maskiner inte har: Förmågan att bry sig. För oss är 
detta det som består, när allt förändras. Och som handeln inte får tappa. Och som gör att handeln är 
mer än att enbart möta kunden på det mest effektiva sättet.  

[Bild:] 

 

 

[Bildtext:] Exempel på när handel är ”mer”: Öppna Dörren är ett initiativ från Axfoundation som 
hjälper etablerade och nya svenskar att mötas. Man gör något så enkelt som att fika, äta middag, 
träffas med barnen eller snacka jobb med någon som har en helt annan bakgrund än du. Hittills har 
över 27 000 möten genomförts. Åhléns erbjuder sina anställda att genomföra sådana träffar på 



Axel Johnson AB
Box 26008 (Villagatan 6)

100 41 Stockholm, Sweden
Tel: +46 8-701 61 00

www.axeljohnson.se


