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Sammanfattning 
Den fysiska handelsplatsen har länge varit kärnan inom handeln men utmanas nu av den 
växande e-handeln. Statistik från HUI Research och Svensk Handel visar att e-handeln i Sverige 
har haft en stark tillväxt de senaste åren som beräknas fortsätta öka. Men vad innebär egentligen 
den ökande e-handeln för fysiska handelsplatser?  

Genom media får vi bilden av att konsekvenserna av en ökad e-handel resulterar i en butiksdöd. 
En mängd forskare menar att konsekvenserna snarare är en ökad integrering av e-handel och 
fysisk handel. Vi genomförde tidigt en förstudie som visade att det finns en avsaknad av ett 
empiriskt synsätt i diskussionen kring vad den ökande e-handeln innebär för fysiska 
handelsplatser. Syftet med studien blev således att komplettera nuvarande forskning genom en 
kvalitativ studie som applicerar ett empiriskt synsätt och undersöker vad den ökande e-handeln 
innebär för fysiska handelsplatser. Det gjorde vi genom att intervjua fastighetsägare och 
handelsaktörer inom detaljhandeln.  

Studiens resultat visar att det finns skäl till att tro att de fysiska handelsplatserna kommer 
påverkas ju mer e-handeln växer. Den digitala- och fysiska handeln kommer att integreras ännu 
mer och fastighetsägares strategier förändras för att se till att deras handelsplatser förblir 
attraktiva när e-handeln ökar.  

Nyckelord: E-handel, butiksdöd, fysisk handelsplats, detaljhandeln, omnikanaler, multikanaler. 

 

Abstract 
Since way back the physical retail location has been the core of retail, however it is now 
challenged by the emerging e-commerce. Statistics from HUI Research and the Swedish Trade 
Federation show that e-commerce in Sweden has experienced strong growth in recent years and 
is expected to rapidly increase and transform the physical retail landscape. But what does the 
growing e-commerce really mean for the physical stores? 

From what media cover in the news we get the impression that the consequences of increased 
e-commerce result in a death of physical retail stores. A number of researchers argue that the 
consequences are instead rather an increased integration of e-commerce and commerce in 
physical stores. From the pre-study we conducted there was an indication that the discussion of 
what the increasing e-commerce entails for the physical stores lacks an approach consisting of 
an empirical perspective. The purpose of the study was thus to supplement current research 
through a qualitative study that applies an empirical approach and investigates what the 
increasing e-commerce entails for the physical stores. We did this by interviewing real estate 
property owners and retail players within the retail sector. 

The result of the study shows that there is reason to believe that the physical stores will be 
affected the more the e-commerce grows. Digital and physical commerce will be integrated 
even more, and property owners' strategies change to ensure that their real estate remain 
attractive when e-commerce grows rapidly and the market transforms.  

Keywords: E-commerce, the death of retail, physical stores, retail, omni-channel, multi-
channel. 
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1. Inledning  
 

Detta avsnitt syftar till att ge en bakgrund till omställningen handeln genomgår. Vidare kommer 
uppsatsens frågeställning, syfte, kunskapsbidrag och studieobjekt att presenteras. 
 

 
1.1 Bakgrund 
Detaljhandeln, där den fysiska platsen under en lång tid varit kärnan håller på att utmanas av 
den digitala eran. I takt med att konsumenters konsumtionsmönster och efterfrågan förändrats, 
har handeln tagit sig an nyare former. Detaljhandeln befinner sig mitt i en stor omställning. I 
rapporten “Det stora detaljhandelsskiftet” från Svensk Handel talas det om en 
strukturomvandling i branschen (Arnberg et al., 2018).  Bland annat har den blivit mer digital 
vilket har skapat utrymme för e-handeln att växa och utmana den fysiska handeln. Effekterna 
av e-handeln är att det dels är företag som omstrukturerat handeln från den fysiska platsen till 
online och dels att man integrerat e-handeln med fysiska handelsplatser men det finns även fall 
då handelsplatsen har ersatts helt och hållet (Bränström, 2017).  
 
HUI Research (HUI) beräknar att den svenska handeln i köpcentrum kommer inleda en 
minskning under år 2020 (Arnberg et al., 2018). Redan nu börjar man se resultat av det, 
exempelvis har Stinsen köpcentrum stängts ner (Market, 2017) och Kista Galleria samt 
Gallerian Strömstad ses vara två av flera köpcentrum som står näst på tur (Norman, 2017; Bring, 
2018). 
 
När det kommer till den växande onlinehandeln väntas Sverige gå i samma riktning som många 
andra länder har gjort. PostNord tar i samarbete med Svensk Digital Handel och HUI Research 
årligen fram rapporten ”E-barometern”. Rapporten består av en summering av e-handelns 
utveckling inom detaljhandeln. År 2018 visade en ytterligare ökning från föregående års e-
handelsomsättning som förväntas fortsätta växa kommande år, se Figur 1 (PostNord, 2018).  
 
 

 
 

Figur 1: E-handelns omsättning i miljarder kronor per år (PostNord, 2018). 

 
I en rapport från Nordea Markets beskrivs hur e-handeln växer på bekostnad av de fysiska 
butikerna. Rapporten fokuserar på utvecklingen av börsvärdet mellan e-handlare och fysiska 
detaljhandlare. Sedan 2011 har börsvärdet på e-handlare gått upp med 250% samtidigt som 
värdet på de traditionella detaljhandlarna minskat med 50%. Rapporten ger en tydlig bild av 
synen på framtiden, nämligen att den är digital. Nordeas analytiker spår att tillväxten i Sverige 
kommer följa den snabba utvecklingen som skett i Storbritannien och menar att onlinehandelns 
andel ökar från dagens cirka 10% till cirka 30% om 10 år (Bränström, 2019). 
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Vidare har HUI beräknat att en detaljhandelsomställning innebär att fler butiker kommer att 
tvingas stängas framöver och uppskattar att Sverige kommer tappa upp till en fjärdedel av 
landets butiker fram till år 2025. Till följd av butiksstängningarna och fortsatta prognostiserade 
stängningar väntas antalet anställda minska med 19 000 till 41 000 i detaljhandelsbranschen 
(Arnberg et al., 2018). Överflyttningen från butikshandel till e-handel menar HUI är det största 
skifte som skett sedan handeln över disk ersattes med snabbköp (Lagerström, 2017). 
  
Den redovisade statistiken som visar på den ökade e-handeln har fått mycket uppmärksamhet i 
media. I både nationell och internationell media benämns begreppet “butiksdöden” flitigt. 
Begreppet definieras enligt media som en konsekvens av tillväxten och den ökande 
populariteten av e-handeln vilket drabbar de fysiska handelsplatserna. Följande är exempel på 
rubriker som mer och mer konsekvent visas i media:  
 

- Expressen: “Butiksdöden: Exploderande e-handel tar över affärerna” (Ronge, 2018). 
- Svenska Dagbladet: “Butiksdöden är redan här - e-handeln tar över” (Bränström, 

2017). 
- Dagens Industri: “Butiksdöd väntar när den digitala handeln växer” (TT, 2018). 

 
1.2 Problematisering 
Media har flitigt rapporterat om den ökande e-handeln som lamslår företag och branscher och 
tvingar butiker att stänga igen, den så kallade butiksdöden. Det hänvisas ofta till statistik om 
hur många butiker som stänger igen, hur försäljning minskar och hur fler anställda blir 
uppsagda. Hortaçsu och Syverson (2015) beskriver att det skett förändringar på 
detaljhandelsmarknaden de senaste två decennierna. Flera sektorer inom detaljhandeln har sett 
stora nedgångar i försäljning och antal anställda. Johan Davidson, chefsekonom på Svensk 
Handel menar på att strukturomvandlingen inom detaljhandeln fortsätter. Utvecklingen av den 
digitala omställningen inom handeln accelererar och tillväxten sker på nätet. Statistik från HUI 
beskriver att omkring 5 000 butiker inom sällanköpsvaruhandeln har försvunnit på bara några 
år (Arnberg et al., 2018).  
 
Det finns visserligen belägg för att vissa branscher inom detaljhandeln upplever minskad 
försäljning och att en del butiker behöver stänga igen (Arnberg et al., 2018). Men är 
strukturomvandlingen i detaljhandelsbranschen så enkel att förklara? Skapar en ökad e-handel 
automatiskt en butiksdöd? Den bild media ger om att butiker stängs till följd av en ökad e-
handel delas inte med Beck och Rygl (2015) samt Pantano och Viassone (2015) som istället 
menar att den ökande e-handeln innebär att de fysiska handelsplatserna integreras med e-
handeln. 
 
Douma et al. (2011) menar att sambandet mellan e-handel och handel i fysiska butiker är mer 
komplext än det först kan verka. Hortaçsu och Syverson (2015) konstaterar att varken online 
eller offline kommer dominera marknaden. De menar att tidigare har förklaringarna kring vad 
som pågår i detaljhandelsbranschen förklarats antingen genom att handeln kommer migrera 
online och en stor del fysiska butiker kommer slås ut. Eller så kommer konsumenterna dras till 
gigantiska fysiska butiker, så kallade “superstores”. Nu menar Hortaçsu och Syverson (2015) 
att det förmodligen kommer bli en kombination utav dessa där den fysiska handeln samverkar 
med onlinehandeln som en hybrid där flera kanaler kombineras.  
 
Wallström et al. (2017) menar att samspelet mellan det fysiska och det digitala ökar. Fysiska 
butikskedjor kompletterar e-handel för att nå ut bredare samtidigt som fler e-handlare öppnar 
fysiska butiker för att synas, skapa trygghet och stärka sitt kunderbjudande (Wallström et al., 
2017). 
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Beck och Rygl (2015) samt Pantano och Viassone (2015) menar att e-handeln möjliggör för 
nya köpbeteenden som gör att köpprocessen sträcker sig mellan de digitala och fysiska 
kanalerna. Verhoef et al. (2015) menar att köpprocessen samverkar mellan online och offline. 
Konsumenter utför informationssökningar i den ena kanalen och gör köptransaktionen i den 
andra vilket visar på hur viktiga båda kanalerna är i dagens handelsklimat. 
 
Emellertid finns det teorier om vad den ökande e-handeln innebär för den fysiska 
handelsplatsen som är bortom nuvarande forskning. Vi har genomfört en förstudie med 
Christian Fredrixon, chef för Strategi och Investeringar på ICA Fastigheter där han ger sin syn 
på omställningen i detaljhandeln. Fredrixon menar istället på att e-handeln innebär en ökad 
konkurrens som ställer högre krav på både fastighetsägare och handelsaktörer att skapa en 
attraktiv fysisk handelsplats. Incitamenten och kraven på att möta kunders efterfrågan har ökat 
och sker dels genom att vara tillgänglig i flera kanaler men även genom att erbjuda fysiska 
handelsplatser som erbjuder upplevelser, service och annat som sträcker sig utanför handeln.  
 
Dessutom förklarar Fredrixon butiksdöden genom butikers och varumärkens oförmåga att 
förändra sig och vara lockande. Samt att butiksdöd och fastighetsdöd inte är synonymt. Han 
menar att anledningen till att butiker stänger igen beror på naturliga marknadsskäl såsom ökad 
konkurrens och varumärkens irrelevans men att lokaler och butikers innehåll istället ersätts med 
något annat som kunderna upplever tilltalande. 
 
Utifrån den bearbetade litteraturen finns det således skäl att anse att forskningen som har gjorts 
inom detta område inte täcker hela bilden av vad den ökande e-handeln innebär för fysiska 
handelsplatser. Den utförda förstudien har indikerat på att det finns ett gap i forskningen och 
att det saknas kvalitativa studier som innehåller ett empiriskt synsätt. Därför vill vi nyansera 
bilden av vilken innebörd den ökande e-handeln har på den fysiska handelsplatser genom att 
göra en kvalitativ studie som innehåller ett nytt perspektiv som tidigare forskning inte täcker, 
praktikernas perspektiv bestående av fastighetsägare och handelsaktörer inom detaljhandeln. 
 
1.3 Frågeställning 
Utifrån bakgrunden, den presenterade teorin samt vår problemformulering utgår studien från 
följande frågeställning: 
 
Hur värderar praktiker vad den ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser?  
 
1.4 Syfte och kunskapsbidrag  
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad den ökande e-handeln innebär för fysiska 
handelsplatser. Vi anser till följd av vår förstudie att diskussionen kring e-handelns påverkan 
på fysiska handelsplatser kan fördjupas och ge nya svar genom att addera ett praktiskt 
perspektiv till forskningen. Därför har vi valt att göra en kvalitativ studie där vi tar reda på hur 
de praktiker som utgör fysiska handelsplatser värderar e-handelns innebörd på dem. 
 
1.5 Studieobjekt 
Kopplat till frågeställningen studien undersöker, har vi valt att intervjua aktörer som utgör den 
fysiska handelsplatsen i Sverige. För att få användbara data har vi genomfört kvalitativa 
intervjuer med fastighetsägare och detaljhandelsaktörer som vi valt som studieobjekt. Dem har 
vi studerat dels för att det är dessa två typer av aktörer som utgör den fysiska detaljhandeln och 
dels för att de kan bidra med ett praktiskt perspektiv då de bedriver verksamhet inom ramarna 
för omställningen detaljhandeln befinner sig i. Det vi fick ut av studieobjekten var deras 
perspektiv på vad den ökande e-handeln innebär för dem. 
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2. Litteraturstudie 
 

Detta avsnitt ger en bakgrund till ämnet och berör litteratur som vi anser är mest relevant för 
frågeställningen och går att anknyta till studien. Avslutningsvis kommer analysverktyg att 
presenteras följt av en sammanfattning av den tidigare forskningen vi har behandlat.  
 

  
2.1 Begreppet butiksdöden 
Vad begreppet butiksdöden egentligen innebär finns det ingen formell förklaring för som är 
förankrad i ordböckerna. Boerchinger et al. (2018) menar att begreppet myntades i USA och 
kallas där “retail apocalypse”. Han menar att begreppet uppkom i samband med den ökande e-
handeln och syftar på utvecklingen som har orsakat stängningar av handelsplatser och 
köpcenter. I Hortaçsu och Syversons (2015) artikel om den pågående evolutionen av den 
amerikanska detaljhandelsmarknaden beskriver de hur flera sektorer inom marknaden lider av 
stora nedgångar i försäljning och antal anställda som delvis härleds till ett skifte där 
försäljningen flyttas online som i flera forum förklaras som “the death of retail”. 
 
Enligt Ah-Wong et al. (2001) och Cornet et al. (2000) har USA länge legat i framkant med e-
handeln jämfört med europeiska länder. Europa ligger mellan ett till fyra år efter USA i 
utvecklingen av näthandeln (Singh et al., 2001). Cornet et al. (2000) utesluter däremot inte att 
europeiska länder kommer att komma ikapp USA i utvecklingen av e-handeln och menar på att 
när den ökar kan det få konsekvenser för fysiska handelsplatser. I USA har nedlagda 
köpcentrum varit mer förekommande än i Sverige där antalet köpcentrum fördubblats de 
senaste 15 åren (Bergman et al. 2017).    
 
Vidare har e-handelns ökande tillväxt lett till spekulationer kring huruvida e-handeln kommer 
ta över den fysiska handeln. Utifrån den ökande e-handeln i Sverige där det främst är segment 
inom sällanköpshandeln som haft störst tillväxt av den handel som sker på nätet, visar 
erfarenhet på att det då uppstår lönsamhetsproblem. När andelen försäljning som sker online 
utgör cirka 15% av den totala försäljningen, talas om en typ av brytpunkt, se Figur 2. Om den 
totala försäljningen online är högre än 15% är tillväxten i stort sett enbart på nätet och som ett 
resultat av det blir den fysiska handeln lidande vilket i sin tur sätter press på de fysiska 
handelsaktörerna. Summeringen av konsekvenser för en överskridning av brytpunkten är 
förändrad butiksyta, nedlagda butiker och ökad risk för konkurser. Aktörer behöver agera 
genom att antingen sänka sina kostnader för att upprätthålla vinster eller ta marknadsandelar 
från konkurrenter (Arnberg et al., 2018).  
 

 
 

Figur 2: Detaljhandelns brytpunkt (Arnberg et al., 2018). 
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2.2 Handelns utveckling  
Detaljhandeln är i ständig utveckling och antar nya former vart eftersom att samhället och 
förutsättningarna förändras och den rör sig efter konsumenters efterfrågan (Arnberg et al., 
2018). Figur 3 illustrerar ett retrospektiv av handeln som började i små butiksformat över disk 
hos lanthandlare och sedan byggdes om till självbetjäning vilket är ett av de större skiften som 
skett inom handeln.  

 
Figur 3: Handeln i ständig förändring (Arnberg et al., 2018). 

I samband med att det blev allt vanligare att hushåll hade en bil, blev externa handelsplatser allt 
mer framträdande och utgjorde en större del av den fysiska detaljhandeln. Dessa format växte 
och skapade ett behov av en plats för exklusivare shopping och investeringar gjordes därför i 
köpcentrum (Thomas et al., 2004). 
 
Från externa stormarknader och köpcentrum, började handeln i början av 2000-talet gå över till 
en mer digital handel. Nu befinner sig handeln i den digitala eran där fokuset ligger på ett 
ökande behov att möta konsumenterna i flerförsäljningskanaler (Arnberg et al., 2018). I och 
med att beställningar kan göras online, men transaktionen sker i butik eller vice versa uppstår 
en gråzon där definitionen av vart köpet genomförts problematiseras (Rosenström, 2016).  
 
I forskning har även digitaliseringens effekter på affärsmodeller utretts. Berman och Bell (2011) 
menar på att ett resultat av digitaliseringen är att de gamla affärsmodellerna ersätts av nya. 
Digitaliseringen har möjliggjort för disruptiva idéer att utmana både nya och etablerade företag 
(Wiefel, 2015; Berman & Bell 2011). Vey et al. (2017) argumenterar också för att 
digitaliseringen möjliggör för affärsmodeller där man kan bedriva verksamhet utan behov av 
fysiska försäljningsplatser. Däremot menar Söderlind (2011) att tjänster och service som är 
direkt kopplade till en fysisk plats är framtiden för den plastbaserade handeln och har stora 
möjligheter att skapa trevliga service- och mötesplatser som konsumenter efterfrågar. 
 
Den digitala handeln är dessutom en bidragande faktor till en hyperkonkurrens där företag 
konkurrerar med andra som befinner sig utanför dess marknad. Somliga forskare menar på att 
företagen befinner sig i en hyperkonkurrens och de fysiska butikerna utsätts för en högre 
konkurrens (D’Aveni,1994; Hultén et al, 2011). Turgay och Emeagwali (2012) har funnit att 
det finns en koppling mellan hyperkonkurrens och ett företags framgång men det finns även 
indikationer på att det snarare ligger i den enskilda marknaden och att den genom 
hyperkonkurrens då kan minska företagets framgång.  
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I boken “Retailing in the 21th Century” beskriver Krafft och Mantrala (2006) vilka utmaningar 
och trender detaljhandeln står inför i framtiden. Först och främst pratar de om en konsolidering 
av detaljhandelsmarknaden. En stor mängd detaljhandelsföretag kommer få det svårare att 
erbjuda värde när konkurrensen på marknaden ökar och som en konsekvens av det är en mer 
konsoliderad marknad högst trolig. Vidare menar de att värde kommer vara nyckeln för 
framgång. Framgångsrika detaljhandlare kommer alltid att utveckla strategier för att erbjuda 
mer värde för deras kunder gentemot konkurrenterna. För att göra det fokuserar de på vissa 
delar av affären, till exempel att bygga upp relationer med deras kunder eller att kunna erbjuda 
produkter som ger värde till kunden i relation till prisnivåerna på produkten. Den tredje 
utmaningen de ser är innovationsförmågan. Företag kommer hela tiden att utveckla sina 
butikformat genom att vara innovativa och förbättra den övergripande shoppingupplevelsen för 
konsumenterna. Författarna menar dock att det finns problem med den här typen av strategi då 
konsumenterna endast uppfattar företag som innovativa under en kortare period och för att 
kunna vara innovativa över tid krävs ständiga innovationer och nya idéer. Den sista utmaningen 
detaljhandeln står inför är kostnadskontroll. Framgångsrika handlare, främst inom lågpris- och 
mellansegmentet investerar mycket i teknologi som förbättrar deras kostnadskontroll genom 
hela värdekedjan från produktion till leverans och betalning. Genom att utnyttja denna 
teknologi kan handlare förbättra sin kostnadskontroll och på så vis erbjuda mer värde till sina 
kunder (Krafft & Mantrala, 2006). 
 
Sammanfattningsvis menar Krafft och Mantrala (2006) att handelsaktörer som klarar av att dra 
nytta av dessa utmaningar och trender kommer att bli framgångsrika i framtidens handelsklimat. 
De aktörer som effektivt kan erbjuda nya diversifierade och innovativa handelsformat som 
handelsmarknaden inte sett tidigare i kombination med en god kostnadskontroll har stor 
möjlighet att vara framgångsrika i framtiden. 
 
2.3 E-handel vs Fysisk handel  
I kampen mellan kunderna finns det delade åsikter om vilken kanal som har störst möjlighet att 
vinna. Bakos (1997), Boerchinger et al. (2018) samt Lieber och Syverson (2012) menar alla på 
att e-handelsaktörer har en stor konkurrensfördel gentemot fysiska butiker när det kommer till 
kostnader. De anser att e-handeln har möjlighet att undvika höga fasta kostnader i form av bland 
annat personal och butikshyror. Dessutom möjliggör e-handeln för effektiviseringar i 
värdekedjan som leder till lägre kostnader. Dessa faktorer gör att e-handeln kan erbjuda lägre 
priser till konsumenten (Krafft & Mantrala, 2006). Dessutom hänvisar Boerchinger et al. (2018) 
till att e-handeln kan lagerhålla produkter billigare än fysiska butiker, vilket möjliggör ett större 
produktutbud. Laudon och Traver (2011) lyfter även upp e-handelns fördel med möjlighet till 
personifiering och kundanpassning som tekniken vid onlineköp ger upphov till. Att kunna 
erbjuda varje kund unik och personanpassad service är en av anledningarna till att e-handeln 
växer (Laudon & Traver, 2011).  
 
Den ökande e-handeln menar Piotrowicz och Cuthbertson (2014) gör den fysiska 
handelsplatsens framtid osäker. Däremot är utvecklingen fortfarande i ett stadie där kunden vill 
kunna känna på varan som köps. Söderlind (2011) påpekar att e-handeln inte kan konkurrera 
med den platsbundna handeln när det kommer till service och existens på en mötesplats där 
människor möts och gör saker. Handelsplatserna har alltid fyllt en funktion som en mötesplats, 
och kommer att vara bidragande till områdets sociala liv och göra stadsdelen attraktivare att bo 
i (Björk et al., 2013). Poyser (2005) lyfter fram trygghet som en viktig faktor för att 
konsumenter ska vilja komma till en shoppingplats.  
 
En studie om konsumenters köpvanor menar att den fysiska handeln erbjuder vissa attribut som 
gjort att konsumenter inte helt gett med sig för e-handeln. Studien hänvisar till faktumet att de 
flesta människor vill ha möjlighet att både kunna se och känna på varorna innan man köper dem 
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och den fysiska handelsplatsen bidrar till att tillgodose det behovet (POPAI, 1997). Däremot 
öppnar digitaliseringen upp för en rad möjligheter i den fysiska handelsplatsen. E-handel och 
digitalisering ger upphov till nya konsumentbeteenden, nya butikslägen och nya 
kunderbjudanden vilket gör att de fysiska butikerna tar sig utryck i nya format och en mängd 
nya lösningar och erbjudanden möjliggörs (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). 
 
2.4 Förändrade köpbeteenden 
Att en ökad e-handel leder till att butiker behöver stänga igen behöver inte vara ett självklart 
samband menar Beck och Rygl (2015) samt Pantano och Viassone (2015). De förklarar att den 
ökade e-handeln istället har gett upphov till nya köpbeteenden som både fysiska- och 
onlinehandeln kan dra nytta av. De menar att konsumenterna i större utsträckning rör sig mellan 
digitala kanaler och fysiska butiker under köpprocessens olika steg (Beck & Rygl, 2015; 
Pantano & Viassone, 2015).    
 
Verhoef et al. (2015) hänvisar till köpprocessens informationssökning och köptransaktion och 
hur de kan samverka mellan online och offline. Tidigare har man refererat till “research 
shopping” som innebär att kunden gör informationssökningen online och genomför 
köptransaktionen i den fysiska butiken (Verhoef et al., 2007). Men i och med e-handels framfart 
har det blivit allt vanligare att processen genomförs tvärtom, så kallad “showrooming”. Det 
innebär att kunden söker information i den fysiska butiken och genomför köptransaktionen 
online (Neslin et al., 2014). Enligt Lal och Savary (1999) har den fysiska butiken klara fördelar 
i och med att konsumenterna kan utvärdera fler produktegenskaper offline än online, och att 
trots en ökad e-handel kommer de fysiska butikerna alltid ha egenskaper och attribut som e-
handeln inte kan ersätta. Verhoef et al. (2015) menar däremot att förståelsen av köpprocessens 
förändringar är essentiellt för att de fysiska butikerna ska kunna profitera. Om de fysiska 
butikerna missförstår sitt syfte i den nya köpprocessen finns det stor risk att köpet avslutas hos 
ett annat företag, än i egen webbutik.  
 
Piotrowicz och Cuthbertson (2014) hävdar att e-handeln har lett till en uppdelning av 
konsumenterna och att det till viss del är en generationsfråga kopplat till onlinehandeln. 
Författarna poängterar vikten av att kunder ska kunna välja mellan att handla på nätet eller i en 
butik. De menar på att det fortfarande finns konsumenter som inte är bekväma med att handla 
på nätet och att det främst rör sig om den äldre generationen på grund av att de vill ha den 
personliga kontakten med i sin shoppingupplevelse. Den yngre generationen söker sig istället 
mer till e-handeln på grund av enkelheten, bekvämligheten, lättillgängligheten och snabba 
transaktioner (Piotrowicz & Cuthbertson, 2014). Priporas et al. (2017) menar att det kommer 
bli allt viktigare att undersöka vad för förväntningar som dagens konsumenter som är uppväxta 
i den digitala eran kommer att ha i framtiden. Dessutom bidrar den yngre generationen till 
förändrade köpbeteenden där det finns ett ökat intresse för hållbarhet inom handeln som ställer 
högre krav på företagen enligt Sui och Rejeski (2002). E-handeln baseras på ett förgivettagande 
av snabba leveranser till konsumenter vilket innebär en stor påfrestning på miljön då frekvensen 
av transporter ökar i takt med att näthandeln ökar (Sui & Rejeski, 2002).    
 
2.5 Strategier för flera kanaler 
I samband med att konsumenters köpbeteenden förändras, ställs högre krav på företagen att 
möta efterfrågan med rätt utbud. Den ökande efterfrågan på e-handeln har lett till att den fysiska 
handelsplatsen har fått en ny roll och företag finns numera både i fysiska butiker och på nätet 
oavsett om de i grunden haft verksamhet i butik eller online (Pariseault, 2015). Nya strategier 
har växt fram som integrerar olika försäljningskanaler. Exempelvis multikanal-shopping är en 
vanlig trend bland konsumenter. Det sker då kombinationer av köp både i traditionella och 
digitala kanaler. I forskning benämns multikanal-shopping även som omnikanal-shopping och 
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click-and-collect. Dessa koncept är de mest framträdande och används flitigt som verktyg bland 
handelsaktörer (Jonsson et al., 2017). 
 
Enligt Chatterjee och Kumar (2017) svarar många butiksbaserade återförsäljare på de 
förändrade köpbeteenden genom att utforma multikanalstrategier och erbjuder sina produkter 
genom flera kanaler såsom fysiska butiker, kataloger, mobilappar och webbutiker. Piotrowicz 
och Cuthbertson (2014) poängterar att konsumenter vill kunna handla på nätet men att det 
samtidigt även ska finnas möjlighet att lämna tillbaka varan i en fysisk butik.           
 
Pariseault (2015) tar upp olika scenarion där den fysiska butiken samspelar med näthandeln: 
 

1. En produkt beställs på nätet av kunden i den fysiska butiken och får den levererad hem. 
Verhoef et al. (2015) menar på att det ger en möjlighet för konsumenterna att få 
information om produkter samtidigt som de kan genomföra en beställning på plats. 

 

2. En produkt som köpts på nätet hämtas upp i företagets fysiska butik. Gao och Su (2015) 
belyser fördelen av att det ökar trafiken till den fysiska butiken.  

 

3. En kund provar ut en produkt i en fysisk butik och beställer den sedan på nätet som i sin 
tur blir levererad hem till kunden. På så sätt kan konsumenten undersöka produkten 
innan genomförandet av köpet. Problematiken med detta scenario menar däremot Arora 
et al. (2017) är att det finns en risk att om priset är lägre hos konkurrenten utför 
konsumenten istället köpet hos denne. 

 

4. Kunden beställer en produkt på nätet och får den hemskickad utan att ha besökt 
företagets fysiska butik. Pozzi (2013) menar på att det underlättar för kunden som då 
slipper bära produkterna som köpts vilket framförallt har visat sig vara fördelaktigt när 
större köp görs och som omfattar varor som är tunga.  

Ett köp på nätet har visat sig utgöra en större risk än om det görs direkt i en butik. Näthandeln 
förhindrar konsumentens möjlighet att kontrollera produkten och säljaren innan transaktionen 
är genomförd och ett köp har gjorts (McKnight & Chervany, 2002). Chatterjee och Kumar 
(2017) argumenterar däremot för att omnikanal-shopping möjliggör för företag att ta ett högre 
pris i deras näthandel för att kunderna kan vara villig att betala mer för vissa produkter baserat 
på den risk som är identifierad med köpet. Kunder kan exempelvis utvärdera köp av 
högriskprodukter som gjorts online i en butik. I samband med att kunden hämtar upp varan i en 
butik, finns då möjlighet att jämföra produkten med andra alternativ samtidigt som det går att 
ta del av andra fördelar som kan nyttjas direkt i den fysiska butiken såsom bland annat service, 
garantier och byten (Chatterjee & Kumar, 2017). 
 
Även om omnikanaler visat sig vara användbart och framgångsrikt (Jonsson et al., 2017), menar 
Bergman et al. (2017) att det inte är en framgångsrik strategi för alla. Omnikanalstrategier 
ställer krav på att aktörerna själva kan kontrollera varumärkena som de säljer (Bergman et al., 
2017). Dessutom behöver företag integrera alla ändpunkter vilket kräver en teknisk lösning som 
kan hantera hela värdekedjan så att all data koordineras (Melero et al., 2016). Vidare konstaterar 
Herhausen et al. (2015) att forskning som tidigare gjorts pekar på att både ha en fysisk butik 
och en näthandel är negativt ur en kostnadssynpunkt. Däremot menar Chatterjee och Kumar 
(2017) att det är lönsammare att finnas på båda ställena.  
 
Chopra (2015) delar upp ansvaret mellan den fysiska butikshandeln gentemot näthandeln. Den 
fysiska kanalen anser han avse de köp som sker frekvent medan onlinehandeln motsvarar 
sporadiska behov som konsumenter har. Således tillgodoser butikshandeln ett behov, handeln 
online tillgodoser ett annat och multikanaler erbjuder i sin tur ett sätt att hitta en balans mellan 
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dessa behov och skapar en hybridstruktur som gör att företag presterar bättre då det finns flera 
sätt att bemöta kunden (Chopra, 2015; Riboldazzi, 2015). 
 
Empiriska studier av konsumenters multikanalbeteende har i allmänhet fokuserat på 
synergieffekterna av flera kanaler (Yang et al., 2013).  Forskning visar på att flera kanaler kan 
ge synergier i form av att kunden ser olika kanaler som komplement till varandra, och att 
multikanalkonsumenter konsumerar mer än de som bara använder en kanal. Det antyder därmed 
att multikanalstrategier skulle kunna innebära större intäkter för företagen (Pantano & 
Viassone, 2015). För att lyckas med synergieffekterna måste företag som adderar kanaler 
övervinna utmaningarna kring hur hanteringen av kunderna över dessa olika kanaler ska gå till 
samt hur dessa kanaler kan integreras med varandra (Chatterjee & Kumar, 2017). Yang et al. 
(2013) beskriver även hur flera kanaler kan leda till dissynergier för företagen. Det kan innebära 
att om en kund föredrar en kanal kan avsikten för att använda flera minska samt att kanalerna 
kan kannibalisera försäljning av varandra (Falk et al., 2007). 
 
Pariseault (2015) belyser även konsekvenserna med den ökade integreringen mellan fysisk 
handel och e-handeln som påverkar fastighetsägare och hyresgäster gällande hyreskontrakten. 
Många fastighetsägare till handelsplatser arbetar med omsättningsbaserade hyreskontrakt. I och 
med att antalet fysiska köp i butik har minskat i takt med den ökande e-handeln, har det i sin 
tur medfört att fastighetsbolagens ersättning i förhållande till omsättningen sjunker om de inte 
inkluderar e-handelsomsättningen i hyreskontrakten (Pariseault, 2015). 
 
2.6 Analysverktyg 
Här presenteras de viktigaste teorierna och begreppen som redogjorts för i litteraturstudien. De 
identifierade analysverktygen ligger till grund för analysen och diskussionen som genom denna 
studie ämnar åt att komplettera befintlig forskning och nyansera diskussionen avseende vad den 
ökande e-handeln får för innebörd på fysiska handelsplatser. 
 
Ett centralt begrepp är butiksdöden som Hortaçsu och Syverson (2015) beskriver som ett 
resultat av ett skifte där flera sektorer inom detaljhandelsmarkanden lider av nedgångar i 
försäljning och antal anställda som härleds till ett skifte där försäljningen flyttas från fysiska 
butiker till online. Det är detta begrepp media fokuserar på när de ger sin bild av vad den ökande 
e-handeln innebär för den fysiska handelsplatsen.  
 
HUI:s modell om brytpunkten när andelen e-handeln av den totala omsättningen i en bransch 
överstiger 15%, används som ett analysverktyg. Konsekvenserna av att överstiga brytpunkten 
med minskad lönsamhet, konsolidering av butiksyta, butiksnedläggningar och ökade risker för 
konkurser analyseras (Arnberg et al., 2018). 
 
Viktiga teorier som används som analysverktyg är även de om omnikanaler, hybrider och 
förändrade köpbeteenden som bland annat Beck och Rygl (2015) samt Pantano och Viassone 
(2015) pratar om. De förklarar hur den ökande e-handeln gett upphov till nya köpbeteenden där 
konsumenterna i större utsträckning rör sig mellan digitala och fysiska butiker under 
köpprocessen och att köpkanalerna integreras. Denna integrationen av försäljningskanaler 
förklaras som omnikanaler (Jonsson et al., 2017). Vidare analyseras även vikten av att behöva 
finnas både online och offline, oavsett om handelsaktörers grundverksamhet utgörs av fysisk- 
eller online handel (Pariseault, 2015). Samt Chopra (2015) teorier om hur handeln handlar om 
att tillgodose behov och erbjudande i multikanaler för att skapa en hybridstruktur för att kunna 
bemöta kunderna och tillgodose behoven i de olika kanalerna.  
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2.7 Sammanfattning  
Detta kapitel har presenterat, bearbetat och diskuterat teorier och tidigare forskning kopplat till 
butiksdöden, den utvecklande handeln, e-handeln och integreringen mellan den fysiska och 
digitala handeln samt förändringar i konsumenters köpbeteende. Då vår frågeställning ämnar 
undersöka vad den ökande e-handeln har för innebörd för fysiska handelsplatser behövs en 
kartläggning av den litteratur som är relevant för vår studie. De viktigaste litterära källorna 
utgör tillsammans en verktygslåda som tillsammans med den kvalitativa metoden, utgör 
grunden analysen.  
 
För att summera den forskning som ovan har berörts inleds det med en diskussion om huruvida 
en butiksdöd existerar eller inte. Begreppet härleds till e-handeln och handlar om att butiker 
stängs till följd av en förändring där handel alltmer sker online (Boerchinger et al., 2018; 
Hortaçsu & Syverson, 2015). Om en butiksdöd existerar eller inte är inte tillräckligt uttalat, men 
en brytpunkt på 15%-andel e-handel har identifierats och kan anses vara ett riktmärke för när 
aktörers fysiska handel kommer utmanas ordentligt (Arnberg et al., 2018).  
 
I samband med att konsumenters köpbeteenden har förändrats, har olika format av handel över 
tid ersatts med nya vilket gör att företag ständigt behöver anpassa sig till marknaden (Beck & 
Rygl, 2015; Pariseault, 2015; Pantano & Viassone, 2015; Priporas et al., 2017). E-handeln 
kompletterar och integrerar med den fysiska handeln där företag använder flera kanaler för att 
nå kunder som har olika behov (Jonsson et al., 2017; Chatterjee & Kumar, 2017; Yang et al., 
2013). Med översyn för att denna typ av strategi inte nödvändigtvis behöver vara framgångsrik 
för alla företag (Bergman et al., 2017; Falk et al., 2007). Vidare kommer denna 
digitaliseringsprocess att utvecklas framåt när konsumenter som är uppväxta med e-handel 
ersätter den nuvarande generationen (Priporas et al., 2017). 
 
E-handeln har även gett upphov till en ökad konkurrens vilket gör att företag inte längre 
konkurrerar på samma villkor som förr (D’Aveni,1994; Hultén et al, 2011). E-handeln 
möjliggör ett större utbud genom billigare lagerhållning vilket skapar möjligheter för företag 
att bredda sitt produktutbud. Genom att fler aktörer kan ha ett större produktutbud och finnas 
på flera marknader och kanaler bidrar det till en ökad konkurrens med fler företag (Bakos, 1997; 
Boerchinger et al., 2018; Lieber & Syverson, 2012).  
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3. Metodologi och metod  
 

Detta avsnitt presenterar forskningsinriktningen, metodologin och den valda metoden som 
tillämpats utifrån den formulerade frågeställningen. Vidare redogörs för operationaliseringen, 
hur studien förhåller sig till forskningsetiken och hänsynstagandet för källor.  
 

  
3.1 Frågeställning och syfte  
Syftet med denna studie är att bidra med praktikernas perspektiv på den ökande e-handelns 
innebörd på fysiska handelsplatser. Följande frågeställning ämnar vi att besvara: 
 
Hur värderar praktiker vad den ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser? 
 
3.2 Kvalitativ studie 
En kvalitativ studie motiveras vara användbar när den befintliga teorin inte är tillräcklig 
(Merriam, 2010). Media och tidigare forskning ger två olika bilder av vad den ökande e-handeln 
innebär för den fysiska handelsplatser. Media menar att den innebär en butiksdöd och tidigare 
forskning menar att den innebär nya köpbeteenden och en integration av online- och 
offlinehandel. Vår förstudie visade tecken på att dessa två förklaringar inte nödvändigtvis täcker 
hela innebörden som e-handeln har på den fysiska handelsplatsen. Därför anser vi det 
nödvändigt att bredda forskningen genom att utföra en kvalitativ studie som nyanserar 
diskussionen genom att bidra med praktikernas perspektiv bestående av fastighetsägare och 
handelsaktörer inom detaljhandeln. Uppsatsen följer således även en abduktiv ansats, där gapet 
som vi har identifierat ämnas att fyllas genom att komplettera med ett relevant perspektiv från 
praktiker som tillför empiriskt material som med en kombination av litteratur från tidigare 
forskning kommer lägga grunden för uppsatsens analys och syftar till att fylla gapet (Bryman 
& Bell, 2013; Dubois & Gadde, 2012). Kvalitativa data från undersökning kompletteras med 
kvantitativa data från modeller (Merriam, 2010). 
 
I och med att studiens syfte är att få en bättre uppfattning om hur praktiker värderar vad den 
ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser, kommer en diskussion av deras 
upplevelser och erfarenheter att utgöra en stor del av resultaten för studien. Hur väl antagandena 
och beskrivningarna från studieobjekten stämmer överens med den faktiska uppfattningen och 
individen, är därför nödvändigt för tillförlitligheten till studien (Bryman & Bell, 2013).  
 
Den kvalitativa metodologin har ingen avsikt att söka en absolut sanning utan det handlar 
istället om att sträva efter att beskriva människors uppfattningar av deras verklighet (Bryman 
& Bell, 2013). Detta lämpar sig till vår studie då vi är intresserad av respondenternas egna 
perception, hur de upplever den ökande e-handeln och vad den innebär för fysiska 
handelsplatser. Eftersom en kvalitativ studie fokuserar på ord snarare än numeriska data, kan 
således deras svar antas vara subjektiva vilket gör att resultat och slutsatser inte kommer att 
kunna generaliseras (Bryman & Bell, 2013; Slevitch, 2011). Det gör att en objektivitet inte 
anses uppnåbar utan uppfattningarna kommer enbart att användas för att få en förståelse av den 
studerade frågeställningen (Bryman & Bell, 2013; Merriam, 2010; Slevitch, 2011). 
 
3.3 Operationalisering 
Utifrån vår frågeställning, kommer de två identifierade kategorierna som utgör den fysiska 
handelsplatsen att agera som dimensioner för vår studie. Studieobjekten har delats upp i 
följande kategorier: 

1. Fastighetsägare 
2. Handelsaktörer 
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Syftet med att träffa företag inom respektive kategori är att se hur dem upplever den digitala 
omställningen i handeln. Eftersom vi undersöker vad den ökande e-handeln innebär för dem 
anser vi att det är högst relevant att bryta ned frågeställningen och utveckla frågor som är 
forskningsbara som kommer att operationaliseras (Alsheenqeeti, 2014). Samtliga frågor som 
ställts är beprövade, ett testobjekt inom respektive kategori har intervjuats innan samtliga andra 
intervjuer genomförts. Detta tillvägagångssätt är fördelaktigt på grund av att det skapar 
utrymme åt att förändra och förbättra innehållet (Alshenqeeti, 2014). 
 
3.4 Semistrukturerade intervjuer  
I vår kvalitativa undersökning genomförs intervjuer för att utnyttja den flexibilitet som finns i 
den valda undersökningsmetoden. Flexibiliteten tillför mer frihet kring svaren på frågorna 
vilket möjliggör ett mer djupgående svarsunderlag i syfte att ta fasta på hur de olika 
respondenterna uppfattar och hanterar de frågor som besvaras (Alsheenqeeti, 2014; Bryman & 
Bell 2013;). Genom att ställa frågor till flera olika företag, tror vi att vi får mer användbara data 
och ett djupare resultat. De företag vi valt att intervjua har initialt blivit kontaktad för att 
informeras om vår studie och dess syfte. Därefter blev vi hänvisad till den person på företaget 
som var mest lämpad att bli intervjuad.  
 
Semistrukturerade intervjuer har använts där frågor har definierats på förhand. Frågorna är 
utformade utefter respektive kategori som vi valt som studieobjekt och anpassas på så sätt 
utefter om företaget är en fastighetsägare eller handelsaktör. Samtliga frågor har eftersträvats 
att vara öppna, då det ger bättre data än ja och nej frågor (Alshenqeeti, 2014; Merriam, 2010;). 
Däremot finns det vissa frågor som är densamma för båda kategorierna. Frågor som berörs är 
kopplat till hur praktikerna upplever butiksdöden och de har ställts för att få en bredare 
förståelse för begreppet.  
 
Under genomförandet av intervjuerna har vi låtit respondenterna komma med egna åsikter som 
eventuellt inte rör den specifika frågan som ställts. På så sätt har vi fått ta del av infallsvinklar 
som ligger utanför frågornas omfattning (Alshenqeeti, 2014). Intervjuformen har även tillåtit 
oss att under intervjuns gång kunna anpassa och ändra frågor utefter vad den intervjuade 
personen svarar liksom att spontant kunna ställa ytterligare frågor. Denna frihet har gett oss 
utrymme att fördjupa intervjuerna och generera fördjupande data (Bryman & Bell 2013). Innan 
intervjun avslutats har den intervjuade personen haft möjlighet att ställa eventuella frågor eller 
göra tillägg (Alshenqeeti, 2014).  
  
I vissa fall gick det inte att genomföra intervjuerna på plats hos företaget vilket gjorde att vi 
fick anpassa oss till våra respondenter och några intervjuer gjordes per telefon samt en via 
mailkorrespondens. Genom att utföra majoriteten av intervjuerna muntligt har vi fått möjlighet 
att ställa uppföljningsfrågor i syfte att få en klarare bild av personens svar samtidigt som vi har 
kunnat undersöka frågeställningen på ett djupare plan (Alsheenqeeti, 2014). 
 
3.5 Urval 
I en kvalitativ undersökning är urvalsstorleken inte relevant utan det handlar istället om att 
förstå en grupp av mindre storlek och få fram relevanta perspektiv på det som undersöks. Ett 
studieobjekts förmåga att kunna tillföra användbara data är därför essentiell (Slevitch, 2011). 
Val av studieobjekt motiveras av två olika kategorier som vi har identifierat och som befinner 
sig inom detaljhandeln. Urvalet av personer baseras på den roll som personen har på företaget 
samt dennes erfarenhet i branschen och personerna på respektive företag vi intervjuat är 
oberoende av kön eller övriga demografiska egenskaper. Istället har fokus legat på att intervjua 
företag och personer som kan bidra med praktisk kunskap som kan åskådliggöra e-handelns 
innebörd på fysiska handelsplatser. Vad som avgör vem på företaget som blivit intervjuad beror 
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på kategorin och företaget då företag inom respektive kategori bedriver olika verksamheter även 
om de befinner sig i detaljhandeln. 
  
3.6 Forskningsetiska förhållningssätt 
Vid förberedandet samt utförandet av intervjuer ligger ett etiskt ansvar hos forskaren 
(Alshenqeeti, 2014). Därför har vi i uppsatsen valt att anonymisera de personer som intervjuas 
liksom företaget de jobbar på. Dels på grund av att vissa företag uttrycker en önskan att förbli 
anonym och dels för att vår studie inte har för avsikt att exponera enskilda företag utan är endast 
ute efter att få respondenternas perspektiv på den ökande e-handelns innebörd för dem. Alla 
frågor som vi kommer att ställa till den intervjuade delgavs i god tid innan för att denne ska 
känna sig bekväm i att bli intervjuad. Innan varje intervju blev den intervjuade personen 
tillfrågad om vi fick tillstånd att spela in samtalet, vilket är en rekommendation för att undvika 
etiska problem (Bryman & Bell, 2013) 
  
Efter intervjuerna, används och sorteras samtlig information. Intervjuerna transkriberas även 
för att säkerställa att det innehåll som redovisas i vår studie motsvarar deras svar och inte har 
tagits ur kontext.  
  
3.7 Källkritiska hänsynstaganden 
Val av metod är avgörande för en studies validitet och reliabilitet. Validitet syftar till vilken 
mån studien avser det den ämnar undersöka vilket sker både på ett internt och externt plan. Den 
interna syftar till studiens relevans kopplat till genomförandet (Alshenqeeti, 2014). Analysen 
av intervjuerna hanteras med försiktighet och följer en tydlig process där resultatet delas med 
den intervjuade personen för att säkerställa att deras svar reflekteras korrekt i studien och inte 
äventyrar kvaliteten på studien. Den externa avser huruvida studien går att generalisera 
(Alshenqeeti, 2014). Eftersom kvalitativa undersökningar är kända för att vara subjektiva, 
kommer vi att ifrågasätta trovärdigheten av vissa svar genom att komplettera med andra litterära 
källor (Slevitch, 2011). Flera typer av källor och datainsamlingsmetoder ökar validiteten av 
resultatet (Merriam, 2010).  
  
I forskningssammanhang talas även om reliabilitet som syftar till vilken grad en studies 
tillvägagångssätt kan upprepas och producera samma resultat. Intervju som metod och 
tillförlitlighet ifrågasätts på grund av att det finns tendenser på att den är partisk (Alshenqeeti, 
2014). Frågorna som ställs i intervjun har behandlats och förbättrats efter en pilotintervju. 
Delvis ställs anpassade frågor respektive kategori och delvis några gemensamma frågor. Vi 
kommer även att undvika att ställa ledande frågor för att öka reliabiliteten och trovärdigheten 
av studien.   
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4. Empiri, analys och resultat 
 

Följande kapitel presenterar resultatet från vår undersökning. Vi börjar med att presentera 
vårt studieobjekt. Analysen delas därefter upp i teman baserat på kodifieringen av den 
empiriska data och kommer att referera tillbaka till litteraturstudien för att identifiera likheter 
likväl som skillnader vilket i sin tur är utgångspunkten för diskussionen och slutsatsen. 
 

 
4.1 Studieobjekt 
Det empiriska materialet som vi samlat in för vår studie har riktat sig till företag i Sverige som 
bedriver verksamhet i detaljhandeln med fokus på fastighetsägare och handelsaktörer.  Tio 
intervjuer har utförts varav fem är fastighetsägare och fem är handelsaktörer. Den initiala 
kontakten med företagen gjordes per telefon för att sätta upp tid för intervjun och samtliga 
respondenter accepterade att vi spelade in intervjuerna. Vi har utgått ifrån att intervjuer 
genomförs genom en fysisk träff men behövt anpassa oss till respondenternas tillgänglighet. 
Därav har intervjuerna genomförts genom fysisk träff, via telefon och mailkorrespondens.  
 
Då vår studies syfte är att få insikter om vad den ökande e-handeln innebär för dessa aktörer i 
allmänhet, har vi inget behov av att exponera och jämföra företag med varandra. Dessutom 
uttryckte vissa respondenter önskemål om att deras personuppgifter eller företagsuppgifter inte 
skulle synas vilket motiverar varför samtliga respondenter förblir anonyma i studien. För att 
särskilja resonemang, refereras företagen som Fastighetsägare 1 till 5 och Handelsaktör 1 till 5, 
se Tabell 1.  
 

Kategori Benämnd i uppsatsen 
 

Beskrivning Typ av intervju 

Fastighetsägare Fastighetsägare 1 Köpcentrum 
 

Mailkorrespondens 
 Fastighetsägare 2 Köpcentrum 

 

Fysisk intervju 
 Fastighetsägare 3 Handelsfastigheter 

 

Fysisk intervju 
 Fastighetsägare 4 Handelsfastigheter 

 

Fysisk intervju 
 Fastighetsägare 5 Köpcentrum och 

handelsfastigheter 
 

Fysisk intervju 

Handelsaktör Handelsaktör 1 Dagligvaruhandel & 
sällanköpshandel 
 

Telefonintervju 

 Handelsaktör 2 Dagligvaruhandel 
 

Fysisk intervju 
 Handelsaktör 3 Sällanköpshandel 

 

Telefonintervju 
 Handelsaktör 4 Sällanköpshandel 

 

Telefonintervju 
 Handelsaktör 5 Dagligvaruhandel & 

sällanköpshandel 
 

Fysisk intervju 

     

 
 

Fastighetsägarna innehar ett fastighetsbestånd antingen i form av enskilda butiker, köpcentrum 
eller handelsplatser som är centrala eller externa. Handelsaktörerna befinner sig inom olika 
segment och branscher inom detaljhandeln som representerar både sällanköpshandel och 
dagligvaruhandel.  
 

Tabell 1: Översikt av respondenterna 
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4.2 Analysmetod 
En tematisk analysmetod kommer att appliceras vilket Bryman och Bell (2013) menar på gör 
data mer hanterbart. Enligt Braun och Clarke (2006) ger transkriberingarna från intervjuerna 
oss möjlighet att bli familjär med respondenters svar som sedan även agerar som bevis för 
studien genom presentation av citat och empiriska exempel med koppling till litteratur och 
analysverktyg. 
 
Utifrån en kodning av all data har vi identifierat och kategoriserat analysen utifrån olika teman 
som är relevanta kopplat till studien. Respektive tema täcker specifika frågor från intervjuerna 
som ställts till respondenterna och omfattar ett intresse till den övergripande frågeställning 
studien avser.  Eftersom studieobjekten är kategoriserade till den fysiska handelsplatsen och 
omfattar fastighetsägare och handelsaktörer som kategorier, är analysen uppdelad. Först 
kommer en redogörelse på en övergripande nivå kopplat till respektive kategori vilket sedan 
sammanfattas för att summera en helhetsbild som tolkar och identifierar mönster i data (Braun 
& Clarke, 2006). Följande tre teman utgås ifrån i presentationen och analysen av empirin: 
 

1. Butiksdöd 
2. Integrering av e-handel och fysiska butiker 
3. Högre krav på fysiska handelsplatser 

4.3 Presentation och analys av empiri 
Nedan kommer tre identifierade teman att illustrera data från studien och analysera utifrån 
tidigare forskning och analysverktygen som vi presenterade i kapitel 2. 
 
4.3.1 Butiksdöd 
Temat butiksdöden kommer ifrån diskussionen kring huruvida den ökande e-handeln kommer 
att leda till att butiker tvingas stänga. När vi tittar på fastighetsägarna analyserar vi deras 
förändringar i beläggningsgrad, antal besökare i deras fysiska handelsplatser samt deras 
uppfattning om begreppet butiksdöden. När vi tittar på handelsaktörerna analyserar vi resultatet 
med hjälp av 15%- brytpunktmodellen genom att se hur handelsaktörerna förhåller sig till den 
modellen (Arnberg et al., 2018). Dessutom beskriver vi handelsaktörerna bild av begreppet 
butiksdöden.  
 
4.3.1.1 Fastighetsägarnas perspektiv: butiksdöd 
Överlag kan vi konstatera att fastighetsägarna upplever en stabil och relativt neutral utveckling 
av beläggningsgrad och antal besökare i deras köpcenter. Däremot beskriver flera 
fastighetsägare att risken för att vakanser ska uppstå till stor del beror på vilken bransch 
hyresgästerna opererar i.  
    

“Vi ser inte någon skillnad på dagligvaruhandeln men vi ser att övrig handel såsom 
inredning, mode, sport har det lite tuffare.” - Fastighetsägare 1 

 
“Framförallt retail-aktörer som klädbutiker har haft störst påverkan.” - Fastighetsägare 2 

 
“Jag skulle nog inte säga att beläggningsgraden har förändrats så mycket alls. Däremot har 

det förändrats i aktörer. Men själva vakansgraden är inte förändrad.” - Fastighetsägare 4 
 

När det kommer till antal besökare på handelsplatserna ger fastighetsägarna inga indikationer 
på att det finns en butiksdöd som media skriver om. 
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“Antalet besökare har generellt sett ökat i alla våra centrum men vi ser ett trendbrott att 
generellt sett har det ökat i våra centrum under de senaste 10 åren. Men det sista året har vi 
sett en trend att de har tappat något i besök men omsättningsmässigt har det fortsatt uppåt. 
Troligtvis har besökarna mer koll tack vare nätet innan de kommer till oss och handlar.”  

-  Fastighetsägare 1 
 

“Varit extremt stabilt. Det kan ha varit någon liten nedgång men den är marginell men sen 
tas det igen lite. Sen har vi vissa centrum som även ökar i antalet besökare.”  

- Fastighetsägare 2 
 
“Vi har inte sett några förändringar. Befolkningen växer, vi går fantastiskt bra, där vi jobbar 

med olika typer av livfulla platser så ser vi att det går bättre för butikerna i det fallet. ”  
- Fastighetsägare 5 

 
Enligt fastighetsägarnas egna siffror finns det inget som indikerar på en butiksdöd. Både 
gällande avsaknaden av ett ökat antal vakanser och minskade butiksbesök. Den beskrivning 
Hortaçsu och Syverson (2015) ger av butiksdöden där detaljhandelsmarknaden lider av 
nedgångar i försäljning och antal anställda återfinns inte i praktikernas perspektiv.  Inte heller 
statistiken som HUI presenterar, att omkring 5 000 butiker inom sällanköpsvaruhandeln har 
försvunnit på bara några år går att styrka i statistiken som fastighetsägarna delar med sig av 
(Arnberg et al., 2018). Att butiker har försvunnit innebär inte nödvändigtvis att det uppstår 
någon butiksdöd. Fastighetsägare 5 menar att det är vanligt förekommande att butiker och 
lokaler ändrar användning, och således ersätts de 5 000 försvunna butikerna med nytt innehåll.  
 

“För mig är butiksdöden ett media-påhittat ord utan stark teoretisk eller bevismässig 
koppling. Det är vanligt förekommande att butiker ändrar användning och att lokaler ändrar 

användning.” - Fastighetsägare 5 
 
För att få en tydligare bild av vad butiksdöden egentligen är ställde vi en fråga om hur 
fastighetsägarna uppfattade butiksdöden för att se om den stämmer överens med Hortaçsu och 
Syverson (2015) samt medias bild av butiksdöden som en konsekvens av den ökande e-handeln.  
 
“Butiksdöden är ett ganska starkt ord, ja Boomerang och JC gick i konkurs men är det för att 
butiken dör eller för att deras varumärke och innehåll dör? I många fall kommer den där JC 

butiken att fyllas med något som kunder faktiskt vill ha, det kanske är ett bageri eller en 
nagelsalong. Butiksdöd är en sak, men att koppla butiksdöd till fastighetsdöd, där ska man 

vara lite försiktig.” - Fastighetsägare 5 
 

“Vi pratar inte riktigt om butiksdöden. På temat är vi övertygade om att handeln genomgår 
en stor förändring men vi tror inte på att den fysiska handeln kommer dö.” 

- Fastighetsägare 4 
 

“Vi anser att den är överdriven och media framställer detta som en nyhet. Det finns bara ETT 
”deadmall” i Sverige och det är Stinsen. Samtidigt som vissa försvinner skapas nya 

attraktiva. Det kommer hela tiden ske en förändring och transformering. Det gäller att hänga 
med!” - Fastighetsägare 1 
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Vi fick enhetliga svar från alla fastighetsägarna där man tydligt distanserar begreppet butiksdöd 
från fastighetsdöd. Butiker stänger till följd av naturliga marknadsmässiga skäl, där e-handeln 
med en ökad konkurrens kan vara en del av det. Respondenterna menar att i viss mån har det 
alltid varit så och att butikerna oftast fylls med något nytt som konsumenterna anser attraktivare. 
Boerchinger et al. (2018) menar att begreppet butiksdöd syftar på e-handelns utveckling som 
har orsakat stängningar av handelsplatser och köpcenter. Fastighetsägare 1 uppfattning om 
butiksdöden ställer sig kritiskt mot Boerchinger et al. (2018) och menar på att en butiksdöd i 
den bemärkelsen endast har tagit sig utryck en gång i Sverige, i Stinsen och att det berodde på 
högre konkurrens av andra köpcentrum och att köpcentret inte var attraktivt snarare än en ökad 
e-handel. Fastighetsägare 1 delar uppfattningen med Cornet et al. (2000) där konsekvenserna 
från e-handelsskiftet i USA i större utsträckning bidragit till nedlagda köpcentrum, men att 
utvecklingen än så länge inte sett likadan ut i Sverige och Europa.  
 
4.3.1.2 Handelsaktörers perspektiv: butiksdöd 
Följande fördelning av den totala försäljningen uppdelat efter e-handel respektive fysisk 
handel per handelsaktör: 

• Handelsaktör 1: cirka 4% av den totala försäljningen finns online.  
• Handelsaktör 2: 2% motsvarar näthandel. 
• Handelsaktör 3: e-handeln utgör 6%.  
• Handelsaktör 5: handel online är cirka 10%. 

Vi kan konstatera att ingen av aktörerna har gått över 15% gränsen (Arnberg et al., 2018). 
Däremot opererar några av respondenterna i branscher där den totala omsättningen för 
branschen överstiger 15%-andel e-handel.  
 
Statistiken om den ökande e-handeln som PostNord (2018) presenterar i sin rapport “E-
barometern” stämmer överens med handelsaktörernas syn på utvecklingen. Respondenterna ger 
en samlad bild av att e-handeln kommer fortsätta växa framöver, dessutom i ganska hög takt. 
Vi frågade handelsaktörerna hur stor andel av den totala försäljningen som kommer utgöras av 
e-handeln år 2025, alltså sex år fram i tiden. För respondenterna var det svårt att göra 
prediktioner sex år fram i tiden, med tanke på den snabba e-handelsutvecklingen. Beroende på 
vilken bransch handelsaktörerna opererar i var prediktionen om ökningen olika men flera av 
handelsaktörerna konstaterade att de troligtvis kommer överskrida 15%-gränsen redan år 2025. 
Enligt HUI:s brytpunktsmodell (Arnberg et al., 2018) skulle det kunna innebära att våra 
respondenter, och troligtvis en del andra handelsaktörer ännu inte nått tillräckligt stor e-
handelsandel för att det ska leda till stora konsekvenser för butikerna i form av minskad 
lönsamhet, konsolidering av butiksyta, butiksnedläggningar och risken för konkurser som HUI 
beskriver som konsekvenser av brytpunkten vid en e-handelsandel överstigande 15% (Arnberg 
et al., 2018). 
 
Med tanke på att respondenterna inte nått den kritiska brytpunkten går det därför att diskutera 
om e-handelns påverkan på fysiska handelsplatser egentligen har fått utstå konsekvenserna av 
brytgränsen. Respondent 3, 4 och 5 opererar i branscher där andelen av den totala omsättningen 
2025 spås vara mer än 15% e-handel.  
 

“Jag skulle tro att vi närmar oss en 30-50% e-handelsandel 2025.” - Handelsaktör 3 
 

“Detta är en ren gissning från min sida, 2025: är andelen fysisk e-handel 40-60, 2030: 50-
50.” - Handelsaktör 4 

 
“Total e-handel ca 25% 2025, 30% 2030.” - Handelsaktör 5 
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Med avstamp i brytpunktsmodellen (Arnberg et al., 2018) finns det sannolikhet för att e-
handelns effekter inte drabbat de responderande handelsaktörerna lika dramatiskt som både 
media samt Hortaçsu och Syverson (2015) beskriver där detaljhandeln lider av nedgångar i 
försäljning. Definitionen om marknaden lider av nedgångar i försäljning blir svårdefinierad då 
delar av omsättningen förflyttas till e-handel. Vad vi däremot kan konstatera är att 
handelsaktörerna är överens om att antalet fysiska butiker kommer minska.  
 
Gällande butiksstängningar beräknar HUI att en fjärdedel av landets butiker kommer tappas 
fram till 2025. Brytpunktmodellen beskriver konsekvenserna av att en e-handelsandel 
överstigande 15% innebär konsolidering och minskning av butiksytor (Arnberg et al., 2018). 
Handelsaktörerna förhåller sig till modellens konsekvenser och på frågan om handelsaktörerna 
kommer att ha fler eller färre butiker år 2025 svarade alla: Färre. 
 

“Det kommer att vara färre. Det man kan vara orolig över är vad som sker i glesbygden.”  
- Handelsaktör 1 

 
“Färre numerära men mer omsättningar i och med att det byggs nya. Totalt sett ökar 

lokalytan fortfarande. Däremot det vi bygger försöker vi bygga smartare och mindre än vad 
vi gjorde för ett antal år sedan.” - Handelsaktör 2 

 
“Vi kommer att ha jättemycket färre butiker redan 2020 motsvarande vad vi har 2019. Vi 
kommer nog minska vårt butiksbestånd med 10% de kommande åren.” - Handelsaktör 3 

 
“Färre.” - Handelsaktör 4 

 
“Färre butiker, ca: 25% av ytan kommer att ställas om för branschen, omställningen sker till 

mera upplevelser och mötesplatsytor där kunderna lägger tid, pengar och upplevelser.”  
- Handelsaktör 5 

 
Handelsaktörernas butiksstängningar har samma trend som Arnberg et al. (2018) pratar om. 
Om en fjärdedel av butikerna kommer stängas låter vi vara osagt men respondenterna ger oss 
en tydlig bild av att det kommer bli färre butiker. Däremot arbetar man efter lite olika strategier, 
där Handelsaktör 1 är mest orolig över butikerna i glesbygden. Handelsaktör 2 menar att trots 
att det blir färre butiker så kommer den totala lokalytan att öka. Handelsaktör 3 kommer ha 
mycket färre butiker redan nästa år och beskriver i intervjun hur de som jobbar med etablering 
i företaget har ändrat arbetsuppgifter från att etablera nya butiker till att enbart jobba med att 
avveckla olönsamma butiker. Handelsaktör 5 beskriver hur delar av butiksytorna kommer ställa 
om och användas för upplevelser och mötesplatser.   
 
Alla handelsaktörer förutom Handelsaktör 2 svarade att deras totala butiker kommer minska. 
Det intressanta här är att e-handelsandelen enligt prognoserna för år 2025 inte överstiger 15%-
brytpunkten och att den totala lokalytan därmed inte kommer minska.  
 

“Vi gjorde scenario om 2025 vad vi trodde då. 2025 ligger vi totalt på mellan 10 och 15%. 
Det är nog inga 30-40% men garanterat mer än 5%.” - Handelsaktör 2 
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Hortaçsu och Syverson (2015) beskriver butiksdöden där detaljhandelsmarknaden lider av 
nedgångar i försäljning. Media rapporterar om butiksdöden som en konsekvens av den ökande 
e-handeln. Men för att vidare få förståelse kring hur praktikerna upplever fenomenet 
butiksdöden ställde vi frågan: Hur upplever handelsaktörerna butiksdöden?  
 

“Jag skulle vilja hävda att det är lite överdrivet. Det sker en strukturomvandling och e-
handeln kommer att utveckla och ta mer men att det skulle bli en enorm dramatik har jag 

svårt att se framför mig.” - Handelsaktör 1 
 

“Döden inträffar om inte vi kommer och anpassar oss. Det tror jag det är det enkla svaret för 
alla branscher också. Det vi ser just nu, om man är för snabb och tolkar det så känns det som 

att det är en butiksdöd.” - Handelsaktör 2 
 

“Vi pratar inte om butiksdöden. Vi pratar om en ny kundresa där kunderna väljer att vara 
där dem vill vara och då måste vi anpassa oss till det.” - Handelsaktör 3 

 
Flera av handelsaktörerna refererar till en omvandling och omställning i branschen. 
Överlevnaden är synonymt med att kunna anpassa sig efter kundernas nya behov och vara 
relevant i sitt erbjudande. Det kan liknas med vad Fredrixon sade i förstudien om att 
butiksdöden kan drabba butiker och varumärken som har en oförmåga att förändra sig och vara 
attraktiva.  
 
4.3.1.3 Sammanfattning: butiksdöd  
För att summera fastighetsägarnas och handelsaktörernas perspektiv på butiksdöden kan vi 
konstatera att det finns olikheter beroende på vem man undersöker. Fastighetsägarna ser inga 
statistiska nedgångar när det gäller beläggningsgraden och antalet fysiska besök på deras 
handelsplatser. Handelsaktörernas statistik å andra sidan visar på att e-handeln ökar stadigt, och 
det finns en övertygelse om att den kommer att fortsätta öka. Genom att endast titta på 
handelsaktörernas statistik får vi en förståelse för hur media framställer sin bild. Utgår man från 
15%-brytpunkten kan en förenklad slutsats dras om att e-handeln kommer innebära en 
butiksdöd för många handelsaktörer dras. Men genom att applicera fastighetsägarnas perspektiv 
så förstärks istället bilden av den omställning marknaden befinner sig i och att lokalers innehåll 
förändras över tid. Med det sagt distanserar fastighetsägarna sig från sambandet mellan 
butiksdöd och fastighetsdöd, och menar att det sker en naturlig omställning av användandet av 
lokalytor.  
 
När vi summerar fastighetsägarnas och handelsaktörernas uppfattning av butiksdöden får vi en 
samlad bild av att begreppet är förstärkt från media och ett samband mellan en ökad e-handel 
och butiksstängningar saknar teoretisk grund. Det praktiska perspektivet har inte bidragit med 
en bild av att svaret på frågan: Vad innebär den ökande e-handeln för fysiska handelsplatser? -
är lika med en butiksdöd. 
 
4.3.2 Integrering av e-handel och fysisk handel  
Temat integrering av e-handel och fysisk handel identifieras utifrån fokus på strategier och 
användandet av flera kanaler genom integreringen som har blivit allt vanligare mellan den 
fysiska handeln och e-handeln. Analysen inkluderar praktikernas syn på hur man förenar flera 
kanaler för att skapa en sömlös handel.  
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4.3.2.1 Fastighetsägares perspektiv: integrering av e-handel och fysisk handel 
Majoriteten av forskningen om e-handelns påverkan på fysiska handelsplatser mynnar ut i en 
integration mellan de fysiska kanalerna och e-handelskanalerna och begrepp som omnikanaler 
och hybrider diskuteras. Beck och Rygl (2015) samt Pantano och Viassone (2015) beskriver 
hur e-handeln möjliggör för nya köpbeteenden där köpprocessen sträcker sig mellan digitala 
och fysiska kanaler. Där tillfredsställs kunders behov på olika sätt genom flera kanaler. Jonsson 
et al. (2017) benämner denna typ av integrering som multikanalshopping, omnikanal-shopping 
samt click-and-collect och menar att dessa koncept används flitigt som verktyg bland 
handelsaktörer. Verhoef et al. (2015) diskuterar även vikten av förståelsen för denna typ av 
förändring i köpprocessen. Där lyfter de fram att de fysiska butikerna behöver vara medvetna 
om deras roll i processen för att sedan kunna profitera på förändringen.  
 

“De kommer gifta ihop sig så att det blir en sömlös handel. Den fysiska handeln måste få 
samma servicegrad som nätet och skapa upplevelse och anledning att komma dit.”  

- Fastighetsägare 1 
 

“Det många gör är att bygga på både online och butik för att hjälpa varandra, jag tror inte 
att det kommer funka med det ena eller andra utan man måste vara bra på båda för att lyckas 

i framtiden. Många kör click-and-collect i butiker för att locka in folk och köpa mer än det 
man beställt på nätet vilket vi tycker är jättebra.” - Fastighetsägare 2 

 
“Sen tror jag att det är helt fel att vi pratar om fysisk och online handel som två helt olika 

saker och sen börjar man prata om omnikanaler. Nu vill man alltid vrida och komma på nya 
ord. Men man behöver se all handel som handel. Vi konsumenter fungerar olika i de olika 
kanalerna, jag har ett behov när jag e-handlar och ett annat behov när jag handlar i fysisk 

butik.” - Fastighetsägare 4 
 

“Både e-handel och fysisk handel har styrkor. E-handel har styrkor i form av convenience 
och hela jordens utbud två fingerknappar bort. Både avseende utbud och prisjämförelse. Det 
är oslagbart på det sättet. Mot det står den fysiska handel som har fantastiska attribut, du kan 

känna på varorna, du kan prova på dem direkt, du kan få instant gratification.  Dessa olika 
former har olika attribut som appliceras och attraherar på olika tider av dygnet, veckan och 
året. Jag tror att det absolut bästa för handeln är när dem två kan integreras. Då de finns en 

sömlös väg mellan de båda. När du kan integrera dem på ett bra sätt då fångar du alla 
attributen av alla segmenten från prisjämförelsen, till alla världens utbud, till att känna på, 

till att få instant gratifikation.” - Fastighetsägare 5 
 

Alla responderande fastighetsägare menar att e-handeln och den fysiska handeln mer och mer 
integreras som Beck och Rygl (2015), Jonsson et al. (2017) samt Pantano och Viassone (2015) 
beskriver. Fastighetsägare 4 beskriver att handeln inte bör delas upp i fysisk och online utan att 
man behöver se all handel som handel och att konsumenterna fungerar olika i olika kanaler. 
Fastighetsägare 4 har förstått vikten av att förstå de olika kanalernas funktion i de förändrade 
köpbeteenden som Verhoef et al. (2015) beskriver som essentiella för att lyckas i omställningen. 
Vidare bidrar fastighetsägare 5 med intressanta tankar där man delar upp de olika kanalerna 
efter attribut som de olika kanalerna har. Där menar respondenten att dessa attribut tilltalar olika 
personer, olika tider på dygnet, men genom att integrera alla kanaler kan alla dessa attribut 
erbjudas och det är då en attraktiv handel skapas. Fastighetsägare 5 gav oss ett nyanserat 
perspektiv på attributen som kanalerna tillgodoser. Att se kanalerna för deras attribut snarare 
än vart kanalerna befinner sig är något som tidigare teorier inte tagit fasta på. Exempelvis menar 
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Lal och Savary (1999) att de fysiska butikerna har egenskaper och attribut som e-handeln inte 
kan ersätta. Men fastighetsägare 5 talar inte om att e-handeln eller fysiska handeln ersätter olika 
attribut, utan istället hur dessa kanaler kan kompletteras genom att erbjuda alla attribut. Chopra 
(2015) talar i liknande termer där handeln behöver utveckla hybridstrukturer för att kunna 
bemöta kunderna och tillgodose behoven i de olika kanalerna. Men en uppdelning per attribut 
istället för kanalform har tidigare forskning inte diskuterat om.  
 
Vidare berättar två respondenter om problematiken som uppstår vid omsättningsbaserade 
hyreskontrakt. Pariseault (2015) beskriver hur integreringen mellan fysisk handel och e-handel 
påverkar fastighetsägarna och hyresgästerna gällande omsättningsbaserade hyreskontrakten 
som han menar är vanligt förekommande vid handelsplatser.  
 
“Många av dem aktörer som finns i våra centrum har även e-handel och som hyresavtalen är 
uppdelade så finns en omsättningsbaserad hyra och då redovisar de omsättning till oss och 
då blir det en diskussion om vad som ska redovisas utifrån vad som har sålts i butiken om 
man köper på nätet och hämtar ut. Där har vi diskussioner som pågår och har inverkan på 
oss. Vi märker att omsättningen minskar men företaget går bra på nätet. Det är något som 

kommer påverka alla fastighetsägare”. - Fastighetsägare 2 
 

“Vi har omsättningsbaserade hyreskontrakt men det tar för mycket administrativt arbete för 
båda parterna. Tiden som läggs ner i proportion till de små marginalerna och antalet 

tusenlappar det handlar om i slutändan är inte hållbart. Tiden kan läggas på något annat och 
i min värld bör det lösas genom att ersätta de omsättningsbaserade hyreskontrakten med en 

fast kontraktsnivå.” - Fastighetsägare 5 

Pariseault (2015) menar att när antalet fysiska köp i butik har minskat i takt med e-handeln 
påverkar det fastighetsbolagens ersättning om e-handelsomsättningen inte ingår i 
hyreskontrakten. Rosenström (2016) förklarar problematiken kring omnikanaler där en gråzon 
uppstår för vart köpet genomförs och beroende på hur fastighetsägarens portfölj ser ut kan det 
få olika konsekvenser för företagen.  

4.3.2.2 Handelsaktörers perspektiv: integrering av e-handel och fysisk handel 
Likt fastighetsägarna har handelsaktörerna en samlad bild av hur den fysiska butiken kommer 
integreras och samspela med e-handeln. Redan i dagsläget använder alla respondenter någon 
form av integration. Click-and-collect som Beck och Rygl (2015), Jonsson et al., (2017), samt 
Pantano och Viassone (2015) diskuteras som en typ av omnikanal där butikerna agerar 
postombud och kunderna kan hämta ut varorna i butiken vilket är något som flera 
handelsaktörer redan idag erbjuder sina kunder.   
 
“Vi tror att vi har en styrka jämfört med att vara enbart en e-handlare, att vi har en styrka i 
vårt butiksnät. Vi tror på både och; att ha e-handel och fysiska butiker. Och sen använda de 

fysiska, som exempelvis click-and-collect att man lägger order genom e-handel och sen 
hämtar upp det i en påse i butiken.” - Handelsaktör 1 

 
“Våra butikskoncept ändras på så sätt att vi håller på och utvecklar en produkt där alla 

butiksanställda kommer ha en smartphone i sin hand där man kan se hela vårt totala 
lagersaldo. Man kan sälja en produkt direkt i butik genom några klick och kunden kan betala 

med Swish direkt till medarbetaren. ” - Handelsaktör 3 
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“Yta för click-and-collect, samt behov av större lager för att hantera dessa paket t ex under 
Black Friday och jul. Devices för att kunna beställa till kund från ett större sortiment. Mobila 

kassor. Visningsexemplar av webbunika produkter.”- Handelsaktör 4 
 
Handelsaktör 3 och 4 beskriver även hur deras fysiska butikers erbjudande kommer att 
utvecklas genom att utrusta butiksarbetarna med hjälpmedel som möjliggör ett erbjudande av 
hela lagerutbudet i fysisk butik. Det är något som Bakos, (1997), Boerchinger et al. (2018) samt 
Lieber och Syverson (2012) i deras forskning lyft fram som en stor fördel e-handeln har 
gentemot de fysiska butikerna.  
 
Handelsaktör 1 beskriver hur de har en styrka i att både ha ett butiksnät och en webbutik 
gentemot sina konkurrenter som enbart är e-handlare. Handelsaktörens tankar om att de tror på 
både och, att ha e-handel och fysiska butiker rimmar med det Pariseault (2015) lyfter fram. Det 
vill säga oavsett ifall grundverksamheten för handelsaktörerna utgörs av en fysisk- eller 
onlinehandel så finns det fördelar med att finnas i båda kanalerna.  
 
I de fyra identifierade scenarion som Pariseault (2015) beskriver och som vidare beskrivs av 
Arora et al. (2017), Gao och Su (2015), Pozzi (2013) samt Verhoef et al. (2015) fokuserar de 
på hur de olika formaten av omnikanaler samspelar mellan den fysiska butiken och näthandeln. 
Vi kan se att våra respondenter täcker alla dessa scenarion. Först att en produkt beställs på nätet 
av kunden i den fysiska butiken och får den levererad hem, där exempelvis respondent 3 och 4 
arbetar eller ska börja arbeta med att erbjuda större utbud i butiken med hjälp av deras e-handel 
så kunden i butiken får tillgång till hela utbudet samtidigt som varan blir hemskickad. Det andra 
scenariot är en klassisk click-and-collect lösning där produkten köps online och hämtas ut i 
butik. Det tredje scenariot är när en kund provar ut en produkt i en fysisk butik och sedan 
beställer den på nätet som i sin tur blir levererad hem till kunden. Det kallas showrooming och 
är ett koncept som handelsaktör 2 ställer sig tveksam till.  
 
“Förut var det mycket prat om att man trodde på showrooms att folk kommer och testar och 
provar. Men det tror jag inte på för vi är så otåliga så vi kommer aldrig att åka till ett ställe 

och hålla i en grej och sen få besked: åk hem och beställ den på nätet så får du den 
hemskickad i bästa fall om 4 dagar. Vi vill ha grejer på en gång, det tålamodet finns inte.”  

- Handelsaktör 2 
  

Det sista av Pariseaults (2015) olika beskrivna scenarion är att kunden beställer en produkt på 
nätet och får den hemskickad utan att ha besökt företagets fysiska butik. Detta koncept är det 
vanligaste e-handels koncept som alla respondenter erbjuder. Vad Pariseault (2015) missar i 
samspelet mellan de fysiska butikerna och e-handeln är det handelsaktör 4 pratar om när 
respondenten nämner att butikerna kommer erbjuda visningsexemplar av webbunika produkter. 
En slags exklusivitet som den fysiska butiken kan erbjuda som är svårare att skapa genom att 
bara marknadsföra produkten i online-kanalerna. Verhoef et al. (2015) beskriver vikten av att 
handelsaktörerna förstår de fysiska butikernas syfte, där en slags exklusivitet i fysiska butiker 
kan öka möjligheterna att kontrollera kunden i sina egna kanaler för att få köpet att avslutas i 
egen webbutik.  
 
Vidare är det intressant att diskutera lönsamhetsaspekten med att tillgodose konsumenterna i 
flera kanaler. Bergman et al. (2017) menar att omnikanaler inte behöver vara en framgångsrik 
strategi för alla då de ställer högre krav på att aktörerna själva kan kontrollera varumärkena som 
de säljer. Dessutom menar Malero et al. (2016) att omnikanaler ställer krav på tekniska 
lösningar som kan hantera hela värdekedjan så all data koordineras. Forskning från Hernhausen 
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et al. (2015) visar på att det är kostsamt att både ha fysisk butik och näthandel. Emellertid menar 
Chatterje och Kumar (2017) att det är lönsammare att finnas både online och i fysisk butik.  
Enligt Krafft och Mantrala (2006) är det de handelsaktörer som både kan erbjuda diversifierade 
och innovativa handelsformat i kombination med en god kostnadskontroll som har stora 
möjligheter att bli framgångsrika. 
 
4.3.2.3 Sammanfattning: integrering av e-handel och fysisk handel 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns en övertygelse om att e-handeln och den 
fysiska handeln kommer integreras vilket stämmer överens med forskningen som finns inom 
detta område. De responderande handelsaktörerna erbjuder redan idag olika typer av 
omnikanaler gentemot sina kunder för att kunna utöka sitt erbjudande. Vissa fastighetsägare 
menar till och med att gränsen mellan e-handel och fysiska handel håller på att suddas ut och 
istället enbart bli den totala handeln. Respondenterna delar uppfattning med de flesta forskarna 
om att utvecklingen av nya butiker kommer att ske genom att möjliggöra erbjudandet av flera 
attribut i flera olika kanaler för att möta behoven konsumenterna idag har.  
 
Med utgångspunkt från diskussionen kring lönsamhetsaspekten ovan finns det anledning att tro 
att det inte endast räcker med att erbjuda olika typer av omnikanaler, de behöver även vara 
lönsamma. Det ställer krav på teknisk kompetens i företaget, samt att omnikanaler i vissa fall 
kan ställa krav på användning av butiksytor som delvis behöver fungera som lagerutrymmet. 
Till exempel har det tidigare pratats om showrooming som något fler företag kommer använda 
sig av, men som fastighetsägare 2 menade inte kommer fungera framöver.  
 
Vidare gav respondenterna oss insikten om att den ökande integreringen av e-handel och fysisk 
handel skapar problem med de omsättningsbaserade hyreskontrakten. En gråzon uppstår om 
vilken kanal köpet genomförs i vilket gör det svårare och mer tidskrävande att kontrollera om 
omsättningen på ett visst köp ska räknas med i hyran eller inte.  
 
4.3.3 Högre krav på fysiska handelsplatser 
Den tidigare forskningen är bristfällig gällande de högre krav på de fysiska handelsplatserna 
som e-handeln ger upphov till och hur handelsplatser behöver utvecklas för att fortsätta 
attrahera konsumenter. I det här temat presenterar och analyserar vi våra respondenters åsikter 
kring vad den ökande e-handeln innebär för de fysiska handelsplatserna och vad det ställer för 
krav på dem som aktörer. 
 
4.3.3.1 Fastighetsägares perspektiv: högre krav på fysiska handelsplatser  
Våra respondenter menar att handelsplatser kommer att fokusera mer på andra funktioner än 
bara handel framöver. Både fastighetsägare 1 och 2 pratar om att handeln behöver kompletteras 
med mer än bara handel genom att skapa upplevelser och identifiera andra besöksanledningar 
än enbart handel.  
 

“Framgång är att erbjuda mer än handel. Det är viktigt att det finns andra 
besöksanledningar än bara handeln. Det är också av vikt att det är bra kommunikation (bilar, 
parkering, tunnelbana, buss, spårvagn mm). Det bör ligga strategiskt geografiskt. Sen bör det 

finnas flera av följande variabler; boenden, kontor, nöjen, vård, service, mycket handel så 
man kan vara effektiv och spara tid, attraktiva restauranger, sportanläggningar, mm.”  

- Fastighetsägare 1 
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“Skapa en upplevelse, att man vill åka till köpcentret även om man inte tänkt handla något.   
Oftast åker man inte till köpcentrum för att köpa en grej om jag inte har bråttom att köpa det. 

Då kanske man handlar på nätet eller väntar men ofta åker jag till köpcentrum för att jag 
tycker det är en upplevelse, en kul grej.” - Fastighetsägare 2 

 
Fastighetsägare 3 menar att de inom företaget inte talar om att de bygger handelsplatser, utan 
att de istället bygger städer som innefattar många olika delar och funktioner där handel utgör 
en viktig del i det hela. De är inne på samma tankar som fastighetsägarna 1 och 2 ovan om att 
det är viktigt att få människor att komma till en plats i flera syften än handelssyfte. Det förklarar 
fastighetsägare 3 genom att skapa ett mönster att man åker till en plats flera gånger i veckan 
med olika syften varje gång.  

 
“Vi är ett företag som vill se oss som unika och unikiteten hos oss är att vi pratar nästan 

aldrig om att vi bygger en handelsplats, utan vi bygger en helhetsmiljö där vi bygger stad och 
då innefattar det så många delar. På våra platser har vi en del som är handeln som är 

jätteviktigt, vi har arbetsplatser som också är jätteviktigt, vi kompletterar det med utbildning, 
skolor, kultur och övrig service som folktandvården, vårdcentralen, bio, gym. Vi tror att hela 
klon ligger i att om man får människor som privatpersoner att komma till en plats och skapa 
ett mönster där man åker till en plats kanske flera gånger i veckan, det är inte säkert att man 
handlar varje gång, utan man kan gå på bio, eller käka på restaurang eller gör andra saker. 

Det tror vi finns en storhet i det.” - Fastighetsägare 3 
 

När det kommer till krav så menar fastighetsägare 2, 4 och 5 att e-handeln ställer högre krav på 
de fysiska handelsplatserna. Fastighetsägare 2 beskriver omställningen från att man enbart ville 
ha handelsbutiker i ett köpcentrum, men att man numera går åt ett håll där köpcentrum behöver 
kompletteras med olika typer av service. Även fastighetsägare 4 är inne på att e-handeln ställer 
krav på fastighetsägarna. Både när det gäller samarbetet, men även utvecklingen av 
handelsplatserna. De ser också en minskning av handelsbutiker i deras handelsplatser som 
istället ersätts med olika typer av service- och tjänstefunktioner. Söderlind (2011) menar på att 
e-handeln inte kan konkurrera med den platsbundna handeln i termer av fysiska 
servicefunktioner och mötesplatser. Björk et al. (2013) förklarar även hur handelsplatser alltid 
fyllt en funktion som en mötesplats. Fastighetsägarna menar nu att det ställs ännu högre krav i 
och med e-handeln. Fastighetsägare 2 pratar i termer av destinationscentrum där ett köpcentrum 
fungerar som en destination som innehåller en mängd olika service- och tjänstefunktioner 
snarare än ett köpcentrum.  
 
“Ställer högre krav på oss att ha ett destinationscentrum. Tidigare, som jag känner till så har 
man inte velat ha service i ett köpcentrum utan bara butiker. Nu ser man att man överallt att 
man tar in mitt i köpcentret tandläkarmottagning, massageställen, ögonbryn, klippställe, fixa 

håret osv. allt som inte funnits innan. Man har märkt att man måste gå mer åt det hållet.”  
- Fastighetsägare 2 

 
“E-handeln ställer rätt mycket krav. Vi behöver ha en nära och tät dialog med våra 

hyresgäster. Vad är det som händer därute, hur påverkar det er. Fungerar inte deras affär 
fungerar inte vår affär. Sen är vi ganska övertygad om att vi i tror att vi kommer se i 

kvadratmeter en totalsett minskad handelsyta. Vi ser också att det finns ett växande segment 
som inte är inom detaljhandelsramen. Som kan vara olika servicefunktioner, 

tjänstefunktioner, bibliotek, kultur, restauranger krogar caféer.” - Fastighetsägare 4 
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Vidare beskriver fastighetsägare 5 att e-handeln har lett till konkurrens som ställer högre krav 
på fastighetsägarna. D’Aveni (1994) och Hultén et al. (2011) menar också på att e-handeln är 
en bidragande faktor till konkurrens och även hyperkonkurrens där företag konkurrerar med 
andra som befinner sig utanför dess marknad. Vidare menar de att den hyperkonkurrensen kan 
påverka fysiska butiker negativt. Fastighetsägare 5 menar vidare på att det för 10 år sen gick ut 
på att bygga handelsplatser och att det medförde att kunderna kom automatiskt. Respondenten 
menar nu att e-handeln har bidragit till en ökande konkurrens där fokus ligger på att stärka 
platserna för att i sin tur kunna erbjuda en bra shoppingupplevelse. Fastighetsägaren arbetar 
även aktivt med att utveckla fastigheter kring handelsplatserna, till exempel genom förtätning 
av nya bostäder. Det kan jämföras med fastighetsägare 3, citerad ovan, som bygger stad istället 
för handel och menar att olika funktioner som arbetsplatser, bostäder, skolor och övriga typer 
av servicefunktioner är viktiga delar i att skapa en attraktiv fysisk handelsplats.  
 
“E-handeln har lett till konkurrens som ställer högre krav på fastighetsägarna. Det går inte 
bara att bygga och det kommer kunder som det kanske var för 10 år sen. För att få kunderna 

att komma in i butikerna och ge dem en bra shoppingupplevelse behöver vi stärka våra 
platser.”  

 
“Vi arbetar aktivt med att utveckla området kring våra egna fastigheter med till exempel 

förtätning av nya bostäder.” 
- Fastighetsägare 5 

 
4.3.3.2 Handelsaktörers perspektiv: högre krav på fysiska handelsplatser 
Handelsaktörerna delar för det mesta uppfattningarna med fastighetsägarna om vad som är 
viktigt kring attraktiva handelsplatser. Handelsaktör 2 lyfter upp vikten av att ha butiker där 
människor bor, jobbar eller kombinationen av det. Dessutom gäller det att ha grannar som 
skapar liv och rörelse så stor del av dygnet som möjligt. Respondenten lyfter även upp 
trygghetsaspekten som viktig när det kommer till handelsplatser. Poyser (2005) påpekar att 
trygghetsaspekten är väldigt betydelsefull för att konsumenter ska vilja komma till en 
shoppingplats.  
 

“Generellt kan man säga att vi vill ha butiker där människor vistas vare sig man bor där, 
jobbar där eller en kombination av det. Gäller att ha grannar ikring sig som gör att det är så 

mycket liv och rörelse som möjligt på den här platsen så stor del av dygnet som möjligt. 
Trygghetsaspekt också.” - Handelsaktör 2 

 
Vidare fokuserar handelsaktörerna på att ha butiker som kan erbjuda mer än bara handel. 
Handelsaktör 4 vill utöver produkter och bra pris erbjuda kringservice. Även event och 
upplevelser är viktigt för att skapa attraktiva butiker. Kundklubbar, högre andel interaktion och 
påverkan för kunderna kommer också vara betydelsefullt.  
 

“Butiker som erbjuder mer än produkt och pris: Tjänster (skrädderi, kemtvätt, personlig 
shopping, mm) samt event och upplevelser. Kundklubbarna kommer att bli än viktigare i 

framtiden, men mer interaktiva. Kunder är i ännu större grad med och påverkar, t ex 
sortiment mm.” - Handelsaktör 4  
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Handelsaktör 5 menar att transparenta erbjudanden och hållbara produkter med en tydlig story 
är viktigt för butikernas överlevnad. Sui och Rejaski (2002) menar att miljöeffekterna som e-
handeln bidrar med genom snabba leveranser, transporter och fria returer ännu inte är helt 
transparenta. Handelsaktör 5 påpekar att transparensen och hållbarheten är viktiga faktorer för 
verksamhetens överlevnad.  
 
“Butiker med tydliga och transparenta erbjudanden, de som erbjuder inspirerande, hållbara 

produkter som har en tydlig story som kunderna kan associeras med och som gör att viljan att 
komma och handla i butiken, lära känna produkterna blir en del av erbjudandet och 

shoppingen.” - Handelsaktör 5 
 

Handelsaktör 1 vill stärka sina handelsplatser genom att skapa ett digifysiskt upplägg där 
butikserbjudandet kompletteras med servicekliniker. Det stärker marknadsplatsen och erbjuder 
kunden fler skäl att åka till butiken. 

 
“Vi vill väva ihop det och skapa ett digifysiskt upplägg med kliniker runtom i landet. Vi har 
redan nu ett antal men kommer att öppna flera. Vi vill stärka marknadsplatsen, erbjuda fler 
skäl till att åka till oss och besöka våra butiker genom att erbjuda mer.” - Handelsaktör 1 

 
4.3.3.3 Sammanfattning: högre krav på fysiska handelsplatser 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att både fastighetsägarna och handelsaktörerna är 
inställda på att förändringar i deras handelsplatser och butiker behöver göras. Flera 
fastighetsägare menar att den ökande e-handeln innebär en högre konkurrens som resulterar i 
allt högre krav på handelsplatserna för att fortsätta attrahera kunder. Fastighetsägare 5 beskrev 
hur det för 10 år sen gick att bygga en handelsplats och att kunderna kom per automatik, men 
att det har förändrats nu. Gemensamt för fastighetsägarna var att de alla delade bilden av att 
handelsplatser inte längre bara kan utgöras av handel för att vara framgångsrika. Övrig service 
och tjänster är nödvändiga för att motivera till att få fler människor att komma till 
handelsplatserna. Fastighetsägare 3 och 5 beskriver också hur deras strategier även innehåller 
ett helhetsgrepp av handelsplatser där de kompletterar och förtätar med bland annat bostäder 
och arbetsplatser.  
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer resultaten från studien att diskuteras. Forskning från litteraturstudien 
med fokus på de identifierade analysverktygen kommer att diskuteras i förhållande till vår 
insamlade data och analys.  
 

 
Syftet med studien är att nyansera diskussionen kring vad den ökande e-handeln innebär för 
fysiska handelsplatser genom att applicera praktikernas perspektiv i form av fastighetsägare 
och handelsaktörer. Således följer diskussionen forskningsfrågan som presenterades i kapitel 1: 
Hur värderar praktiker vad den ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser? 
  
Från den empiriska data som vi samlat in gällande temat butiksdöd visar den att e-handeln 
fortfarande befinner sig i börjar av utvecklingsfasen då ingen av våra intervjuade handelsaktörer 
har nått brytgränsen för en e-handelsandel på 15% som HUI:s rapport beskriver (Arnberg et al., 
2018). Vad den ökande e-handeln innebär för de fysiska handelsplatserna är enligt 
brytgränsmodellen dramatisk och förödande. Enligt modellen är konsekvenserna för att 
överträda 15%-gränsen; lägre lönsamhet, mindre butiksyta, och större risk för konkurser. Dessa 
konsekvenser är även de som media tar fasta på när de rapporterar om sin bild på butiksdöden 
samt Hortaçsu och Syversons (2015) definition där de drar sambandet mellan den ökande e-
handeln till fler stängda butiker och handelsplatser. Därför går det att argumentera för att medias 
bild är trovärdig och rättfärdigad, givet att de rapporterar om företag som befinner sig ovanför 
brytgränsen. Å andra sidan ger fastighetsägarna oss en annan bild av den här omställningen. De 
tar avstånd från butiksdöden och menar att såsom media beskriver den så förknippas den med 
en fastighetsdöd, vilket inte är detsamma. Fastighetsägarna menar att handelsaktörer får det 
tuffare och kommer att behöva stänga fler butiker, men att för fastighetsägarnas perspektiv är 
det inte ett lika stort problem som media målar upp det. Istället menar fastighetsägarna att 
lokalerna som idag används för handel kan och kommer att ersättas med mer aktuella 
varumärken, eller nya typer av service- och tjänstefunktioner.  
 
Vad den ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser om fler branscher, och framförallt 
de större branscherna såsom livsmedelsbranschen, skulle överstiga brytgränsen går att 
spekulera i. Det skulle kunna få större konsekvenser för de fysiska handelsplatserna än vad 
fastighetsägarna anser idag. Flera fastighetsägare bygger större områden och städer där handeln 
endast utgör en del av helheten. Det är en strategi som kan göra handelsplatserna 
motståndskraftiga vid en eventuell bredare överstigning av brytgränsen.  Men det finns risk att 
fastighetsägarna vi har träffat överskattar sina fastighetsbestånd och har en för kritisk inställning 
till butiksdöden. Fastighetsägarna lutar sig mot distinktionen mellan butiksdöd och 
fastighetsdöd och menar att hyresgästerna byts ut och lokalerna förändras. Det skulle betyda att 
en butiksdöd inte drabbar fastighetsägarna lika hårt som handelsaktörerna, däremot kan en 
butiksdöd påverka genom att nya aktörer betalar mindre hyra eller att det krävs stora 
investeringar för att hyra ut lokaler som blir tomma. En fortsatt aggressiv ökning av e-handeln 
i stora branscher som exempelvis livsmedelsbranschen skulle kunna innebära fler olönsamma 
butiker. Fastigheter i bra läge har möjlighet att konverteras och ändra syfte, men det kan vara 
svårare för fastigheter i mindre centrala lägen där det kan vara en utmaning att ändra 
användningen till exempelvis restauranger, tandläkare eller bostäder. Om e-handeln går över 
brytgränsen innebär det minskad butiksyta och minskad lönsamhet (Arnberg et al., 2018). 
Fortsätter e-handeln att växa i snabb takt finns det därför risk att fastighetsägare underskattar 
konsekvenserna av e-handeln.  
 
Vad gäller integration av fysisk handel och e-handel delar vår empiriska data åsikt med 
majoriteten av forskningen kring vad den ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser 
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(Beck & Rygl, 2015; Jonsson et al., 2017; Pantano & Viassone, 2015). Fastighetsägarna menar 
att den framtida handeln kommer att vara integrerad av fysisk handel och e-handel, flera av 
handelsaktörerna likaså och de erbjuder redan olika former av hybrider för att nå sina kunder i 
flera kanaler. Praktikerna är övertygade om att de olika formerna av omnikanaler är rätt väg att 
gå och vissa talar om att gränserna mellan fysisk handel och e-handel kommer suddas ut och 
endast definieras som handel. En del forskning, Hernhausen et al. (2015) och Malero et al. 
(2016) väcker däremot diskussionen om lönsamhetsaspekterna i omnikanaler där det finns 
tydliga meningsskiljaktigheter. Det krävs teknisk kompetens i företaget för att utveckla en 
fungerande lösning. Att erbjuda både fysisk- och näthandel är negativt ur kostnadssynpunkt. 
Chatterje och Kumar (2017) menar däremot att det är en framgångsrik strategi och att det är 
lönsammare att finnas både fysiskt och online. Endast fastighetsägare 2 ställer sig negativ till 
någon form av omnikanal, där de menar att showrooming inte är hållbart då konsumenterna inte 
är tillräckligt tålmodiga för att vänta på en produkt de redan testat i butik. Av Pariseaults (2015) 
olika beskrivna scenarion för omnikanalstrategier ser vi genom att enbart titta på våra 
responderande handelsaktörer att alla scenarier redan arbetas med, samt att det finns fler former 
än de Pariseault hänvisar till. Därför går det att spekulera i att antalet hybridformer av handel 
som butiker kommer erbjuda mot konsumenter i framtiden kommer öka. Men för att vara 
framgångsrika i framtiden gäller det enligt Krafft och Mantrala (2006) att både kunna erbjuda 
diversifierade och innovativa handelsformat i kombination med en god kostnadskontroll.  
 
En annan aspekt som dykt upp gällande vad den ökande e-handeln innebär för fysiska 
handelsplatser och framförallt fastighetsägare i termer av omnikanaler är problematiken kring 
omsättningsbaserade hyreskontrakt som Pariseault (2015) diskuterar. Utsuddningen av 
gränserna mellan fysisk- och onlinehandel skapar en problematik kring vart köpet genomförs 
och om det bör ingå i omsättningsbaserade hyreskontrakt. Flera fastighetsägare menar på att 
det kräver en stor mängd administration och det finns meningsskiljaktigheter kring hur det ska 
hanteras. En fastighetsägare som enbart har handelsfastigheter menar att det här är en central 
fråga och att det är viktigt att komma överens om vad som ska finnas med i omsättningen. En 
annan fastighetsägare där handeln utgör en mindre del av fastighetsbeståndet menar att tiden 
som läggs ner på att administrera och kontrollera omsättningen i butikerna bör läggas på något 
annat och att det bör lösas genom att ersätta omsättningsbaserade hyreskontrakt med en fast 
kontraktsnivå. Hur denna problematik bör hanteras är svårt att svara på och beroende på hur 
stor andel av en fastighetsägares totala omsättning som utgörs av den omsättningsbaserade 
delen av hyreskontrakten samt hur mycket e-handel hyresgästerna arbetar med lär ge olika svar 
på den frågan. Dessutom saknas det ett perspektiv från handelsaktörerna inom detta område 
som skulle kunna bidra med en klarare bild av problemet. Det kan förklaras genom att ingen 
fråga i intervjuformuläret fokuserade på den aspekten, varken för fastighetsägare eller 
handelsaktörer.   
 
Svaret på frågan vad den ökande e-handeln innebär för fysiska handelsplatser sträcker sig 
utanför forskningen. Det visar sig när man applicerar ett praktiskt perspektiv och fångar upp 
hur praktikerna värderar e-handelns innebörd på fysiska handelsplatser. Vad praktikerna 
fokuserar på som den bearbetade forskningen inte helt täcker är hur e-handeln ställer högre krav 
på de fysiska handelsplatserna. En del forskning, Söderlind (2011) och Björk et al. (2013) talar 
om hur den fysiska handeln fungerat som en mötesplats som attraherar konsumenter som e-
handeln har svårt att konkurrera mot. Få forskare talar däremot om hur vissa fastighetsägares 
strategier förändrats när tillväxten i e-handeln intensifieras. En respondent beskriver hur de för 
10 år sedan kunde slå upp en handelsplats och folk kom dit per automatik, men att man nu 
snarare arbetar med stadsutveckling för att göra en handelsplats attraktiv. Gemensamt för 
fastighetsägarna var att handelsplatser inte längre enbart kan utgöras av handel för att vara 
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framgångsrika. En fastighetsägare beskriver hur man slutat använda ordet handelsplats och 
pratar i termer av stad eller endast plats.  
 
Praktikerna menar att e-handeln innebär en hyperkonkurrens som gör att konkurrensen för de 
fysiska handelsplatserna ökar enormt, och att en lokal handelsplats kan konkurrera med ett e-
handelsföretag på andra sidan jorden. Det ställer högre krav på fastighetsägare och 
handelsaktörer i syfte att få dit besökare. En del fastighetsägare och handelsaktörer beskriver 
sina köpcentrum som destinationscentrum, där platsen ska vara en destination där man åker till 
flera olika syften. En fastighetsägare menar att det ska finnas 10 anledningar till att komma till 
en plats, varav handel endast utgör en av dessa 10 anledningar. Samma fastighetsägare 
beskriver hur de arbetar med att få människor att skapa mönster för att ta sig till en plats. Dit en 
person tar sig flera gånger i veckan med 10 olika syften, för att bygga upp en trafik och en 
självklarhet för kunderna att besöka handelsplatsen när kunden åker dit med syftet att handla. 
Att få en person att åka till en plats för 10 olika syften ställer extremt höga krav på 
handelsplatsen. Det kräver att platsen kan erbjuda människorna 10 olika syften att komma till 
just den här platsen. Där finns det en övertygelse om att ett ökat utbud på service- och 
tjänstefunktioner är viktiga för handelsplatserna. Både fastighetsägare och handelsaktörer 
beskriver hur service- och tjänstefunktioner växt fram som centrala delar i en handelsplats. 
Konsumenter ställer höga krav på handelsplatser i termer av transport, utbud, service, 
upplevelser och event. En handelsplats kan eller ska inte längre vara en plats dit människor åker 
till för att shoppa, det ska vara en plats där det finns arbetsplatser, bostäder, skolor, 
vårdcentraler, bibliotek, restauranger, barer, biografer och alla möjliga servicefunktioner som 
får dig att komma till handelsplatserna.  
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6. Slutsats 
 

I följande kapitel redovisas de konklusioner studien genererar för att besvara det syfte och 
kunskapsbidrag som presenteras i kapitel 1. Slutsatserna kommer presenteras uppdelat efter 
teman och varje tema avslutas med förslag på vidare forskning.  
 

 
Syftet med vår kvalitativa studie är att fördjupa diskussionen kring den ökande e-handeln och 
addera ett praktiskt perspektiv till forskningen för att ta reda på vad den ökande e-handeln 
innebär för den fysiska handelsplatsen.  
  
I vår problematisering presenterade vi forskning från Beck och Rygl (2015), Jonsson et al., 
(2017) samt Pantano och Viassone (2015) som fokuserar på att omställningen leder till att den 
fysiska- och digitala handelsplatsen går mot en mer integrerad handelsplats i form av 
olika erbjudanden i omnikanaler och hybrider. Samtidigt har media gett en bild av att denna 
omställning innebär en butiksdöd. För att få klarhet på vad den ökande e-handeln innebär för 
fysiska handelsplatser genomförde vi en studie som gav oss möjlighet att samla in empiriska 
data i form av intervjuer med praktiker inom området. Vi valde fastighetsägare och 
handelsaktörer som vårt studieobjekt för att de tillsammans utgör den fysiska handeln.  
 
Tidigt i uppsatsen genomförde vi en förstudie med Christan Fredrixon på ICA Fastigheter som 
har stor kunskap inom fysiska handelsplatser och insikter i hur fastighetsägare tänker när de 
planerar kring sina handelsplatser. Efter att ha pratat med honom om vad den ökande e-handeln 
innebär för den fysiska handelsplatsen förstod vi att det finns förklaringar och infallsvinklar 
från praktikerna i frågan där forskningen är bristfällig.  
 
Resultatet av studien uppdelat efter våra tre teman visar följande slutsatser:  
 
Butiksdöden är inte samma som fastighetsdöden, enligt fastighetsägare. Men genom att enbart 
undersöka handelsaktörer och deras problematik förstår vi varför man kan dra den snabba 
slutsatsen som media drar, att den ökande e-handeln leder till en butiksdöd. HUI:s 
brytpunktsmodell tyder däremot på att de stora konsekvenserna kanske ännu inte har drabbat 
den fysiska handeln.  
 

• Här ser vi utrymme och föreslår vidare forskning kring hur handeln förändras när ännu 
fler och större branscher överskrider brytpunkten och vilka andra användningsområden 
som tar lokalerna/platsen i anspråk. 

 
Gällande integration av e-handel och fysisk handel finns det en tydlig bild från praktikerna av 
att båda kommer växa ihop mer och mer vilket är samma bild som majoriteten av forskningen 
också förmedlar. Däremot har det växt fram frågor gällande hur dessa ska växa ihop, vilka typer 
som kommer vara framgångsrika och lönsamma. Dessutom skapar de nya affärsmodellerna 
problematik kring hyresavtal som ofta är omsättningsbaserade.  
 

• Här ser vi utrymme och föreslår vidare forskning på ämnena kring omnikanaler samt en 
utredning kring lönsamhetsaspekterna. 

 

• Här ser vi utrymme och föreslår vidare forskning kring omsättningsbaserade avtal, och 
hur man kan lösa problematiken kring det.  
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Vad studien bidrar med på vår frågeställning: “Hur värderar praktikerna vad den ökande e-
handeln innebär på fysiska handelsplatser?” konstaterar vi att den leder till en ökad konkurrens 
om kunderna som ställer högre krav på handelsplatserna. Inom detta område bidrar studien med 
nya insikter som forskning tidigare inte berört. För praktikerna innebär den ökande e-handeln 
mycket högre krav på de fysiska handelsplatserna och för att en handelsplats ska fungera idag 
värderar praktikerna att man behöver arbeta med mycket mer än bara handel. För att lyckas 
attrahera besökare när e-handeln växer menar våra responderande fastighetsägare att 
handelsplatserna behöver fungera mer som ett destinationscentrum som tillgodoser en mängd 
olika behov istället för att enbart agera som handelsplats. I vissa fall behöver de vara uppbyggda 
kring urbana miljöer och i de flesta fall behöver de kunna erbjudande en mängd olika service- 
och kringfunktioner som egentligen sträcker sig långt utanför den traditionella handeln för att 
attrahera kunder till den fysiska handelsplatsen.  
 

• Här ser vi utrymme och föreslår vidare forskning kring hur fastighetsägares strategier 
förändras i och med den ökande e-handeln.  
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7. Reflektioner 
 

Det avslutande kapitlet reflekterar kring studiens brister och begränsningar. 
 

 
När vi väljer att reflektera kring brister och begränsningar kan vi titta närmare på urvalet av 
studieobjekt, fastighetsägare och handelsaktörer. Fastighetsägarnas fastighetsbestånd skiljer sig 
mycket i form av olika typer av fastigheter, då en del endast har ett mindre antal 
handelsfastigheter och andra är stora fastighetsbolag där handel endast utgör en mindre del 
vilket påverkar deras uppfattningar och åsikter. Dessutom påverkar fastighetsägarnas 
hyresgäster och placering på fastigheterna deras åsikter. Gällande hyresgäster finns det 
naturligtvis stora skillnader beroende på vilket typ av bransch som aktören befinner sig i. Vår 
avsikt var att intervjua handelsaktörer som opererar i olika branscher för att få ett bredare 
spektrum av uppfattningar och åsikter.  
 
Ytterligare kan man reflektera kring hur representativ och omfattande studien är och vart den 
gränsen ligger. Intervjuer gjordes med fem fastighetsägare och fem handelsaktörer. Om studien 
istället hade varit av kvantitativ karaktär, hade det resulterat i fler svar och mer data, dock finns 
det reservationer för att det inte hade gett tillräckligt djupa insikter och uppfylla vårt syfte om 
att tillföra en nyanserad bild av vad den ökande e-handeln innebär för den fysiska 
handelsplatsen genom empiriska data. 
 
I studier av kvalitativ karaktär är det specifikt förekommande att omfattningen av de 
iakttagelser som presenterats är begränsade. Det beror på att det huvudsakliga verktyget som 
används för att samla in data är forskaren själv. Att forskaren själv är huvudverktyget för 
datainsamlingen kan medföra att forskarens egna preferenser påverkar vilka upptäckter som 
forskaren väljer att fokusera på (Bryman & Bell, 2013). Med det i åtanke har vi försökt att 
använda studiens insamlade empiri så objektivt som möjligt och hålla oss inom ramen för vår 
studies frågeställning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



38 
 

Referenser 
Alshenqeeti, H. (2014) Interviewing as a Data Collection Method: A Critical Review. 
English Linguistic Research, 3(1). pp.39-45. 
 
Ah-Wong, J., Gandhi, P., Patel, H. & Shah, U (2001) E-commerce progress: Enablers, 
inhibitors and the short-term future. European Business Journal 3 (2). pp.98-107. 
 
Arnberg, J., Bergh, E., Nevander, O. & Svensson, A. (2018) Det stora detaljhandelsskiftet. 
HUI Research, Svensk Handel. 
 
Arora, S., Singha, K., & Sahney, S. (2017) Understanding consumer’s showrooming 
behaviour: Extending the theory of planned behaviour. Asia Pacific Journal of Marketing and 
Logistics, 29(2). pp.409-431. doi: 10.1108/APJML-06-2016-0111 
 
Bakos, Y. (1997) Reducing Buyer Search Costs: Implications for Electronic Marketplaces. 
Management Science, 43(12). 
 
Beck, N. & Rygl, D. (2015) Categorization of multiple channel retailing in Multi-, Cross-, and 
Omni-Channel Retailing for retailers and retailing. Journal of Retailing and Consumer 
Services, 27. pp.170-178. 
 
Bergman, M., Felländer, A. & Åsbring, E. (2017) Handelns betydelse DÅ, NU OCH I 
FRAMTIDEN. Handelns ekonomiska råd. Grafisk produktion: Fotoskrift AB. Tryck: 
Typografiska Ateljén AB.  
 
Berman, S. & Bell, R. (2011) Digital transformation: Creating new business models where 
digital meets physical. IBM Institute for Business Value. 
 
Björk, C., Nordling, L. & Reppen, L. (2012) Så byggdes staden. Svensk Byggtjänst, 
Stockholm, 2000. 
 
Boerchinger, O., Pansch, J. & Lupini, M. (2018) Surviving the retail apocalypse: Charting the 
Future of Retail in Ramsey. Resilient Communities Project University of Minnesota. 
 
Braun, V.. & Clarke, V. (2006) Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research 
in Psychology, 3(2). pp.77-101. Tillgänglig: https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa 
[2019-05-15] 
 
Bring (2018) Ytterligare en butik i Gallerian slår igen. Strömstads Tidning, 14 september. 
Tillgänglig: https://www.stromstadstidning.se/nyheter/ytterligare-en-butik-i-gallerian-
sl%C3%A5r-igen-1.8264544?noAccess=true&aId=1.8264544 [2018-02-15] 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Upplaga 2. 
Stockholm: Liber. 
 
Bränström (2017) Butiksdöden är redan här – e-handeln tar över. Svenska Dagbladet, 21 
december. Tillgänglig: https://www.svd.se/butiksdoden-ar-redan-har--e-handeln-tar-over 
[2019-02-20] 
 
  



39 
 

Bränström (2019) Mörk prognos för fysiska butiker. Svenska Dagbladet, 22 maj. Tillgänglig: 
https://www.svd.se/ny-rapport-mork-prognos-for-fysiska-
butiker?utm_source=SvDNLI1D&utm_medium=email&utm_campaign=2019-05-
22#P90B67-comments [2019-05-24] 
 
Chatterjee, P. & Kumar, A. (2017) Consumer willingness to pay across retail channels. Journal 
of Retailing and Consumer Services, 34. pp.264-270. 
 
Chopra, S. (2015) How omni-channel can be the future of retailing. Decision, 43(2). 
Tillgänglig: https://doi.org/10.1007/s40622-015-0118-9 [2019-05-15] 
 
Cornet, P., Milcent, P. & Roussel, P-Y (2000) From E-Commerce to Euro-Commerce. 
McKinsey Quarterly. pp.30-38. 
 
D'Aveni, R. A. (1994) Hypercompetition: managing the dynamics of strategic maneuvering. 
New York: The Free Press. 
 
Dubois, A. & Gadde, L-E. (2002) Systematic combining: an abductive approach to case 
research. Göteborg: Journal of Business Research 55. Tillgänglig: 
http://www.pm.lth.se/fileadmin/_migrated/content_uploads/6._Dubois_Gadde_Systematic_C
ombining.pdf [2019-03-12] 
 
Douma, F., Xinyu, J.C., & Zhiyi, X. (2011) The interactions between e-shopping and 
traditional in-store shopping: an application of structural equations model. Springer Science: 
Business Media.  
 
Falk, T., Schepers, J., Hammerschmidt, M. & Bauer, H. H. (2007) Identifying Cross- Channel 
Dissynergies for Multichannel Service Providers. Journal of Service Research, 10(2). pp.143-
160. 
 
Gao, F. & Su, X. (2015) Omnichannel Retail Operations with Buy-Online-and-Pick-up-in-
Store. Management Science 2017, 63(8). pp.2478-2492. 
https://doi.org/10.1287/mnsc.2016.2473 
 
Herhausen, D., Binder, J., Schoegel, M. & Herrmann, A. (2015) Integrating bricks with clicks: 
retailer-level and channel-level outcomes of online–offline channel integration. Journal of 
retailing, 91(2). pp.309-325. 
 
Hortaçsu, A. & Syverson, C. (2015) The Ongoing Evolution of US Retail: A Format Tug-of-
War. The Journal of Economic Perspectives, 29(4). pp.89-111. Tillgänglig: 
http://faculty.chicagobooth.edu/chad.syverson/research/evolutionofretail.pdf [2019-04-20] 
 
Hultén, B., Broweus, N. & Van Dijk, M. (2011) Sinnesmarknadsföring. Upplaga 2. Liber 
AB:Malmö. 
 
Jonsson, A., Egels-Zandén, N., Hagberg, J., Lammgård, C. & Sundström, M. (2017) 
Handelns digitalisering och förändrade affärer. Handelsrådet. Forskningsrapport 2017:4. 
Tillgänglig: http://handelsradet.se/wp-content/uploads/2017/05/2017-4-Handelns-
digitalisering-och-forandrade-affarer.pdf [2019-04-20] 
 
Krafft, M. & Mantrala, M.K (2006) Retailing in the 21th Century, Current and Future 
Trends. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. pp.28-32.  



40 
 

Lagerström (2017) HUI: Var fjärde butik kan försvinna inom åtta år. Svt Nyheter. 13 juli. 
Tillgänglig.  https://www.svt.se/nyheter/ekonomi/hui-var-fjarde-butik-kan-forsvinna-inom-
atta-ar [2019-04-22] 
 
Lal, R. & Sarvary, M. (1999). When and How is the Internet Likely to Decrease Price 
Competition? Marketing Science, 18(4). pp.485-503. 
 
Laudon, K.C. & Traver, C.G. (2011) E-Commerce 2011. Business Technology Society 7th 
edition. Pearson. 
 
Lieber, E. & Syverson, C. (2012) Online vs. Offline Competition. Oxford Handbook of the 
Digital Economy. Tillgänglig: http://home.uchicago.edu/~syverson/onlinevsoffline.pdf [2019-
05-15] 
 
Market (2017) Klart att Stinsen rivs – osäkert vad som händer med kvarvarande butiker. 
Market, 20 november. Tillgänglig: https://www.market.se/nyhet/klart-att-stinsen-rivs-osakert-
vad-som-hander-med-kvarvarande-butiker [2019-02-15] 
 
Melero, I., Sese, F.J. & Verhoef, P. (2016) Recasting the customer experience in today’s 
omni-channel environment. Universia Business Review. doi: 10.3232/UBR.2016.V13.N2.01 
 
Merriam, S.B. (2010) Qualitative Case Studies. In Penelope Peterson, Eva Baker and Barry 
McGaw (Eds) International Encyclopedia of Education. Amsterdam: Elsevier. pp.456–462.  
 
McKnight, D.H. & Chervany, N.L. (2002) What trust means in e-commerce customer 
relationships: an interdisciplinary conceptual typology. International Journal of Electronic 
Commerce, 6(2). pp.35-59. 
 
Neslin, S., Jerath, K., Bodapati, A., Bradlow, E.T., Deighton, J., Gensler, S., Lee, L., 
Montaguti, E., Telang, R. & Venkatesan, R., Verhoef, P. & Zhang, J.Z. (2014). The 
interrelationships between brand and channel choice. Marketing Letters, 25.  
 
Norman (2017) Stora aktörer överger Kista galleria: ”Naturligt att butiker varierar”. 
Market, 18 september. Tillgänglig: https://www.market.se/nyhet/stora-aktorer-overger-kista-
galleria-naturligt-att-butiker-varierar [2019-02-15] 
 
Pantano, E. & Viassone, M. (2015) Engaging consumers on new integrated multi- channel 
retail settings: Challenges for retailers. Journal of Retailing and Consumer Services, 25. 
pp.106-114. 
 
Pariseault, J.R. (2015) Re-considering Percentage Rent In an Omni-Channel World. Hinckley 
Allen Retail. Tillgänglig: https://www.hinckleyallen.com/publications/re-considering-
percentage-rent-in-an-omni-channel-world/ [2019-05-09] 
 
Piotrowicz, W. & Cuthbertson, R. (2014) Introduction to the Special Issue Information 
Technology in Retail: Toward Omnichannel Retailing. International Journal of Electronic 
Commerce, 18(4). pp.5-16. 
 
Poyser, S. (2005) Shopping centre design, decline and crime. International Journal of Police 
Science & Management, 7(2). pp.123–136. 
 
  



41 
 

POPAI (1997) The POPAI Europe Consumer Buying Habits Study. Retail Marketing 
Services. Tillgänglig: 
http://memberconnect.shopassociation.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx
?DocumentFileKey=3b326e0a-fa28-d084-0e85-e1948b466b1f [2019-04-20] 
 
PostNord (2018) E-barometern 2018 årsrapport. Stockholm. Tillgänglig: 
https://media.dhandel.se/wl/?id=mEV8NnTtIUYbselW4JYRvG7kOYKQvbwI [2019-02-15] 
 
Pozzi, A. (2013) E-commerce as a stockpiling technology: Implications for consumer savings. 
International Journal of Industrial Organization, 31(6). pp.677-689. 
 
Priporas, C-V., Stylos, N. & Fotiadis, A.K. (2017) Generation Z consumers' expectations of 
interactions in smart retailing: A future agenda. Computers in Human Behavior, 77. pp.374-
381. 
 
Riboldazzi, S. (2015) Global Markets and Development Policies in Large-Scale Retailers. 
Emerging Issues in Management, 5. pp.8-28. 
 
Ronge (2018) Näthandeln ökar – 5 000 butiker har bommat igen. Expressen. 14 maj. 
Tillgänglig: https://www.expressen.se/dinapengar/butiksdoden-exploderande-e-handel-tar-
over-affarerna/ [2019-04-20] 
 
Rosentröm, M. (2016) Tar e-handeln över?. Handels. 
https://www.handels.se/globalassets/centralt/media/pressrum/rapporter/2016/2016---tar-e-
handeln-over.pdf [2019-04-22]  
 
Singh, T., Jayashankar, J-V. & Singh, J. (2001) E-commerce in the U.S. and Europe – is 
Europe ready to complete?. Business Horizons, 44(2). pp.6-16. Tillgänglig: 
https://doi.org/10.1016/S0007-6813(01)80017-3 
 
Slevitch, L. (2011) Qualitative and Quantitative Methodologies Compared: Ontological and 
Epistemological Perspectives. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 
12(1). pp.73-81, DOI: 10.1080/1528008X.2011.541810 
 
Sui, D & Rejeski, D. (2002) Environmental Impacts of the Emerging Digital Economy: The 
E-for-Environment E-Commerce?. Environmental management, 29. pp.155-63. 
10.1007/s00267-001-0027-X. 
 
Söderlind (2011) Handeln bygger staden, del 2. Balto Print: Litauen. 
 
TT (2018) Butiksdöd väntar när digitala handeln växer. Dagens Industri. 14 maj. Tillgänglig: 
https://www.di.se/nyheter/butiksdod-vantar-nar-digitala-handeln-vaxer/ [2019-04-20] 
 
Thomas, C., Bromley, R.D.F. & Tallon, A.R. (2004) Retail parks revisited: A growing 
competitive threat to traditional shopping centres?. Department of Geography, University of 
Wales Swansea, Swansea SA2 8PP, Wales 36(4), pp.647-666. https://doi.org/10.1068/a3683 
 
Turgay, T. & Emeagwali, O.L. (2012) Hypercompetition: The driving force behind successful 
business innovations? A critical review of literature. Investment Management and Financial 
Innovations 9(3). pp.111-119. 
 



42 
 

Verhoef, P. C., Neslin, S.A. & Vroomen, B. (2007) Multichannel customer management: 
Understanding the research-shopper phenomenon. International Journal of Research in 
Marketing, 24. pp.129–148. 
 
Verhoef, P., Kannan, P. & Inman, J. (2015) From multi-channel retailing to omni-channel 
retailing: Introduction to the special issue on multi-channel retailing. Journal of Retailing, 91 
(2). pp.174-181. 
 
Vey, K., Fandel-Meyer, T., Zipp, JS. & Schneider, C. (2017) Learning & Development in 
Times of Digital Transformation: Facilitating a Culture of Change and Innovation. 
International Journal of Advanced Corporate Learning, 10(1). 
 
Wallström, Å., Ek Styvén, M., Engström, A., & Salehi- Sangari, E. (2017) Kundens 
Kanal(k)val i detaljhandeln. Stockholm: Handelsrådet. Rapport 2017:3. Tillgänglig: 
http://handelsradet.se/wp-content/uploads/2017/03/2017-3-Kundens-kanalkval-i-
detaljhandeln.pdf [2019-04-20] 
 
Wiefel, M. (2015) Digitalization: The impact on traditional retail and the future model of 
multichannel. International Journal of Scientific and Research Publications, 5(3). 
 
Yang, S., Lu, Y. & Chau, P. Y. K. (2013) Why do consumers adopt online channel? An 
empirical investigation of two channel extension mechanisms. Decision Support Systems, 
54(2). pp.858-869. 
  



43 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Intervjufrågor fastighetsägare 
 
1. Hur har er beläggningsgrad förändrats?  
 
2. Hur har antalet fysiska kunder i era butiker/köpcenter förändrats?  
 
3. Vilka kategorier av handeln går bäst? 
- Finns det en koppling till e-handeln? 
 
4. Vad ser ni är framgångsfaktorer till att en shoppingplats lyckas? 
- Och vad är dem svaga elementen? 
 
5. Vad är er bild av den omställning handeln befinner sig i? 
- Hur tror du e-handeln respektive fysisk handel kommer utvecklas framöver? 
 
6. Hur förhåller ni er till den ökande e-handeln? 
 
7. Vad är butiksdöden för dig och hur pratar ni i företaget om butiksdöden? 
 
 
Bilaga 2: Intervjufrågor handelsaktör 

1. Hur stor andel av den totala försäljningen utgörs av e-handeln respektive butikshandel? 
- Hur har den förändrats de senaste 3 respektive 5 åren? 
 
2. Hur tror ni att den fördelningen kommer se ut 2025 respektive 2030? 
 
3. Hur ser ni på utvecklingen av e-handeln i eran bransch? 
 
4. Vad ser ni för utmaningar i er bransch de närmaste åren? 
- Hur arbetar ni för att undvika utmaningarna? 
 
5. Hur anpassar ni era butiker utefter ökad e-handeln? 
- Hur förändras era butikskoncept? 
 
6. Hur ser ni på framtiden, vilka kategorier av butiker kommer vara framgångsrika framöver?  
 
7. Tror ni att ni kommer ha fler eller färre fysiska butiker idag än 2030? 
- Hur kommer de fysiska butikerna förändras? 
 
8. Vad är butiksdöden för er och hur pratar ni i företaget om butiksdöden? 
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