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Handeln som vi känner den, har fram tills för några år sedan, förändrats relativt lite. Under närma
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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: fö
över disk, sedan hämta varorna själv och betala i kassa, och idag alltmer både hämta och betala
varornasom
själva.
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HANDELNS PARADIGMSKIFTEN
Handelns paradigmskifte
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Små, lokala marknader
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Diversehandel i stadskärnor
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Varuhus & stora butiker/sortiment

Online

4

Externhandelsplatser

Handeln har på ett par århundraden gått från små lokala marknader
i stadskärnorna
Externhandelsplatser utanför stadskärnor
behålla sin styrkeposition i nästa paradigm.
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Diversehandel i stadskärnor
Varuhus och större butiker med bredare sortiment inne
Online. Varje stort paradigmskifte har haft sina marknadsledare – som haft svårt att
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Kunderna har en starkare relation
till produktvarumärkena, och söker
istället billigaste handlaren för att
köpa dessa varumärken.

n point – och förändras kraftigt
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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 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 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 handelsparadigmskiften har maten varit drivande. Men denna gång är maten sist. Dock kommer
hela handelslandskapet att påverkas
kraftigt när väl maten migrerar, eftersom maten är den absolut största kategorin inom detaljhandeln. Vad händer
till exempel med de externa handelsplatser som finns över hela landet där
de stora matbutikerna ofta är den viktigaste butiken?

INFLECTION POINT

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

Inflection point för när en kategori kraftigt ökar andel digital försäljning ligger runt 10-15 procent.
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Vår analys visar att när en kategori närmar sig 10-15 procent digital försäljning ökar migreringen från

RAPPORT

”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 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 procent av all
detaljhandel. Det andra är 30 procent.
Förutsatt att dessa nya 1,4 miljoner
kvadratmeter öppnar, och e-handeln
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växer enligt dessa scenarier, kommer
försäljningen per kvadratmeter i den
svenska detaljhandelns butiker minska
mellan 12 och 23 procent.
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 procent 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.

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.

SVENSKA HYRESÖKNINGAR

[Bild:]
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och
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23 procent till år 2025. Detta samtidigt som hyrorna är höga, och fortsätter öka.
kommer försäljningen per kvadratmeter minska med mellan 12 och 23 procent till år 2025. Detta
samtidigt som hyrorna är höga, och fortsätter öka.
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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.

[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,
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