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AGENDA
1. Tre historiska linjer som transformerat 

den fysiska handeln

2. Homo Economicus är död – vi måste 
påminna oss om den mänskliga naturen

3. Centrala områden där den fysiska 
(och digitala) butiken utmanas

4. Nödvändiga fokus för överlevnad 
och transformation 



Maktskiftet



De tekniska lösningarna

<

<

<

<

<

<



Utvecklingen

Ökad rörlighet

Bättre ekonomi – fler 
människor ökad urbanisering

Fler och billigare varor
<

<
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Shopping är 
nu ett av världens 
mest populäraste 

nöjen…….



DETALJHANDELN 
HAR BLIVIT 
BEKVÄM OCH 
“GLÖMT” BORT 
MÄNNISKAN.

• Tillväxt och etablering av nya butiker har gått per automatik

• Teknikutveckling har mestadels handlat om att få ned kostnaderna

• Sortimenten har svällt ut och blivit oöverblickbara

• Personalyrket i butik har blivit ett genomgångsyrke med 
fokus på drift

• De flesta kedjorna kopierar varandra – svårt att hitta unikitet



2005

2013		



• 90 % har  tillgång till internet*

• 2 datorer och 1,13 plattor/hushåll

• 81 % har en smarttelefon

• 55 % av 8 åringar har egen smarttelefon

• 9 av 24 veckotimmar på mobilen ökat med 
en timme förra året

• 16-25 år ägnar en arbetsvecka åt internet

* Digitaliseringsrådet

Digitaliseringen är ett faktum



Digitaliseringen 
tvingar oss att sätta 
människan i fokus.



Homo Economicus är död

• Vi är vanedjur

• Vi fattar snabba beslut

• Vi är använder mestadels vårt system 1

• Vi har fullt med känslor

• Vi glömmer bort saker



Skräddarsydda 
och personifierade 
erbjudanden 
– ni måste känna till 
mina behov

• Relevans

• Etik

• Måttlighet



Urval av varor – jag kan inte välja bland 
40 000 artiklar – vill ha stort utbud

• Topplistor

• Rekommendationer

• Bedömningar



Bygg en gemenskap – mina 
intressen skall tas till vara.

• Kunskap

• Nätverk

• Tjänstefiering

• Delningsekonomi



Omnichannelbeteende
– förstå hur beteendet förändras

• Ökade krav på snabbhet, bekvämlighet och stort sortiment

• Pristransparens

• Vill kunna känna och klämma

• Lojaliteten minskar 

• Tålamodet minskar

• Människan är fortfarande viktig

• Kravet på upplevelsen i butik ökar



En ny affärslogik 

• Fokus på kunden

• Datan i basen

• Experiment

• Facilitator

• Snabbhet

• Ekosystem

• Digitala infrastrukturen 
är på plats.



<



<



Hur skall den 
fysiska butiken då möta 

den uppkopplade 
människans krav?



SLUTSATS

1
Sluta tänk digitalt och fysiskt 
– tänk shopper / konsument 



SLUTSATS

2
4 P:n transformeras till 
kundens köpresa



SLUTSATS

3
Kundupplevelsen är den nya 
produkten – hur skapar vi värden 
utöver transaktionen.



SLUTSATS

4
Personalen 
måste vara 
engagerad, 
kompetent 
och 
uppkopplad



SLUTSATS

5
Bryt upp silos och experimentera mera.



Boktips Avslutande boktips
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