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The need for physical retail 
space will decrease by 25% in 
the near future (next 5-10 
years).

CEO Richard Cooke, British Council 
of Shopping Centres 2015 (Report 
Beyond Retail to Chancellor of the 
Exchequer)



Källa: Det stora detaljhandelsskiftet. HUI 
research (på uppdrag av Svensk handel)







Det finns mkt coolt därute…









Showrooming

Webrooming

No roooming





The Crocs totally automated (trial) store 
http://www.japanrealm.com/japanese-crocs-drone/



Rebecca Minkoff connected store/connected wall
https://www.youtube.com/watch?v=6G3JIyG_GeY





Framtiden är mkt tråkigare än 
så…



Kunder söker olika saker och tar till sig nya
lösningar vid olika tidpunkter (om alls)
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”Diffusion of Innovations, Everett Rogers”

LEAD USERS



Lead user kan lära oss mkt – men 
deras optimism måste tas med 

försiktighet...





Vi tenderar att dras 
med i teknologisk 

optimism och 
glömmer de sociala 
förhållanden som 
bromsar och utgör 

trögheter 



‘Vi kommer och 
levererar X till 
dig på adress 

XXX
Vänligen ange 

om vi kan 
leverera 9-12 
eller 13-16’





…Hur kommer framtidens 
handelsplatser att se ut…?



Drivkrafter/trender
Ökad handel på 
internet……… samtidigt 
med trånga sektorer i e-
handel bromsar tillväxt…

Digitalisering – mål eller 
medel…?

Teknik och integritet…?

Ökad individualisering…?

Ökad miljömedvetenhet?

Ökad urbanisering och 
mindre bilism…?

Ökad fokus på upplevelse?

• Ökat fokus på service…och 
göra det själv?

• Konsumtionssamhällets 
vara eller inte vara



Den framtida 
handelsplatsen

Handel via 
internet ökar

Kunderna 
vill att 
ngn 
annan 
skall göra
det för 
dem

Kunderna 
vill själva
göra det

Handel via 
internet 
stagnerar

Handelsplatsen är 
den digital 
servicehubben

Handelsplatsen 
är den fysiska 
serviceplatsen

Handelsplatsen 
är den ultimata 
fysiska 
självbetjänings-
butiken

Handelsplatsen 
är den digitala 
självbetjänings 
butiken



Sammanfattning
• Framtidens handelsplatser ….5-10 år framåt kommer att se 

ut ungefär som dagens…

• Det som kan förändra det är om vi som kunder förändras i 
grunden och strukturella hinder (logistik..) undanröjs…

• Det är lätt att hitta extrema och tilltalande exempel – men 
det är långt tills vardagen är där…

• Framtidens handelsplatser – påverkas bl a av e-handelns 
tillväxt och kundernas syn på service…

• Utvecklingen kan driva fram lösningar som tävlar med 
traditionell handel om relationen med kunderna...

• Men om den fysiska butiken står sig kommer de 
traditionella aktörerna att dominera = mindre extrem och 
utmanande utveckling...




