
Handels(r)evolutionen –
kompetenslyft på ny spelplan

AVSNITT 1: 
Digitalisering och konstant evolution



• Inledning – pre corona och handeln före pandemin
• Detaljhandelns skiften – vinnare och förlorare – ständig förändring
• Butiksdöd och drivkrafterna bakom utvecklingen
• Digitaliseringen och dess påverkan
• Post corona – vad ser vi då?



Svensk detaljhandel vid ingången av 2020

Starkt förändringstryck – hållbarhet och digitalisering
Mycket stora skillnader mellan starka och svaga företag
E-handeln mot en mognadsfas?
Butiksdöd – eller naturligt urval



DEN GAMLA GODA TIDEN?

Brexit
Flyktingkris
Miljökris
Gråzonsproblematik – illegal valpåverkan

Handelskrig
Amazon
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Regel 1: Detaljhandeln finns alltid där kunderna finns.
Regel 2: Ett detaljhandelsskifte påverkar spelreglerna för hur man skapar 
kundnytta
•Etableringsprinciper och ytbehov
•Sortimentsbredd
•Service
•Prisnivå
•Kundresan
Regel 3: Under pågående förändring är utkomsten inte given 
Regel 4: Allt händer inte på en gång – förändringarna sker oftast gradvis
Regel 5: Det finns alltid vinnare liksom att det finns förlorare
Regel 6: Marknadsledare överlever sällan ett skifte som just marknadsledare
Regel 7: Nyhetsvärde har fördel framför befintligt erbjudande

Aktörer ersätts eftersom konsumenterna inte tycker att de befintliga alternativen 
inte är tillräckligt bra. Lite bättre än igår är inte alltid tillräckligt.

Varje detaljhandelsskifte har ritat om kartan



Optimering Optimering Optimering Op*mering

Innovation Innovation Innovation Innovation Innovation

DRIVKRAFTER - KATALYSATORER

URBANISERING
INDUSTRIALISERING

BILISMEN
GLOBALISERING
DIGITALISERING

EU-INTRÄDET 1/1 1995
LEHMANBROTHERKRASCHEN 15/9 2008

COVID -19 VÅREN/SOMMAREN 2020

DRIVKRAFTER KATALYSATORER



PRE – CORONA - SYMPTOMBILD

FRÅN EFFEKT TILL EFFEKTIVITET
MINSKAT FOKUS PÅ VARUMÄRKESBYGGNAD
ÖKAD AKTIVERINGGRAD- FLER PRISERBJUDANDEN
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DIGITALT FOKUS ISTÄLLET FÖR KUNDFOKUS
KANAL ISTÄLLET FÖR ERBJUDANDE



Online Offline

Bredd & djup
Sökbarhet

24/7
Specifikationer och fakta

Recensioner 

Här och nu
Känna och klämma

Personlig service
Sensoriska upplevelser





VAD ÄR E-HANDEL ÅR 2020?

• Om jag fattar köpbeslut via sajten och sedan går till butik för att handla? 
• Om jag reserverar varan online för uthämtning och betalning i butik?
• Om jag ser en produkt på Instagram och går till butik för att köpa?
• Om jag fattar köpbeslut i butiken men beställer online för att kön är för 

lång?

Hur kunden fattar inköpsbeslut och var transaktionen/distributionen sker är 
olika saker. Kanalerna stödjer varandra. 



PRE – CORONA - SYMPTOMBILD

ÖVERUTBUD AV VAROR
ÖVERETABLERING INOM VISSA SEGMENT
HÅLLBARHETSDISKUSSION



Coronakrisen – kortsiktiga och bestående effekter
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Krisens anatomi



TERROR MANAGEMENT THEORY

KONSTANTEN MÄNNISKAN



Vi ser oss som individualister och handlar på H&M
Vi hyllar Greta på Facebook men shoppar loss på Black Friday
Vi inbillar oss rationella beslut med agerar i de flesta fall på instinkt 
Vi vill ha mycket att välja på men blir mindre nöjda med valet ju fler 
valmöjligheter vi har

INTE ALLTID KONSEKVENT



Februari



• En starkt polariserad marknad – de starka har blivit starkare, de svaga slås ut
• Den digitala transformationen, en av många förändringsfaser i detaljhandelns 

historia
• Transformationsfaserna skriver om regelverket för hur kundnytta skapas
• Svaga varumärken och svag likviditet gör aktörerna sårbara
• Efterfrågan är beroende av konsumenternas tro på framtiden – är inte kunden 

i marknaden spelar det ingen roll om du är analog eller digital
• Covid -19 innebär ett starkt förändringstryck på hela handelns ekosystem –

leverantörer, fastighetsägare, detaljister och logistikfunktioner

Sammanfattning



TACK!
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