BUTIKSDÖD ELLER
UPPLEVELSEKÖP?
Konsumentens syn på framtidens butik

HANDELN 2018 STÅR INFÖR ENORMA UTMANINGAR
De senaste 10 åren har handeln
utvecklats ordentligt. E-handeln tar allt
större plats och de fysiska butikerna
kämpar för att vara relevanta. Samtidigt
görs fortfarande över 90% av alla inköp i
en fysisk butik.
Trots allt tal om retailkris och att
svensk handel varnar för butiksdöden.
har den fysiska butiken fortfarande en
stor och viktig plats i våra liv.
Jag tror att vi behöver lyfta blicken
och se e-handeln och butiken som en
helhet istället för två parter i ett krig. Hur
kan vi dra nytta av den tekniska
utvecklingen för att förstärka den fysiska
butikens fördelar och använda e-handel
där den behövs?
I slutändan handlar det alltid om att
förstå sina kunder och skapa lösningar
där online och oﬄine kompletterar
varandra med kundens bästa i främsta
rummet.
Vi vill vara en del av den utvecklingen
eftersom vi ser att det finns så många
möjligheter för den fysiska butiken om
ny teknik tas till vara på rätt sätt. Därför
har vi gjort en konsumentundersökning

där vi frågat ett stort antal konsumenter
om deras köpbeteenden. Hur vill de
göra sina inköp idag och i framtiden?
Den här rapporten har vi fyllt med
insikter från undersökningen
tillsammans med tillgänglig statistik och
forskning kring framtidens handel.
Vi vill också bidra med vår egen
kunskap kring hur man kan dra nytta av
teknikutvecklingen för att kombinera det
digitala med den fysiska butikens
fördelar.
Mitt mål är att du ska bli inspirerad och
få med dig några nyttiga tips kring hur
man kan använda teknik för att göra den
fysiska butiken mer relevant i framtiden.

Elin Allison
Aﬀärsområdeschef
- Handel, Telia

Fakta om undersökningen
1 078 intervjuer har genomförts ur
ett riksrepresentativt urval av män
och kvinnor i åldern 16-65 år.
Intervjuerna har genomförts online via webenkät i IPSOS
Smartbus under veckorna 6 och
7, 2018.

KÖPBETEENDET FÖRÄNDRAS MEN BUTIKEN STÅR STILL
2018 - hela elva år efter att första
generationens iPhone lanserades lever
vi i en helt ny mobil handelsvärld med
global e-handel, julklappar från Kina och
och allt större budgetar för sök och
Google shopping.
Den handel vi kände till 2007 är idag
lika omodern som iPods och Myspace
och kundbeteendet förändras nästan
snabbare än vi faktiskt uppfattar. Mellan
2004 och 2015 växte svensk e-handel
med i snitt 20% per år1 och runt 2025
beräknas e-handeln stå för 20-30% av
handelns totala omsättning.
Inom branschorganisationen Svensk
Handel är man övertygad om att
handeln kommer att förändras mer
under de närmaste 10 åren än den gjort
under de senaste 502 . Med e-handeln
har vårt köpbeteende förändrats i
grunden och vi har idag mycket högre
krav på både utbud och tillgänglighet än
för 20 år sedan.

Samtidigt som e-handeln blivit en
nödvändighet görs fortfarande över 90%
av alla inköp i en fysisk butik3.
Frågan är hur vårt nya köpbeteende
drivet av e-handel och datadriven
marknadsföring kommer att påverka den
fysiska butiken?
I den här trendrapporten som bygger
på en undersökning av konsumenters
köpbeteenden och förväntningar tittar vi
närmare på hur framtidens handel kan
komma att se ut.
För att förstå utmaningarna handeln i
sin helhet står inför behöver vi förstå hur
kundupplevelsen förändrats i takt med
digitalisering och teknik som artificiell
intelligens och virtual reality.
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Det stora detaljhandelsskiftet - Rapport från Svensk Handel (2017)
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Det stora detaljhandelsskiftet - Rapport från Svensk Handel (2017)
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Tar e-handeln över? - Rapport från Handels (2016)

2025
förväntas e-handel
stå för 20-30% av handelns
totala omsättning.

E-HANDEL VS FYSISK BUTIK
E-handeln har utvecklats starkt de
senaste 10 åren men trots detta görs
fortfarande en övervägande stor del av
alla inköp i en fysisk butik.
På frågan om hur man helst handlar
valde en övervägande majoritet av de
svarande den fysiska butiken samtidigt
som det är en tydlig åldersfråga.
Äldre är mest positiva till den fysiska
butiken medan yngre e-handlar mer.
När det kommer till mat och livsmedel
väljer drygt 8 av 10 att handla i fysisk
butik.

”JAG TYCKER OM ATT
KUNNA KÄNNA PÅ OLIKA
MATERIAL”

Överlag, hur handlar du helst nya (d.v.s. inte secondhand/begagnat)
kläder, heminredning/möbler, hemelektronik och mat/livsmedel?

VAD HANDLAR VI I BUTIK OCH PÅ NÄTET?
Inte helt oväntat är att mat och
livsmedel är det man helst köper i butik
till skillnad från hemelektronik som är
det som i störst utsträckning handlas
online.

”VILL SE OCH KÄNNA
PRODUKTERNA.
ÄLSKAR ATT SHOPPA I
BUTIK, HELA
UPPLEVELSEN”

Den största anledningen till att man
väljer att handla i butik är att man vill
kunna se och få med sig sina varor hem
direkt följt av att det är jobbigt att skicka
tillbaka saker om man inte är nöjd.
Det visar hur viktig snabbhet i leveranser
och returer är för e-handelns utveckling.

”DET ÄR LÄTTARE ATT
FATTA KÖPBESLUT NÄR
JAG SER VARORNA I
VERKLIGHETEN”

I takt med att servicen blir snabbare
och smidigare stärks också e-handelns
ställning gentemot butikens.
För att hitta sin plats och komplettera
e-handeln måste butiken alltså utvecklas
på ett sätt som skiljer upplevelsen av
den fysiska butiken från e-handelns.

85% föredrar att handla
mat och livsmedel i butik

29% av de tillfrågade
mellan 16 och 24 år handlar
helst sina kläder på nätet

I åldersgruppen 35-44 år är
andelen som föredrar att köpa
hemelektronik via e-handel
större (33%) än de som
föredrar fysisk butik (29%)

Drygt sex av tio (63%)
uppger att de helst handlar
inredning och möbler i butik

MATBUTIKEN DOMINERAR - HEMELEKTRONIK KÖPER VI PÅ NÄTET
Drygt 8 av 10 föredrar att handla mat
och livsmedel i en fysisk butik och
trenden är starkare ju längre upp i åldern
man kommer.

Hur handlar du helst?
85%

I åldersgruppen 24 - 34 år föredrar
78% att köpa mat i butik medan siﬀran
är hela 95% i gruppen 55-65 år.
Familjer med barn anger i större
utsträckning än övriga grupper att de
lika gärna handlar på nätet som i butik.
Om vi väljer butik eller e-handel beror
alltså i stor utsträckning på vad det är vi
ska köpa.
Sånt man vill se och känna på som
dagligvaror och möbler samt kläder
köper man hellre i butik medan
hemelektronik gärna köps via nätet.

”ELEKTRONIK KÖPER
JAG GÄRNA PÅ NÄTET
MEN INTE KLÄDER OCH
MAT"

63%
51%
39%
32%
27%

9%
2%
Kläder

25%

22%

20%

6%

Inredning/Möbler

4%
Hemeletronik

I fysisk butik
Via e-handel
Handlar lika gärna i fysisk butik som via e-handel
Prenumererar på matkasse
Handlar sällan/aldrig ... Någon annan i hushålleth handlar

4%

7%

1% 2%

Mat/livsmedel

FRÅN LANTHANDEL TILL E-HANDEL TILL VAD?
I takt med att handeln utvecklats över
åren har vi också sett olika butiksformat
växa fram.
Vi har till exempel gått från lanthandel till
stormarknad. Postorder och e-handel är
andra typiska exempel på format som
vuxit fram med hjälp av
industrialiseringen och digitaliseringen 4 .
Men hur kommer det att se ut framöver
och vilka butiksformat kommer vi kunna
se inom den närmaste framtiden?
I boken Handelns digitalisering 5 lyfter
forskarna Johan Hagberg och Anna
Jonsson fram fem koncept som
exempel på framtidens butiksformat.
Vilka som kommer att bli lika självklara
som dagens stormarknader och vad vi
kommer kalla dem återstår att se men
flera av trenderna är tydliga.

En stark trend är att upplevelser blir
allt viktigare för oss och vi vill gärna
kunna kombinera att till exempel köpa
mat med att gå på restaurang.
E-handeln har gjort oss kräsna när det
kommer till möjligheten att jämföra
utbud och pris men den fysiska butiken
har fördelar som e-handeln fortfarande
inte kan konkurrera med.
Sådana fördelar är till exempel
möjligheten att känna och prova, att se
sina inköp i fysisk form och framför allt
att inte behöva vänta på leverans, något
som många anger som den primära
anledningen till att de föredrar den
fysiska butiken framför e-handel.

71%

Av de svarande tycker att
upplevelser är viktiga.
4

Handelns digitalisering - Johan Hagberg & Anna Jonsson (red) (2016)
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Handelns digitalisering - Johan Hagberg & Anna Jonsson (red) (2016)

5 FRAMVÄXANDE BUTIKSFORMAT6
NÄRPORTALEN

HYBRIDEN

Närportalen är en typ av
utlämningsställe, med
närhet till hemmet och
arbetet och kan liknas vid dagens
utlämningsställen men med större fokus
på service i form av till exempel
provning betalning och returer.

Hybriden är kanske ett av
de mest intressanta
butiksformaten.

Till skillnad från dagens
utlämningsställen är närportalen en
service till kunden snarare än leverantör
för posten eller andra aktörer.

FULFILLMENTCENTRALEN
Fulfillmentcentralen är en butik där man
framför allt skär ner på kostnaderna som
finns för en vanlig butik i form av till
exempel personal och inredning.
Ett exempel är lagershopen
där du hämtar dina varor
men inte får samma service
eller inspiration som i en
traditionell butik.

6

Hybriden kombinerar den
fysiska butiken med det
digitala. Till exempel genom
virtuella provrum och genom
kopplingar till mobila enheter.
Hybridbutiken tar hjälp av digital teknik
för att förstärka butiksupplevelsen och
kan kallas ”den digitaliserade fysiska
butiken”.

DIGITAL POP-UP
Digitala pop-up-butiker liknar
vanliga pop-up-butiker
eftersom de är temporära
handelsplatser utan en fast
adress. I takt med digitaliseringen blir
dessa butiker vanligare.

Handelns digitalisering - Johan Hagberg & Anna Jonsson (red) (2016)

Den digitala popupen använder tekniken
i högre grad än en vanlig pop-up och
kan till exempel erbjuda ett större utbud
online samtidigt som den fysiska butiken
får fungera som inspiration.

INSPIRATIONSBUTIKEN
Inspirationsbutiken förstärker
den fysiska butikens fördelar
och lyfter fram det som
e-handeln har svårt att
konkurrera med.
Det kan handla om tjänster och
inspiration utöver varorna som till
exempel test av löpsteg i
löparskobutiken, kaﬀeprovning i
kaﬀebutiken och lagning av jeans i
jeansbutiken. Inspirationen kan ske med
hjälp av olika digitala verktyg och i
slutändan kan du lika gärna använda
e-handel för själva köpet.

HYBRIDBUTIKEN - KOMBINERAR BUTIK OCH TEKNIK
En av utmaningarna för den fysiska
butiken är att digitalisera butiken med
fokus på kundupplevelsen där tekniken
underlättar istället för att skapa friktion i
kundupplevelsen.
Det handlar om att dra nytta av det
datadrivna arbetssätt vi lärt oss från
e-handeln och ge kunden en upplevelse
där teknik i butik förstärker och
förbättrar butikens erbjudande och
fördelar.
Det kan till exempel röra sig om att
komplettera butikens utbud med
e-handelns och låta kunden shoppa
online och oﬄine vid samma tillfälle.
Det kan också handla om att låta
konsumenten använda sin egen mobil
för att hitta snabbare i butiken eller att
anpassa erbjudanden efter vilka
konsumentgrupper som rör sig i butiken
vid olika tidpunkter.
En sådan typ av digitaliserad butik
kräver ett helhetstänk där e-handel och
fysisk butik betraktas som olika delar i
ett och samma konsumentkretslopp.

Exempel på teknik som kan användas i
hybridbutiken:
Digitala skärmar anpassar erbjudanden
efter vilken typ av kunder som rör sig i
butiken vid olika tidpunkter.
Med hjälp av appar och en
uppkoppling via butikens gästnätverk
kan en kund både få hjälp att hitta i
butiken och få personliga erbjudanden
baserat på intressen och köpmönster.
Digitala speglar i provrummen låter
konsumenten prova plagg som som inte
finns eller är slut i den fysiska butiken
och komplettera sitt butiksinköp med
inköp online.
Heatmaps hjälper butiken förstå hur
kunderna rör sig i butiken och kan ligga
till grund för att skapa en ännu bättre
kundupplevelse.

54%

Av de svarande i åldern 24-35
år skulle vilja få personliga
erbjudanden direkt i mobilen
när de besöker en butik.

BUTIKEN OCH UPPLEVELSEN
Vi har gått från att vara ett
industrisamhälle till ett tjänstesamhälle
för att nu vara ett upplevelsesamhälle.
I vår konsumentundersökning frågade
vi hur viktigt upplevelser är generellt och
vilken typ av upplevelser som
konsumeras. Den mest populära
upplevelsen är restaurangbesök och

kombinationen mat och shopping verkar
vara ett vinnande koncept.
42% av de svarande angav att de
förmodligen skulle handla oftare i
matbutiken om den också erbjöd någon
typ av upplevelse som till exempel
provsmakning eller matlagningskurser.
2

”JAG VILL HA
PERSONLIG
VÄGLEDNING KRING
VILKA PLAGG JAG
PASSAR I ”

HUR VIKTIG ÄR UPPLEVELSEN?
De allra flesta anser att upplevelser är
en viktig del av livet. Oavsett ålder vill vi
lägga tid på resor, att äta på restaurang,
träning, konserter och andra
upplevelser.
Bland de svarande mellan 25 och 44
år anser hela 74% att upplevelser är
viktiga eller mycket viktiga samtidigt
som bara några få procent inte tycker att
upplevelser är viktiga alls.
När det gäller upplevelser finns inte
alls någon större skillnad mellan åldrarna
utan både de yngsta och de äldsta
tycker upplevelser är viktiga vilket gör
upplevelser till en genomgående trend i
alla åldersgrupper.

74%

Av alla mellan 25 och 44 år
tycker att upplevelser är
viktiga eller mycket viktiga.

Generellt, hur viktigt är upplevelser för dig? Med upplevelser menar
vi här en form av tjänst eller event och inte en fysisk vara.

VILKA UPPLEVELSER ÄR VIKTIGA?
Vilken typ av upplevelser konsumerar du?
Med upplevelser menar vi en form av tjänst
eller event och inte en fysisk vara

Restaurangbesök

77%

Resor

64%

Träning/hälsa

49%

Konserter

36%

Teater

22%

Underhållning för

17%

rnbarn
där jag
följer
med
där jag
följer
med

Annat

När det gäller upplevelser är restaurangbesök det
absolut vanligaste följt av resor och träning.

8%

Hur viktiga upplevelser är skiljer sig inte speciellt mycket åt
mellan åldersgrupperna men de mellan 55 och 65 ligger i
topp när det gäller restaurangbesök (80% går på
restaurang) samt resor (72%).
63% av de svarande mellan 24 och 35 år ägnar sig åt
någon form av träning.

UPPLEVELSER I BUTIK
Nästan hälften av de tillfrågade är
positiva till olika typer av event och
upplevelser i anslutning till matbutiken
medan bara mellan 25 och 30% tycker
att det vore önskvärt med någon form av
upplevelse i övriga butiker.

Av de svarande som nämnde någon typ av event de ville se i
butik dominerade upplevelser i matbutiken
46%

Som förslag på upplevelser i just
matbutiken nämner de svarande till
exempel provsmakning av olika varor,
matlagningskurser, vinprovning men
också restaurang eller café i anslutning
till butiken.
Även om man i allmänhet inte anger att
man önskar sig någon typ av upplevelse
i butiken är trenden tydlig. Både när det
gäller den generella inställningen till
upplevelser men också när det gäller
utvecklingen av butiker som erbjuder
någon typ av upplevelse.
Ett färskt exempel på det är kedjan
Eataly som funnits sedan 2007 och
nyligen öppnade i Stockholm. Konceptet
blandar italiensk matbutik med
restaurang och matlagningskurser, allt
under samma tak.

31%

29%
25%

Matbutiken

Klädaffären

Inrednings-/
Möbelbutiken

Hemelektronikbutiken

I matbutiken vill de svarande ha provsmakning, matlagningskurser och tillgång till
café eller restaurang. I klädbutiken önskas bland annat VIP-kvällar, modevisningar,
specialerbjudanden och personlig vägledning. I inrednings- /möbelbutiken vill
man bland annat ha kurser, inspiration och rådgivning kring styling, färgsättning
och liknande.

HUR PÅVERKAS KÖPBETEENDET?
Att upplevelser spelar stor roll visar
sig inte minst när vi ställer frågan om
upplevelser i butiken skulle påverka
köpbeteendet.
Den absoluta majoriteten av de
svarande som tycker att upplevelser är
viktiga tror att upplevelser i butik
påverkar köpbeteendet på något sätt.
Upplevelsen kan exempelvis bidra till
att man besöker butiken oftare, väljer
den butiken framför en annan butik eller
spendera mer tid i butiken. 4 av 10,
oavsett butikskategori tror att de skulle
besöka butiken oftare.
Hela 37% tror att de skulle spendera
mer tid i möbelbutiken om den erbjöd
någon typ av upplevelse tätt följt av
klädaﬀären där 35% är benägna att
spendera mer tid om en relevant
upplevelse erbjuds.
Av de yngsta tillfrågade mellan 16 och
24 år tror mer än hälften, 51%, att
upplevelser i matbutiken skulle få dem
att besöka den butiken oftare.

Om de upplevelser du just nämnde, faktiskt skulle finnas i
matbutiken/klädaffären etc. tror du då att du skulle....?
42%

40%

40%

39%

37%
34%

36%35%

35%
32%

31%
28%
25%
21%
17%

2%

Matbutiken

16%

2%

Klädaffären

16%

18%

1%

Inrednings/
möbelbutiken

Besöka butiken oftare
Välja den butiken framför en annan som inte erbjuder upplevelser
Spendera mer tid i butiken
Köpa de varor som är kopplade till/används i upplevelsen/eventet
Annat
Jag tror inte att mitt köpbeteende hade påverkats

18%

18%

1%

Hemelektronikbutiken

FÖRTROENDE OCH RELEVANS NÄR BUTIKEN BLIR DATADRIVEN
För att kunna förbättra konsumentens
upplevelse genom ett datadrivet
arbetssätt krävs att kunderna delar med
sig av sin personliga data, något som
man gjort länge när det gäller handel på
nätet.
Så hur ställer sig konsumenterna till att
dela med sig av sin kunddata med den
fysiska butiken?
Av de tillfrågade uppgav 62% att de
ser stora eller ganska stora problem
med att dela med sig av sin personliga
data på nätet men bara 53% ser
problem med att dela med sig av sin
persondata med en fysisk butik.
Den skepsis som finns när det gäller
att dela med sig av data handlar
generellt om att konsumenten inte vill bli
överöst av reklam och en osäkerhet
kring vart personuppgifterna hamnar.
För handeln som helhet är det därför
ytterst viktigt att vara tydlig och relevant.
Här kan butiken dra nytta av GDPR
som gör det enklare för kunden att
förstå hur deras data lagras och
hanteras, något som tillsammans med
tydlig kommunikation kan göra att

osäkerheten och rädslan för att dela
med sig av data minskar.
Ungefär 8 av 10 konsumenter är
medlem i någon kundklubb och den
största anledningen till detta är för att
kunna ta del av erbjudanden och
rabatter.
Det finns en tydlig efterfrågan från
konsumenten när det gäller
personaliserade erbjudanden. Konsten
är att ge kunderna det de vill ha på ett
sätt som gör att de inte ser det som
spam eller integritetskränkande.

84%

Av de som är med i någon
kundklubb är med för att få
personliga erbjudanden och
rabatter.

” JAG VILL INTE HA EN
MASSA REKLAM SOM
JAG ÄR OINTRESSERAD
AV. VAD HÄNDER OM
TREDJE PART FÅR TAG I
MIN INFORMATION?”

FRÅN
KÖPUPPLEVELSE TILL
UPPLEVELSEKÖP
Den fysiska butikens styrka har sedan
lanthandelns tid varit att finnas där
kunderna finns. Med e-handelns intåg
har handeln flyttats in på en global
marknad. Men det betyder inte att den
fysiska butiken har spelat ut sin roll tvärtom.
Butikens styrka ligger i det fysiska, att
leverera en tjänst som går att se, känna
och dofta, på ett sätt som e-handeln inte
kommer i närheten av. Använd det för att
förstärka den fysiska butikens
erbjudande. Framtidens erbjudande
sträcker sig längre än varan och priset
och innefattar även upplevelsen.
Just nu är vi inne i en teknikutveckling
som saknar historiskt motstycke.
Utvecklingen av Internet of Things
innebär att i princip vilka saker som helst
kan kopplas upp mot nätet, saker som
kan användas för att skapa framtidens
upplevelseköp.
Välkommen in i framtidens butik!

