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Därför letar  
kedjorna efter 
heta citylägen 

 Ĕ Detaljhandeln håller på att hitta en 
nygammal arena.

 Ĕ Företag som vill expandera testar 
centrala lägen där man kan nå nya 
målgrupper.
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Executive summary
Trots dystra rapporter om stadskärnans utarmning i takt med att butiker lägger 
ner eller flyttar ut sker också en viss inflyttning i centrala lägen. Det finns en trend 
att skapa slimmade cityformat när kedjor expanderar.

• Företag som vill expandera testar gärna ny mark där man kan nå nya målgrupper.

• För kedjor som normalt endast finns på externa handelsplatser kan cityetableringar 
vara ett sätt att framtidssäkra olika typer av lägen.

• När digitaliseringen ökar finns det också behov att möta kunder i lägen med bra 
flöden som i stadskärnor.

• Elgiganten flyttar fram positionerna i stadskärnorna med ett uppdaterat  
Phonehouse-koncept och ett nytt citykoncept som rullar ut under året.

• Byggvarukedjan Bauhaus, som normalt finns i volymhandelsområden, ska under 
året etablera mindre kompaktbutiker i centrala lägen för att öka tillgängligheten.

• Liksom Bauhaus siktar ÖoB på att växa i city. Kedjan har sedan tidigare två mindre 
varuhus i centrala Stockholm. Nu ska ytterligare ett 20-tal butiker rulla ut i de tre 
största städerna.
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ANALYS

Konsumentströmmarna har under lång tid  
och i växande utsträckning gått till shopping-
anläggningar i utkanterna av de befolknings-
mässigt största städerna och de drygt 20 regionala 
kommuner i Sverige som har ett bredare geografiskt 
upptagningsområde.

Drivkrafterna har varit och är flera för 
hushållen:

Butiksutbudet är större.
Prisimagen är starkare.
Tillgängligheten är bättre.

Därför är det inte särskilt anmärkningsvärt att de 
externa handelsplatserna numera lägger beslag 
på den största delen av försäljningen.

Långt ifrån alla hushåll gillar emellertid att ta 
sig till eller att handla i aningen tråkiga ”lådor” på 
någon tidigare åker – och effekten blir att många 
detaljhandelsföretag går miste om försäljning och 
ett högre ekonomiskt utfall.

Elgiganten, Ikea och lågprisprofilerade aktörer 
som Rusta och ÖoB har valt att komplettera sina 
bestånd av varuhus på externa handelsområden 
med butiker i innerstaden eller i centrala 
gallerior där kundflödena också är betydande och 
genererar en bra grund för hög försäljning.

Strategin är klok – eftersom etableringarna 
har gjort att kedjorna når en bredare och ofta 
penningstark publik som de inte hade kommit i 
kontakt med i externhandeln.

Det finns ytterligare skäl för fler detaljister 
att följa med i den nygamla trenden och att ha 
närvaro även i citylägen.

Digitaliseringen är som bekant stark och det är 
troligt att den påverkar externhandeln negativt 
när transaktioner i snabbare takt flyttas ut på 
nätet.

De mer frekventa larmen om klimatförändringar 
har inneburit att fler svenskar månar om miljön 
och det är sannolikt inte bara antalet flygresor 
som kommer att minska.

Ett minst lika tänkbart scenario är att fler 
väljer att handla i stadskärnan i stället för att ta 
bilen till ett externt köpcentrum.

Då är det ett måste att finnas med ett cityläge.

ANALYTIKER

THOMAS OHLÉN

Detaljhandeln håller på att hitta en nygammal arena. Citylägen kan bli ett attraktivt alternativ  
för kedjorna. Möjligheterna är goda att fånga nya kundgrupper.
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Då är det ett måste 
att finnas i city 
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Det finns en stark internationell 
trend att flytta in mer centralt 
vid expansion. Det menar 
Emma Hernell, detaljhandels-
analytiker och vice vd för HUI 
Research. ”Det är ett naturligt 
steg när man ser sig om efter 
nya lägen”, säger hon.

Trots ständiga rapporter om cityhandelns problem 
och utarmning sker det också en viss inflyttning i 
centralare lägen.

Elgiganten har ökat sin närvaro med Phone 
House-konceptet, ÖoB är mitt uppe i en etableringsplan och 
Bauhaus letar lägen. Ikeas köksbutik är permanent i centrala 
Stockholm – och nu testar man även en sovrumsbutik.

– Företag som vill expandera testar gärna ny mark där man 
kan nå nya målgrupper, säger Emma Hernell.

En annan faktor som påverkar förflyttningen in mot stan är 
den osäkra utsikten för de externa handelsplatser där man 
finns i dag.

”Många behöver 
framtidssäkra  

med ett annat läge”  

ID #45769832

EmmaHernell, 
detaljhandelsanalytiker
och vice vd för 
HUI Research.
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 – Hela digitaliseringen kan bli 
ett problem för en del externhan-
delsområden. Om traditionella 

ankare och aktörer som Systembolaget 
flyttar därifrån finns det inte så många 
starka dragplåster kvar och då behöver 
man framtidssäkra med ett annat läge. 
Man kan också tänka sig att läget på 
handelsplatsen är osäkert av andra skäl. 
Det kanske går bra nu, men vi vet inte hur 

länge det håller i sig.
Det handlar mycket om att 

riskminimera, som Emma Hernell 
uttrycker det.
Vad anser du om Ikeas kökskoncept  
i Stockholm som nu har kompletterats 
med en sovrumsbutik?
 – Det visar att det i en ökad digitalisering 
behövs butiker där man kan möta 
kunden och då i lägen där kunderna 

och flödena finns. Många i storstäderna 
tycker ofta att det tar för lång tid att åka 
till externa handelsplatser.

Emma Hernell betonar också vikten av 
att passa in i mixen inne i stan.

– Hur kommer du att uppfattas bland 
restauranger, kaféer och klädbutiker? 
Bidrar du till att höja trivseln på gatan? 
Om attraktionen ökar kommer även 
andra att vilja lägga sig bredvid.

ID #45769832

FAK TA/EX TERNHANDELSAK TÖRER I CIT Y

Tre faktorer som driver in externhandelsaktörer i city:

1 Nå nya kundgrupper och nya flöden.
2 Utveckla nya koncept med ny profilering och nytt tjänsteinnehåll.
3 Minimera risk genom att ha butiker i olika typer av lägen. Digitaliseringen 
kastar om förutsättningarna och externa handelsplatser kan få det tufft  
i en accelererad digitalisering.

Ikeas köksbutik i Stockholms city 
gjorde succé från start och har blivit permanent.
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Shopping med hög 
puls på Elgiganten
Elgiganten jobbar intensivt med sina koncept. Nu flyttar kedjan 
fram positionerna i stadskärnorna. ”Det handlar om att komma 
närmare kunderna”, säger vd Niclas Eriksson. 

Det var i slutet av 2015 som Elgiganten på allvar 
ökade sin närvaro i stadskärnorna. Under 
september och oktober omprofilerades de 
dåvarande 79 Phonehouse-butikerna till 

Elgiganten Phonehouse.
Tanken var att komplettera kedjans 78 befintliga varuhus 

som främst ligger i större handelsområden utanför 
stadskärnorna.

Under hösten tog kedjan nästa steg i att förstärka närvaron 
i de centrala lägena.

Samtliga Phonehouse-butiker gjordes om och fick ett 
bredare utbud.

– Konsumenterna 
efterfrågar ett större 
hörlurssortiment 
och andra produkter 
som är kopplade till 
mobiltelefonen. Därför 
ökar vi det sortimentet, 
säger Niclas Eriksson.

I Phonehouse-butikerna är det nu mer kläm och känn. 
Kunderna kan testa varorna samtidigt som exponeringen av 
Apples produkter har ökat. 

Butikerna har också blivit något större. Många som var 
15–20 kvadratmeter har omlokaliserats eller byggts ut till 
cirka 100 kvadratmeter.

– Vi fortsätter även att öppna nya butiker mitt i 
stadskärnan. Phonehouse-butikerna har ofta legat lite i 
utkanten av stadskärnan, men nu finns vi så centralt som 
möjligt, säger Niclas Eriksson.

Parallellt med detta utvecklar Elgiganten sitt nya 

FAK TA/ELGIGANTEN
Antal butiker: 162 (varav cirka hälften 
är Elgiganten Phonehouse).
Nettoomsättning: 11,9 miljarder kronor.
Rörelseresultat: 200 miljoner kronor.

Avser senaste räkenskapsåret.
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ge en ny typ av 

shoppingupplevelse.
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citykoncept som ska erbjuda ett större 
sortiment med produkter från alla 

kategorier.
Konceptet är nordiskt för hela Elkjøp och 

testas i centrala Oslo och vid Strøget i centrala 
Köpenhamn.

Butikerna kommer att vara 500–1 250 
kvadratmeter stora och lånar drag av 
Elgigantens 3.0-koncept som först lanserades 
i Arninge. Det betyder bland annat ökad 
förtätning och anpassning till mindre ytor som 
just city-lägen.

Niclas Eriksson räknar med att butikerna 
kommer att visa cirka 60 procent av utbudet 
jämfört med ett fullstort varuhus.

– Det här är en viktig satsning som möter ett 
behov mellan Phonehouse och de traditionella 
varuhusen. Alla koncept fyller en egen roll och 
ska komplettera varandra utifrån kundernas 

inköpsvanor och preferenser, säger han.
De svenska butikerna börjar lanseras under 

våren. Först ut blir kedjans befintliga butik på 
Kungsgatan i Stockholm som uppdateras till 
det nya konceptet.

– Det blir en ny typ av shoppingupplevelse 
med hög puls. Vi lyfter in den digitala resan i 
analog butik och vi kommer ett erbjuda en rad 
tjänster som till exempel reparationer. 

Dessutom ska kunderna kunna betala var 
som helst i butiken – hos en säljare, via egen 
checkout eller i traditionell kassa. Butikerna 
ska även ha stöd för alla betalformer, inklusive 
Apple Pay och Samsung Pay.

Det nya konceptet är främst tänkt för 
storstäderna. Till en början räknar Niclas 
Eriksson med kanske fyra butiker i Stockholm 
och på sikt väntar Malmö och Göteborg.

– Avgörande blir att hitta rätt lokaler så vi 
hamnar så nära kundflödet som möjligt. 

3.0 
kallas Elgigantens koncept,  

som först lanserades  
i Arninge.

Konceptet med större sortiment i citybutikerna 
testas i Oslo och Köpenhamn.
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Byggvarukedjan Bauhaus vill skapa 
tillväxt även i city. Kedjan ska under året 
börja rulla ut mindre kompaktbutiker 
i centrala lägen. ”Butikerna kommer 
också att fungera som utlämningsställen 
för e-handeln”, säger marknads-
direktören Johan Saxne.

ID #45769832

Bantat Bauhaus
kopplar ihop digital

och fysisk handel

Bauhaus ska öppna mindre 
butiker i centrala lägen.

FO
TO

: D
A

N
IE

L 
N

O
R

M
A

N



KEDJORNAS NYA CITYKONCEPT  |   10RAPPORTEN ÄR KNUTEN TILL MARKET PREMIUM-KONTO  
OCH FÅR EJ SPRIDAS VIDARE. © MARKET.Market ID #45769832 KEDJORNAS NYA CITYKONCEPT  |   10

FO
TO

: J
A

M
IN

 P
IR

N
IA

”Den röda tråden 
är att vi ökar 

tillgängligheten”
Johan Saxne,  

marknadsdirektör

FAK TA/BAUHAUS
Antal butiker: 21.
Nettoomsättning: 5,4 miljarder kronor.
Rörelseresultat: 387 miljoner kronor.

Siffrorna avser verksamhetsåret 2017.

Det var för cirka 
tre år sedan som 
Bauhaus kungjorde 
att kedjan siktar 

på ett mindre format för 
små orter och stadskärnor. 
Främst med fokus på att 
komma närmare kunder 
som har långt till ett normalt 
Bauhaus-varuhus.

Ännu har ingen butik i det 
nya konceptet etablerats. Men 
det har sina skäl.

– Planen ligger fast. Att 
det dröjer beror på att vi har 
väldigt svårt 
att hitta 
passande 
citylägen. Det 
måste vara 
bra lägen för 
kunderna men 
måste också 
fungera med 
logistiken, säger Johan Saxne.

Parallellt med citysatsningen 
bygger nämligen Bauhaus 
upp en logistikmaskin med 
egna lastbilar som ska 
ombesörja varutransporter 
till e-handelskunderna. 
Detta blir nödvändigt då de 
mindre cityformaten inte alls 
har samma fullsortiment 
som ett traditionellt 
Bauhaus-varuhus.

En stor del av utbudet 
kommer att vara mindre 
produkter som kunderna kan 
ta med sig hem. 

– Med kompaktbutikerna i 
centrala lägen kan vi koppla 
ihop digital och fysisk handel 
och göra det enkelt att titta 

på varorna och sedan få dem 
levererade, antingen hem eller 
till butiken. 

Konceptet kommer att 
rullas ut både på mindre orter 
och i större citykärnor. 

– Vi ska starta i Göteborg och 
Stockholm så fort vi har hittat 
lägena, säger Johan Saxne.
Hur många kompaktbutiker 
kan det bli? 
– Svårt att säga men 
potentialen är stor. Det finns 
många mindre orter.

En annan anledning till att 
citykonceptet 
har dröjt 
är köpet av 
Fredells som 
ägde rum i 
december. 
Med  50   000 
kvadratmeter är 
det nu Bauhaus 

största varuhus i Sverige.
Men det är inte allt. Även 

Fredells i Knivsta, som 
öppnade för ett par år sedan, 
har tagits över av Bauhaus 
och går nu under namnet 
Bauhaus Bygg. Med sina 
4 000 kvadratmeter, andra 
öppettider och anpassat 
sortiment påminner det lite 
om citykonceptet – fast med 
fokus på ett mer traditionellt 
brädgårdsutbud.

Bauhaus Bygg kan mycket 
väl bli ett växande koncept på 
mindre orter, menar Johan 
Saxne:

– Den röda tråden i alla 
koncept är att vi ökar 
tillgängligheten – även för vår 
e-handel, säger han.  
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ÖoB City är mindre till ytan än 
ÖoB:s traditionella varuhus och 
sortimentet har filtrerats för att 
passa citykunden.

– Kärnan är låga priser på artiklar som 
förbrukas i ett hem eller 
på en arbetsplats och har 
ett betydande prisgap till 
konkurrenterna i city, slår 
Fredrik Söderberg fast. 

Kedjan har sedan flera år 
två framgångsrika varuhus i 
Stockholm city. 

– Med erfarenhet från dessa 
har vi justerat konceptet 
något gällande erbjudande, service samt färg 
och form. På Hornsgatan och i Kista har detta 
testats ett tag med hög kundnöjdhet. Våra 
erfarenheter så här långt är mycket goda. 

Planen är att rulla ut ett 20-tal butiker.
– Det är en rimlig kvantitet enligt vår 

bedömning. Läget är avgörande och därför 
viktigare än numerären. Vi riktar in oss på de 
tre största städerna just nu. 

Har ni behövt justera något sedan lanseringen 
förra våren?
– Detaljhandel handlar om ständig justering så 
givetvis gör vi lite förändringar även här. Men 
inget dramatiskt då vi redan har erfarenhet 

från denna typ av handel från våra 
tidigare varuhus. 

Utmaningar saknas förstås inte. 
Även om tillgången till lokaler har 
ökat de senaste åren anser Fredrik 
Söderberg att hyresnivåerna 
fortfarande är höga. 

– Trots att fastighetsägare börjar 
inse att gårdagens hyresnivåer 

inte tillhör framtiden så finns det fortsatt en 
utmaning på den fronten.

Fredrik Söderberg har tidigare sagt att 
kedjan satsar ”med full kraft” på fysiska 
handelsplatser utan e-handel. Detsamma 
gäller när city-kedjan byggs ut. 
Tror du vi kommer att få se fler typiska extern-
handelsaktörer lansera mindre cityformat?
– Det vill jag inte spekulera i. Det beror helt och 
hållet på vilket sortiment som erbjuds.

Konceptet ÖoB City hade premiär i våras. Nu väntar en fortsatt 
utrullning. ”Våra erfarenheter så här långt är mycket goda”, 
säger vd Fredrik Söderberg.  

ÖoB satsar på 
lågpris runt hörnet

FAK TA/ÖoB
Antal butiker: 93.
Nettoomsättning: 3,9 miljarder kronor.
Rörelseresultat: 9,3 miljoner kronor.

Siffrorna avser verksamhetsåret 2017.

Fredrik Söderberg.


