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Visma Retail – En helhetsleverandør 
av IT-løsninger innen detaljhandelen

Vi hjelper deg som retailer å lykkes med å tiltrekke dine kunder til handelsplassen, øke salget 
gjennom forbedret handleopplevelse, og å skape lojale kunder.

Dette gjennom smart bruk av teknologi som støtter alle nødvendige prosesser på alle nivåer.

Les mer om Visma Retail AS – www.visma.no/retail

Forord

Vi lever i en tid i konstant endring. Endringene skjer nå raskere enn de noen gang 
har gjort. Men det paradoksale er at det aldri igjen kommer til å gå så sakte som 
det gjør i dag. Den oppvoksende generasjonen er født inn i en digital verden, hvor 
all informasjon alltid er tilgjengelig, uten ventetid eller forsinkelser. Dette skaper 
både utfordringer og muligheter for varehandelen.

I januar 2016 var Visma Retail sammen med flere av våre kunder på verdens 
største retailmesse, NRF Retail’s Big Show i New York. Dette er en messe vi 
besøker for å hente inspirasjon og informasjon om det siste innen teknologi, 
retailtrender og hva banebrytende retailere gjør. Noe av det mest spennende 
var å se hvordan retailere jobber med de forskjellige generasjonene og spesielt 
fremtidens gullkunde, de såkalte millennials.

Ved bruk av teknologi, markedsføring og utforming av fysiske og online butikker 
legger retailere til rette for nettopp denne kundegruppen. Alt er selvfølgelig 
støttet av et kundelojalitetssystem. Det finnes en mengde ulike lojalitetsklubber 
og lojalitetssystemer. En god lojalitetsklubb skaper vekst ved å bidra til økt vekst i 
den enkelte bedrift og resulterer i mer tilfredse kunder.

Med dette utgangspunktet bestemte Visma Retail seg for å gjennomføre en 
undersøkelse for å oppnå bedre innsikt i denne gruppen av forbrukere og for å 
forstå hvordan man kan skreddersy lojalitetsprogrammer rettet mot dem.  

Med vennlig hilsen

Stein-Egil Gammelsrød 
Produkt- og markedsdirektør
Visma Retail AS
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Innledning

Millennials er generasjonen født mellom de tidlige 1980-årene og frem til år 
2000. De har vokst opp med stadig mer avansert digital teknologi og brukt den 
til å underholde seg selv og andre og til å effektivisere livet og hverdagen. Denne 
digitale sjette sansen griper inn i alle aspekter av livene deres, ikke minst når det 
gjelder kjøpsadferd, lojalitet og forholdet mellom online og offline handel. Fordi 
de løser utfordringer i øyeblikket og forventer seg umiddelbar belønning, omtales 
gruppen også som «her-og-nå-generasjonen». 

Denne rapporten handler om hvordan kunnskap om millennials-generasjonen kan 
bidra til en forståelse for og til utviklingen av virkemidler og løsninger som skaper 
konkurransefordeler for varehandelen. 

Det vil naturlig nok være forskjeller mellom bransjer, avhengig av deres 
natur, når det gjelder hvilke virkemidler som vil fungere. Kombinasjonen av 
dyp bransjeforståelse, forståelse for den digitale adferden og for de endrede 
preferansene hos nye generasjoner er det beste utgangspunktet for å forstå hvilke 
konkrete tiltak som i fremtiden vil være mest effektive innenfor hver bransje.

Rapporten omtaler og bearbeider helt ny innsikt fra to kilder. Den ene kilden er en 
skreddersydd undersøkelse om millennials-generasjonens forhold til kundeklubber 
og lojalitet foretatt av Visma Retail. Den andre er siste versjon av Connected 
Life, som er en omfattende global syndikert undersøkelse om digital adferd, 
gjennomført av Kantar TNS. 

Gruppen er imidlertid viktig fordi den definerer de 
viktigste endringene i samfunnet. Den forteller noe 
om hva vi har i vente, og vil i fremtiden selv utgjøre 
en gruppe med langt større kjøpekraft enn i dag. Ved 
å studere adferden til millennials-generasjonen og 
sammenligne den med tidligere generasjoner, blir 
det enklere å se hvordan denne gruppen påvirker 
etablert markedsføringspraksis og kunnskap. Vi 
snakker om endringer knyttet til medievalg, en mer 
individuell tilpasning av budskap, kampanjetilpasninger 
til ulike steg i kundereisen og en mer sømløs og 
kanaluavhengig kjøpsopplevelse. 

Vi ser i dag hvordan endel store aktører både tilpasser 
seg for mye og for lite til millennials-generasjonen. For 
en kjede i varehandelen som skal appellere til store 

deler av befolkningen er det rett og slett for tidlig med 
en for omfattende overføring av markedsbudsjettet til 
digitale kanaler. I dagligvarehandelen har utviklingen 
til nå gått sakte, og flertallet av kundene er fremdeles 
storbrukere av tradisjonelle medier.  

Kun tre prosent kjøper dagligvarer på nettet i dag. De 
fleste kundene er godt over 40 år med et medieforbruk 
som er forankret i tradisjonelle medier. Denne sene 
utviklingen i dagligvarebransjen har flere årsaker. 
Det er en sterk vane å dra til butikken, mange kjøp 
gjøres rett før brukssituasjonen, nettbaserte tilbydere 
er avhengig av store volumer for å gå rundt og 
kjøpsløsninger vil muligens bidra til mindre merkjøp, 
altså representere et tap for kjedene sammenlignet 
med kjøp i fysisk butikk. 

Befolkning, kjøpekraft og  bransjeforståelse 

Millennials er hverken den største eller den mest kjøpekraftige 
delen av befolkningen. De utgjør ca. 36 prosent av den voksne 
befolkningen og en lavere del av kjøpekraften. 

I løpet av de kommende årene vil ikke bare denne 
 gruppen utgjøre størsteparten av befolkningen, men 
 deres adferd vil bli adoptert av  eldre generasjoner.”

36%

Antall Prosent av befolkningen

0–9 år 602 401 12,4

10–19 år 637 356 13,1

20–29 år 612 617 12,6

30–39 år 677 461 13,9

40–49 år 700 695 14,4

50–59 år 613 814 12,6

60–69 år 503 243 10,4

70–79 år 290 590 6,0

80–89 år 184 367 3,8

90 år og eldre 35 655 0,7

Kilde: Befolkningstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

BEFOLKNINGSSAMMENSETNING, ETTER ALDER. ANTALL OG ANDEL AV BEFOLKNINGEN:
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Endret bruk av markedsbudsjettet og tilpasninger 
til millennials krever svært god forståelse for 
markedet. De som overlever i fremtiden er aktører 
som klarer å identifisere de kreftene som bidrar til eller 
hindrer raske endringer, som endrer salgsløsningene 
eller konkurransesituasjonen og som forstår hvordan 
og hvorfor kundenes adferd endrer seg i de forskjellige 
bransjene. 

Visma Retail er ledende innen 
 retail i Norden – med  løsninger 
som dekker både effektiv 
 butikkdrift og omnikanal.

”
HVOR TREFFER DU DEM? 

Millennials skiller seg sterkt fra eldre aldersgrupper 
i sin mediebruk. De er i langt mindre grad på 
tradisjonelle medier som for eksempel TV. Mens 
medietiden for millennials utgjør 63 prosent online 
og 37 prosent på tradisjonelle medier, er den eldre 
gruppen bare 37 prosent online og hele 63 prosent 
på tradisjonelle medier (se oversikt til høyre).

Millennials-generasjonen er eksperter på multitasking 
på flere plattformer. De benytter og tilpasser seg 
den plattformen som gir mest relevant informasjon i 
øyeblikket, og spesielt viktig er mobilen. På denne kan 
de nåes hele døgnet og de løser utfordringer med den 
i øyeblikket, når behovene oppstår, fordi mobilen alltid 
er med og nesten alltid er koblet på. 

Viktige spørsmål som tidligere krevde en større 
investering i tid og krefter, besvares nå umiddelbart 
med mobilen som hjelpemiddel. Eksempler på disse 
spørsmålene kan være:

 ● Hvordan skal jeg komme dit?
 ● Hvor skjer det?
 ● Hvor er vennene mine?
 ● Hvor finner jeg dette produktet billigere eller bedre?
 ● Dette har jeg lyst til å dele med mine venner!

Millennials bruker også langt flere kilder for å se 
og kommunisere på sosiale medier. De bruker hver 
kommunikasjonsflate mer spesialisert, og tilpasser 

seg i større grad enn den eldre befolkningen hvem 
de kommuniserer med hvor (se bruk av ulike sosiale 
medier under).

Kjennetegn ved millennials 

Tradisjonelle medierOnline-medier

Millennials 40+

CONNECTED LIFE 2016, I %

37 37

63 63

Mobil

Norge

5,1
timer per

dag

5,8
timer per

dag

Millennials Ikke-millennials

Nettbrett

PC/laptop

ANDEL TID BRUKT PÅ ENHETER, I %

31 36
26

48

17 17
18

52 56
4,5

timer per
dag

Gjennomsnittlig antall sosiale- og meldingsplattformer brukt per dag

Daglig plattformbruk > 30%

Norge

2,6

Millennials

3,6

Ikke-millennials

1,8
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At de er tilgjengelige hele døgnet og i en rekke sosiale 
medier betyr ikke det samme som at de er mottagelig 
for kontakt hele tiden. For millennials er tilgangen 
på en «av»-knapp viktig. Det betyr at du gjerne kan 
kontakte dem, men de må ha muligheten til å si «nei». 

En av millennials’ nøkkelkompetanser er dessuten 
evnen til skille ut informasjon de ikke trenger. De 
ser bare informasjon som angår dem eller som 
gir dem fordeler. Selv om en person bruker timer 
på Instagram i løpet av en dag, betyr ikke det at 
vedkommende ønsker å motta kommersielle budskap. 
For kommersielle virksomheter er det viktig å 
opparbeide seg en følsomhet for hvilke emner og 

kommunikasjonsmåter som fungerer og gir resultater i 
ulike kanaler. 

Dette betyr samtidig at reklame og kommunikasjon 
på sosiale medier bør tilpasses behovene avhengig 
av plattform. Facebook handler i stor grad om å følge 
med på de nære ting og personer, om hva som skjer 
og å holde seg oppdatert på verden rundt. Snapchat er 
mer umiddelbar og egosentrisk, og handler om hva du 
selv ønsker å formidle i øyeblikket. Forskjeller mellom 
ulike sosiale medier stiller ulike krav til stil og innhold 
for at kommersielle budskap skal fungere (se oversikt 
over grunner til bruk under).

Visma Retails sin løsning velger rett 
kommunikasjonskanal automatisk for 
hver enkelt kunde basert på tidligere 
respons, preferanse og kostnad.

”

FORSKJELLER I HOLDNINGER OG ADFERD 
MELLOM MILLENNIALS OG ELDRE GENERASJONER

Det er ikke tilstrekkelig å være tilstede på de rette 
online-plattformene for å nå millennials. For å lykkes 
må du også forstå hva som kjennetegner dem, hvordan 
de kommuniserer og hvilke budskap som treffer dem: 

 ● Millennials-generasjonen responderer i mindre 
grad på tradisjonell markedsføring fordi de 
opplever at den ikke angår dem. Generasjonen er 
oppvokst i hjem der de ble lyttet til, de har gått 
på skoler der de fikk være med å bestemme og de 
er mer vant til å delta i noe frivillig, enn å få noe 
tvunget på seg. De ønsker ikke å bli snakket til, 
men å delta i en dialog der de er involvert og får 
påvirke. De verdsetter i større grad underholdning 
og lek som en del av det kommersielle budskap.  

 ● Hos millennials har den digitale og den fysiske 
verdenen smeltet sammen. De forventer å 
kunne oppsøke informasjon, gjennmføre kjøp og 
kommunisere med andre i den situasjonen de til en 
hver tid befinner seg i.  

 ● Millennials-generasjonen er yngre, og har derfor 
lavere snittinntekt enn eldre generasjoner. De er 
opptatt av fordeler og muligheten til å oppnå noe 
de egentlig ikke har råd til. Trolig bør det ikke bare 
tenkes salg mot denne gruppen, men også hvordan 
gruppen, gjennom involvering og fordeler, kan 
være ambassadører for et produkt eller tjeneste.  

 ● Millennials må filtrere mye informasjon for å klare 
å forholde seg til verden på en effektiv måte. For å 

trenge igjennom er det viktig at budskapene er 
relevante, underholdende og tilpasset akkurat det 
den enkelte millennial er opptatt av. Kommersielle 
aktører som jobber med forbrukermarkeder må 
derfor gå bort fra å bruke ett hovedbudskap for 
hele markedet, og heller skreddersy budskap som 
treffer behovet hos den enkelte kunde. Kunnskap 
om hva hvert individ ønsker, forutsetter også en 
helt ny tilnærming til hvordan men sanker 
kundeinformasjon.  
 

Vær relevant. Med Visma 
 Retail sin løsning kan du finne 
 målgrupper og skape  kampanjer 
med individtilpassede tilbud i 
sanntid.

”

 ● Millennials-generasjonen bruker mye tid på 
det digitale sosiale nettverket sitt. De lytter i 
større grad til anbefalinger fra venner, familie, 
jevnaldrende og nære forbilder. Markedstiltak som 
støtter seg til anbefalinger fra målgruppens eget 
sosiale nettverk fungerer best.  

 ● Millennials er opptatt av transparente og 
troverdige konsepter. Produkter og tjenester de 
handler skal ha et rent rulleblad. Om de ikke har 
det, reagerer millennials negativt. Avsløringer 
spres hurtig og får raskt konsekvenser.

Facebook Twitter Instagram Vine Snapchat Whats- 
App

Skype Facebook
Messenger

Dele  
livet mitt

Dele mine opp dateringer 
og bilder 23 3 41 0 19 0 1 0

Poste videoer om hva 
jeg gjør 9 1 7 38 38 0 0 0

Kontakte 
vennene 
mine

Holde meg oppdatert om 
venner/familie 57 0 14 15 15 2 1 1

Se på venners og families 
videoer 47 0 13 18 18 1 0 2

Chatte med andre 23 1 1 11 11 2 6 41

Kontakte 
om-
verdenen

Finne artikler å lese/
videoer å se 54 7 3 1 1 0 0 2

Holde meg oppdater på 
nyheter/live-events 58 16 1 3 3 0 0 1

Holde meg oppdatert om 
personligheter online 20 12 23 4 4 0 0 1

Holde kontakte med 
nettsamfunn, interesse-
grupper, klubber

57 5 7 3 3 0 1 7

NETTVERKS ROLLER I ALDERSGRUPPEN 16-24, I %

Hvilken rolle spiller ulike nettverk?

20% til 29%  30% til 39%  40% eller mer
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Kjøpsadferd hos millennials  

Millennials-generasjonens tilgjengelighet på digitale 
medier, og særlig på mobilen, gir varehandelen nye 
og flere potensielle kontaktpunkter på kjøpsreisen. 
Suksess for kjeder og bedrifter i varehandelen er 
en funksjon av å forstå og å legge til rette for å nå 
millennials når og på den måten de ønsker på ulike 
stadier i kjøpsreisen. 

Millennials vil, uavhengig av kjøpskanal, kreve 
en helhetlig og sømløs kjøpsopplevelse. I praksis 
betyr dette at markedsaktiviteter må tilpasses alle 
plattformer og medier og den kjøpskanalen som er 
enklest for dem å bruke.  

Det er likevel nødvendig å huske på at de kundene 
som er mindre digitale fremdeles representerer 
storparten av salgsvolumet i varehandelen. De blir lett 
fremmedgjort av påtvungne digitale grep, og forventer 
samme servicenivå i butikk som tidligere. De forventer 
også å bli belønnet for sin lojalitet, men på en annen 
måte enn millennials. 

Mens millennials-generasjonen i større grad ønsker 
å bli belønnet umiddelbart, har eldre generasjoner 
et mer langsiktig perspektiv på når de ønsker å få 
belønningen (se graf under).

En rekke av de forbedringene og løsningene som er 
utviklet ved hjelp av ny teknologi og mulighetene denne 
gir, handler i like stor grad om varehandelskjedenes 
muligheter til å effektivisere interne prosesser, som å 
gi forbrukerne en enklere kjøpsopplevelse.
 
Nye, innovative løsninger bør i større grad hjelpe 
brukeren med det de virkelig bryr seg om når de 
er i en kjøpssituasjon. Ved å forstå barrierene 

knyttet til et kjøp og redusere dem, øker salget. Det 
dreier seg enkelt sagt om å gjøre handelen mindre 
stressende, få ned tiden det tar å lete etter produkter, 
oppnå økonomiske fordeler, bedre service eller økt 
underholdningsverdi for kunden – uten for merkbare 
forstyrrelser i kjøpsprosessen.
 
Ettersom en kunde går inn i en butikk med enkel 
målsetting, bør teknologien han eller hun møter være 

godt integrert i handleopplevelsen, forenkle prosessen 
og sikre at de riktige varene havner i handlekurven.

For millennials bør de generelle faktorene som 
fremmer kjøp – som reduksjon av stress, redusert 
tidsbruk og fordeler – sees i sammenheng med de 
viktigste behovene og ønskene til gruppen. 

Millennials er mer opptatt av umiddelbare gevinster 
og å løse utfordringer i det øyeblikket utfordringen 
oppstår. De biter altså i større grad på belønninger 
som de tilbys der og da som for eksempel «3 for 2», 
«20% rabatt» på hele butikken og lignende, enn eldre 
grupper som tar seg tid til å vente på fremtidige 
gevinster. 

Dette mønsteret blir tydelig ved å studere forholdet til 
kundeklubber (se graf under). Mens førstegenerasjons 
kundeklubber som gir langsiktige bonuser og 
belønninger står sterkest i eldre grupper, er millennials 
mer interessert i andregenerasjons kundeklubber som 
gir skreddersydde tilbud og raske eller umiddelbare 
rabatter. 

Får rabatt når jeg betaler 
i kassen/på nettet direkte

Samler opp bonuspoeng som jeg 
tar ut i varer og tjenester

Benytter tilbudene som blir 
sendt til meg

Samler opp bonus som jeg tar ut 
i kontanter

Får informasjon som
interesserer meg

Benytter tjenester som jeg ikke 
kan betale for (flyselskap sin 

lounge og lignende)

Får informasjon som ikke 
interesserer meg

Vet ikke

56

51

41
40

36

21
18

8

5

4
5

13

11

46

54

42

Millennials (n=240)

Ikke-millennials (n=779)

Trumf

SAS Eurobonus

Coop

Norwegian

Klær/mote

Kjøkkenutstyr

Kjøpesenter

Hotell

Velvære/helse/skjønnhet/parf.

Hotellbestillingssider

Bokhandel

Kredittkort som gir kjøpsbonus

Sportsutstyr

Circle K

Interiør

Flying Blue (Air France, KLM)

Bokklubb

Elektronikk og hvitevarer

Leker

Jernvare

Annet flyselskap

Datautstyr

59
66

55
49

47
72

41
38
38

33
29

25
19

14
19

28
18

13
17

21
14

19
14

23
13

6
11

15
11

5
10

12
9

13
8

6
8

3
4

8

3
3

2
1

Millennials

Ikke-millennials

Hvilke av de følgende fordelene som er vanlige for ulike kunde-/bonusprogram benytter du mest? (i %)

Deltakelse i kundeklubb/bonusprogram, i %

For å lykkes med å tiltrekke deg 
 kunder og øke salget, trenger du å 
 sikre kundene en god handleopp-
levelse i alle ledd.

”
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Selv om millennials kan være vanskelige å nå, opplever 
de selv at de kontrollerer informasjon bedre enn eldre 
generasjoner. De har også større behov for produkter 
og tjenester de ellers ikke ville ha råd til. De er derfor 
noe mer åpne enn eldre grupper til å dele data (se 
graf under) for å oppnå fordeler, og er mer interessert 
i kundeklubber som kan tilby dem det som eller ville 
vært uoppnåelig og utenfor rekkevidde. 

Samtidig blir det ekstra viktig å bare be om den 
informasjonen som faktisk forenkler livene til 
millennials og gir dem fordeler og riktige og relevante 
tilbud i retur. Varehandelens skreddersydde og 
relevante bruk av kjøpsdata i dag, kommer til å bli 
avgjørende for denne generasjonens holdninger til å gi 
bort kjøpsdata i fremtiden. 

Millennials har et høyt digitalt forbruk, men overser 
irrelevant informasjon, selv om den er visuelt 
tydelig på deres viktige medieflater. Relevante og 
individtilpassede budskap er derfor helt nødvendig 
for å fange deres oppmerksomhet. Kunnskap om hva 
hver kunde vanligvis kjøper kan gi et godt grunnlag 

for å øke sannsynligheten for kjøp. Skreddersydde 
tilbud både på pris og service på produkter som kjøpes 
vil øke sannsynligheten for økt kjøpshyppighet og i 
tillegg sikre at planlagte kjøp faktisk gjennomføres i 
en kjøpssituasjon. Muligheter bør gis gjennom hele 
kjøpsløpet, men vil ha størst effekt rett før eller i en 

I hvilken grad er det OK å dele dine kjøpsdata med andre hvis du får fordeler ved dette ved 
eksempelvis å samle opp bonuspoeng eller lignende? (i %)

Millennials-generasjonen er også opptatt av relevans og skreddersøm, og ønsker (i %):

reell kjøpssituasjon. På samme måte vil det være mulig 
å øke merkjøp av komplementære varer og tjenester 
eller oppsalg gjennom relevant kommunikasjon. 

Ofte sees det eksempler på manglende fintfølelse 
overfor kunden ved at det reklameres for generelt i 
en kjøpssituasjon på digitale flater. Skal du kjøpe sko 
i en sportsforretning, hjelper det ikke stort at du får 
tidenes beste tilbud på tights på mobilen når du er inne 
i butikken. Tilsvarende har du kanskje søkt på nettet 
etter gressklippere da du kjøpte en for tre måneder 
siden. Så mottar du reklame i lang tid etterpå, ofte 
uavhengig av hvilken nettside du åpner, for et produkt 
som er helt irrelevant. Denne typen manglende respekt 
for kunden vil ikke fungere positivt, og vil på sikt svekke 
den generelle effekten av annonser på digitale flater. 

Millennials er også opptatt av å involveres. De 
vil ikke snakkes til, men lar seg engasjere av at 
deres individuelle stemme påvirker merker, tilbud 
og service. Deres behov må bli sett og forlenges. 

Dette gjør det nødvendig å evaluere tidligere 
markedsføringsparadigmer som sier at ett merke eller 
én butikkjede skal defineres gjennom én og bare én 
hovedidé. Trolig vi det være nødvendig å la merkeidéen 
leve mer med kundene, og la deres spesifikke behov i 
større grad enn før bestemme posisjonen til merket 
eller butikkjeden. Innlevelsen og følelsen av reell 
innflytelse på et merke eller kjede vil også gjøre 
kundene til langt sterkere ambassadører. 

Millennials vet at de har makt til å skape endringer, og 
de har tilstrekkelig informasjon til å avdekke det meste 
om merkevarer eller kjeder. Manglende tilpasning av 
merket eller kjeden til kundenes moralske kompass vil 
gjøre det vanskelig å overleve på sikt. 

Å være 100 prosent transparent, og å være i stand 
til å gjøre endringer raskt når det kreves, vil være 
avgjørende i arbeidet med å få til en konstruktiv og 
åpen dialog med kunden i fremtiden.

Forskjeller innen gruppen millennials  

Millennials er en stor gruppe individer, der det finnes 
store forskjeller mellom under-grupper. Disse er det 
viktig å forstå. Millennials-generasjonen varierer blant 
annet i alder, kjønn, inntekt, livssituasjon og bosted.  
Å finne markedstiltakene som er effektive i hver enkelt 
bransje er derfor avhengig av et ytterligere dypdykk  
i millennials-gruppen. 

Noen generelle forskjeller i gruppen: 
 ● Yngre grupper er mer opptatt av oppnå 

umiddelbare effekter enn eldre grupper.
 ● Yngre grupper er mer opptatt av skreddersydd 

kommunikasjon og tilbud enn eldre grupper.
 ● Unge kvinner lar seg i langt større grad lokke av 

gode, umiddelbare rabatter enn unge menn.
 ● Unge menn er mer tålmodige enn kvinner når det 

gjelder å vente på en belønning.

I svært liten grad = 1  

2

3

4

5

I svært stor grad = 6 

Vet ikke

Millennials (n=248)

Ikke-millennials (n=804)

27
39

16
16

21
15

17
14

7
7

5
5

5
5

Informasjon som er skreddersydd 
basert på det du har handlet

Generell informasjon som er lik 
for alle

Spiller ingen rolle

Vet ikke

42
24

28
37

21
31

8
8

Millennials (n=240) Ikke-millennials (n=779)
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Konsekvenser for varehandelen  

Det er stort fokus på endringene som vil skje i 
varehandelen fremover. Det spås at endringer i 
varehandelindustrien de neste fem årene vil være 
mer omfattende enn dem man har sett de siste 50. 
Mye vil skje, men langt viktigere er det å peke på hva 
varehandelen må fokusere på for å skape fornøyde 
kunder i det som blir fremtidens kjøpsprosess.  

I hovedsak bør det fokuseres på følgende:  

 ● Vær der kunden er, og tilrettelegg for et enklest mulig 
kjøp der det er mest hensiktsmessig for kunden å 
handle – inkludert enklest mulig leveranse, bytte og 
ønsket innpakning.  

 ● Offline og online kan ikke lenger behandles som to 
verdener fordi kundene opplever dem som én. Unngå 
for enhver pris diskriminering i pris offline og online. 
Kunden bruker ofte online og offline i kombinasjon 
avhengig av hva som er mest bekvemt for dem, og 
ønsker seg den beste mulige kjøpsprosessen. 

 ● Unngå løsninger som kun skaper kostnadsreduk-
sjoner for varehandelen. Forbedringene skal være 
tidsbesparende, forhindre stress og sikre at kundens 
behov blir tilfredsstilt. 

 ● Ikke alle er millennials. De største kundegruppene 
benytter fremdeles mer på tradisjonelle mediekanaler. 
De blir lett fremmedgjort av påtvungne digitale 
grep, og forventer samme servicenivå i butikk som 
tidligere. Særlig tiltak som gir denne gruppen ekstra 
arbeidsoppgaver i forbindelse med kjøp bør unngås. 

 ● Bygg opp gode databaser og dra nytte av  
at ulike grupper og individer er forskjellige.  
Kunder motiveres av forskjellige ting. Individdata 
gjør det mulig å nå den totale kundebasen langt mer 
effektivt gjennom ulike budskap. Å ha kunnskap om 
kunden i en kjøpssituasjon er en gullgruve. Oftest 
gjentas kjøp, og kunnskap om nettopp de produktene 
som vanligvis kjøpes gjør det lettere å sikre at det 
planlagte kjøpet blir gjennomført, påvirke gjennom 
oppsalg og øke salget av komplementære produkter 
eller tjenester.  

 ● Tilpass kommunikasjonen til flatene hvor kundene er. 
Stil og innhold fungerer ulikt på forskjellige medier 
som for eksempel Facebook, Instagram og Snapchat. 

 ● Både tilbudssystemer i butikk og belønningssystemer 
bør tilpasses ulike kundegrupper. Millennials tiltrekkes 
av raske tilbakemeldinger og umiddelbare belønninger. 
Den eldre delen av befolkningen ønsker i større grad 
å motta belønninger som de har opptjent over tid. 
For mange virksomheter er det på tide å vurdere 
om lojalitesklubbene er effektive overfor ulike 
kundegrupper.  

 ● Etterhvert som det blir mulig å kjøpe «alt» på verdens 
store kjøpsportaler, samtidig som det blir for kostbart 
å bygge opp egne, effektive online-salgsløsninger, blir 
samarbeid og allianser viktigere. For virksomheter 
som tidligere har kontrollert hele salgsdelen av 
virksomheten kan det bli nødvendig å oppgi deler 
av denne for å sikre salg. På samme måte vil det for 
mange bli nødvendig å bygge gode allianser for å klare 
å levere varer hurtig. Om ikke lenge kan de fleste varer 
leveres i løpet av ett døgn til verdensmarkedspriser 
pluss norsk moms. I tillegg vil utvikling av databaser 
kunne legge til rette for mer samarbeid. Gode 
databaser vil koste, og samarbeid på tvers av 
varehandelsvirksomhet kan bli nødvendig for å bygge 
og vedlikeholde gode nok databaser.  

 ● Ulike millennials-grupper har ulike behov, det samme 
gjelder kvinner, menn og ulike aldersgrupper. De 
ønsker for eksempel ulike former for belønninger, og 
de kjøper på ulike måter. Kvinner er mer opptatt av 
å ta og føle på produkter enn menn. I tillegg samler 
de ofte informasjon på ulik måte. Tilpasninger av 
butikkløsinger for offline og online må ta hensyn til 
slike forskjeller.  

 ● Det er stor skepsis til å dele kjøpsdata i befolkningen. 
Varehandelen har et stort ansvar når de samler 
inn data og bruker data, for å forbedre kundenes 
kjøpsatferd. Økt kundeforståelse er en forutsetning 
for å bruke kjøpsdata på en måte som også gagner 
kundene.  

 ● Millennials får i langt mindre grad med seg tradisjonell 
reklame enn eldre grupper. Den sterkeste kilden til 
påvirkning er anbefalinger – gjerne personlige. For 
å skape motiverte ambassadører er varehandelen 
avhengig å involvere brukerne mer, slik at de i større 
grad føler at deres individuelle stemme påvirker 
merker, tilbud og service. Økt underholdningsgrad der 
kundene tar aktiv del i konseptet og utviklingen av 
disse, er viktig. 

Avsluttende kommentarer 

For å lykkes med å tiltrekke deg kunder og å øke salget, 
må du tilby en god handleopplevelse – på alle flater og 
i alle ledd. For unge generasjoner er det en selvfølge å 
bevege seg i flere kanaler uten klare grenser og å velge 
den løsningen som passer deres behov best. 

Visma Retail er en av Nordens ledende leverandører 
av butikkdataløsninger til dagligvare- og 
faghandelsmarkedet, med virksomheter i Norge, 
Sverige og Danmark. 

Vi hjelper retailere å maksimere sin IT- og 
butikkdataløsning til det fulle for å møte den stadig 
oppkoblede forbrukeren. Ved bruk av smart teknologi 

og riktig outsourcing kan du få det til. Vi kan gi 
deg de beste tjenestene og verktøyene for å være 
konkurransedyktig. Hos oss finner du innovative 
produkter og løsninger som kompletterer ditt 
butikkdatasystem – og som er til for å underlette 
forbrukerens valg, opplevelse, kjøpsprosess og hjelpe 
deg som retailer å selge mer.

Vi vil være med å drive fremtidens retail. Vår 
ambisjon er å alltid ligge i forkant både teknisk og 
opplevelsesmessig. Sammen finner vi den løsningen 
som passer akkurat deg og dine kunder best – og som 
utvikler din virksomhet.

Medietid:Millennials: Mobil/ipad/PC:Millennials utgjør:

Om undersøkelsene og rapporten  

Rapporten er basert på funn fra to norske, 
landsomfattende undersøkelser, Visma Retail 
lojalitetsprogramundersøkelse og Kantar TNS 
Connected Life.

Visma Retail lojalitetsprogramundersøkelse er 
en skreddersydd undersøkelse om kundeklubb og 
kundelojalitet. Undersøkelsen er gjennomført av 
Kantar TNS. 

Kantar TNS Connected Life er en syndikert 
undersøkelse om digital atferd og vaner. 

Rapporten er skrevet av Visma Retail i samarbeid med 
Kantar TNS. 

Både Visma Retail lojalitetsprogramundersøkelse 
og TNS Connected Life er gjennomført med 1000 
intervjuer.

63%
online 

(37% trad. medier)

født
1980-tallet

til 2000

5,8
timer pr. dag

36%
av den voksne 
 befolkningen
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De er født før årtusenskiftet, de er heldigitale 

og de sjekker mobilen minst 100 ganger 

daglig. Millennials er i ferd med å bli den 

mest betydningsfulle og toneangivende 

forbrukergruppen for norsk retail. 

Helt andre forventinger til kjøpsopplevelsen og 

hvordan de ønsker å bli kommunisert med, vil 

tvinge retailere til å reevaluere hvordan de møter 

og kommuniserer med forbruker på.

I denne rapporten får du verdifull innsikt i 

hvordan denne forbrukergruppen forholder seg 

til kundeklubber og hvordan du kan bygge økt 

kundelojalitet til denne målgruppen.

Johanne Kjuus,
Fagsjef Handel,
Hovedorganisasjonen Virke




