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Fem viktiga insikter från världens största retailkongress: 
NRF Retail’s Big Show i New York



Varje år arrangeras världens största retailkongress i New York: 
NRF Retail’s Big Show. Market, ledande branschtidning inom 
svensk detaljhandel, och Visma Retail, helhetsleverantör av 
IT-lösningar för detaljhandeln, var som vanligt på plats för att 
trendspana och ta del av dagens och morgondagens viktigaste 
retailfrågor. 

Tillsammans har vi sammanställt våra fem största insikter om 
vad som händer inom retail just nu. För det händer mycket, och 
det händer fort. Att som detaljist hålla sig uppdaterad, se till att 
inspireras och ständigt utbildas, blir allt mer avgörande. 

Viktigast av allt är dock att våga förändras, utvecklas eller kanske 
rent av tänka om. Att ständigt driva vidare är den centrala faktorn, 
och för att komma vidare krävs nya idéer och inspiration 
- något vi hoppas att kunna bidra till med denna trendrapport. 

Trevlig läsning!

Inspireras för att utvecklas

1. Den fysiska butiken: förnya för att överleva

2. Stor eller liten

3. Data, data och data

4. Den fragmenterade målgruppen

5. Experimental retailing

Tina Banh-Skybrand 
Marknadschef Visma Retail 

Thomas Karlsson
Redaktör Market 

Trenderna 2018

• 36 000 deltagare
• 700 utställare
• 200 talare
• 107 representerade länder

NRF Retail’s Big Show 2018



Innovativa format
Vi kommer få se många nya spännande butikskoncept och 
format framöver. Redan nu har många kedjor och varumärk-
en öppnat butiker som erbjuder mycket mer än bara varor. 
Sverigeaktuella Eataly har i Bologna, Italien, öppnat en 
”culinary theme park” med restauranger, fabriker och ett helt 
ekosystem. Här får kunden inte bara ett brett utbud av varor 
utan också en känsla för hur råvarorna har odlats och mat-
varorna har tillverkats. Ett annat exempel på nya format är 
amerikanska Bonobo som säljer herrkläder på nätet. Aktören 
väljer att öppna showrooms, eller Guideshops, på strategiskt 
valda platser. Här erbjuds kunden både bokade tider, events 
och drop-in för att kunna se och prova sortimentet. Person-
alen lägger sedan en beställning åt kunden, varpå varorna 
levereras hem kostnadsfritt. 

Konstellationer och samarbeten
Branschglidningar har pågått en tid, men nu kommer vi få se 
ännu fler och kanske otippade konstellationer. Amazon köpte 
förra våren Whole Foods Market. Nu säljs Amazons elek-
tronik i shop in shop i dagligvarubutikerna, e-handlade varor 
från Amazon kan hämtas i pick up-automater hos WFM och 
Amazon Prime-medlemmar kan börja beställa Whole Foods 
dagligvarusortiment för leverans inom två timmar. I Sverige 
har Clas Ohlson köpt in sig i Mathem – bland annat för att 
matvarukunderna också ska kunna beställa Clas Ohlsons pro-
dukter och få med i hemleveranserna. Liknande gynnsamma 
samarbeten och hopslagningar tvärs över branschgränserna  
kommer röra om i detaljhandeln framöver. 

Även samarbeten blir viktigare och vanligare. Allt från lever-
antörer och designers till teknikföretag och logistikbolag vill 
samarbeta med olika retailers. För Levi’s har olika former av 
samarbeten varit viktigt för att stärka och förnya varumär-
ket. Till exempel har en extern vintageaktör, som först sågs 
som en farlig konkurrent, istället blivit en viktig samarbet-
spartner för att nå en ny, yngre målgrupp. I samarbete med 
Google har Leví s dessutom tagit fram en smart jacka med 
tekniska funktioner. 

Ett annat exempel på samarbeten hittar vi hos flygbolaget 
Lufthansa som tillsammans med dagligvarukedjan Rewe 
erbjuder passagerare att beställa matvaror via flygplanens 
skärmar. Varorna levereras hem till passagerarna strax innan 
de kommer hem från sin resa.

Den fysiska butiken: förnya för att överleva
Den fysiska butikens död är överdriven, butiken är het igen – men den måste utvecklas och förnyas för att 
uppskattas av konsumenterna. 

Trend 1

Eataly, Bologna

Amazons shop in shop 
på Whole Foods Market



Nyskapande tjänster
Tuffare priskonkurrens och ökad transparens gör det allt 
svårare att tjäna pengar på de produkter man säljer. Istället 
måste retailers hitta nya sätt att bli lönsamma, exempelvis 
genom att erbjuda tjänster som man också kan ta betalt för. 
Tjänsterna kan samtidigt vara ett smart sätt att attrahera 
kunder till butikerna. Klädkedjan American Eagles Outfit-
ters lockar studenter och andra unga vuxna genom att erb-
juda tvättmaskiner i butiken. Medan tvätten snurrar kan man 
exempelvis prova nya jeans och skapa en stark relation till 
varumärket. 

Sängmärket Casper har öppnat en pop-up i gallerian West-
field World Trade Center där man låter kunderna provligga 
sängar i lugn och ro bakom draperier i en mysig hemmamiljö. 
Ännu mer innovativt är deras The Snooze Room där konsu-
menter kan boka en tid på nätet och låna en säng för att ta 
en liten tupplur. Även olika typer av kurser, utbildningar och 
event där besökaren betalar för sig blir allt viktigare hos både 
små butiker och stora kedjor.

 
Tekniken i praktiken
Det har talats ett tag om ny teknik som Artificiell Intelligence, 
Augmented Reality och Virtual Reality. Nu börjar det verkli-
gen hända saker och det visades flera spännande lösningar 
i mässhallen. Äntligen ser vi också konkreta resultat av ny 
teknologi ute i butikerna. En kedja som ligger i framkant är 
Sephora. De var tidigt ute med omnikanal och mobila kassor, 
och testar nu också teknik och digitalisering för att höja shop-
pingupplevelsen. Till exempel kan du testa hur Sephoras olika 
läppstiftnyanser kommer se ut på dig via en virtuell skärm i 
deras butik på Times Square. 

Det handlar ofta om att utbilda och inspirera, men att göra 
det lekfullt. I Amazon Books är varorna inte prismärkta, utan 
kunden skannar själv varan för att se priset i sin Amazon app, 
eller skannar varan vid en av butikens egna digitala stationer.

Personlig service till nästa nivå
Service, det personliga mötet, är ett av den fysiska handelns 
starkaste kort. Genom att utveckla sitt serviceutbud kan bu-
tikerna stärka sig i konkurrensen - inte enbart mot e-handeln 
utan också mot andra fysiska aktörer. 

Möjligheten att i förväg boka en säljare har blivit succé hos 
flera brittiska aktörer, som Marks & Spencer och John Lewis 
där tjänsten erbjuds på 22 avdelningar i varuhuset. Lösnin-
gen innebär fördelar både för kunden, som vet att den får 
hjälp direkt vid butiksbesöket, och för butiken, som enklare 
kan planera bemanningen efter efterfrågan. Man ser att 
försäljningen vid bokade besök ligger högt över snittkvittot.

Ett annat exempel på personlig service i toppklass är den 
exklusiva smyckesaktören London Jewelers som erbjuder 
sina kunder att få hembesök av en personlig stylist. Stylisten  
plockar ihop ett urval smycken efter kundens tycke, och låter 
kunden få prova dyrgriparna i lugn och ro i sitt eget hem. 

Butikernas överlevnadsstrategier

• Innovativa butiksformat
• Gynnsamma samarbeten
• Nyskapande tjänster
• Sätta teknik i praktik
• Lyfta den personliga servicen

Trend 1

American Eagles Outfitters 
erbjuder sina kunder att 
tvätta kläder i butiken



Alla pratar om Amazon. Den amerikanska jätten ses både 
som det stora hotet och mångas förebild. Genom att öppna 
för nya samarbeten blir Amazon större och större, vilket igen 
leder till att allt fler retailers ansluter sig till plattformen istäl-
let för att chansa och stå kvar som självständig aktör. Genom 
köpet av Whole Foods Market fick Amazon tillgång till fysis-
ka möten med kunderna, och når numera ut via nya kanaler. 
Samtidigt presenteras ständigt nya innovationer som blir 
riktiga snackisar, senast den obemannade och kassafria 
butiken Amazon Go. 

Men ännu större än Amazon är kinesiska Alibaba. Det är inte 
bara en e-handelsaktör utan ett helt ekosystem med handel, 
logistiklösningar, media och underhållning samt med egen 
plattform för betalningar och molntjänster. 

När de stora tar allt större marknadsandelar 
tvingas mindre detaljister bli ännu mer nischade 
och innovativa i sitt utbud. 
Det blir viktigt att våga välja en konkret 
målgrupp för att kunna ha ett tydligt budskap 
som verkligen tränger igenom bruset.

Stor eller liten
Det råder en klar polarisering – detaljhandelsjättarna blir allt större samtidigt som konsumenterna även söker sig 
till nya, mindre märken och små unika butiker.

Trend 2

Tmall, som är Alibabas marknadsplats för B2C, har 488 mil-
joner aktiva konsumenter som användare. Vi ser att många 
detaljhandelsaktörer är intresserade av att jobba med Ali-
baba och komma in på deras plattform, samtidigt som fer 
och fler europeiska retailers dessutom accepterar deras egna 
betaltjänst Alipay. 

Samtidigt som de stora blir större ökar efterfrågan på små 
nischbutiker med unikt sortiment. Små aktörer måste ofta 
samarbeta med andra och skapa nya marknadsplatser för att 
kunna överleva. Den amerikanska köpcentrumägaren Simon 
Properties hjälper små nischade märken genom att inte bara 
upplåta pop-up-ytor utan också erbjuda allt som behövs – 
från skyltar till bakgrundsmusik. Detta till en mycket lägre 
hyra jämfört med vad de stora kedjorna får betala.

- Tina Banh-Skybrand, marknadschef Visma Retail ”
1. H&M

2. Axel Johnson

3. Axfood

4. Circle K Sverige

5. Kooperativa Förbundet

6. Systembolaget

7. IKEA

8. Apoteket AB

9. Coop Butiker & Stormarknader

10. Apotek Hjärtat

De största detaljisterna efter omsättning i Sverige

Källa: largestcompanies.se



Det talas allt mindre om hur man samlar in data, men desto 
mer om hur man bearbetar och använder sig av data mer 
förfinat och i alla led. Hela vägen från lager och logistik till 
att analysera bästa hyllplaceringen eller kunna varna autom-
atiskt innan hyllor blir tomma. Det går även att följa nästintill 
hela kundresan med data; vilka touchpoints finns mellan dig 
och kunden, hur kunden beter sig i butiken och vilka köpvanor 
hen faktiskt har. 

Kravet på personlig kommunikation är numera ett faktum 
och de som inte använder sin kunddata för relevanta erbju-
danden, ända ner till individnivå, riskerar att bli helt irrelevan-
ta för sina kunder. 

Med tiden har tekniken blivit allt billigare. Det är inte längre 
endast de största bolagen som har råd att nyttja möjligheter-
na som finns på marknaden, utan användandet av data är lät-
tillgängligt och aktuellt för de flesta. 

När det inte finns något tak för möjligheterna och använd-
ningsområdena kring data och analys, är det viktigt att inte 
glömma det viktigaste: för kunden ska allt upplevas enkelt 
och sömlöst. Komplexiteten får vi ta bakom kulisserna.

Data, data och data
Att samla in data är bra. Men det är ingen idé om man inte vet hur man ska använda den.

Trend 3

Det gäller att maxa er data; nyttja den informa-
tion ni har för att vara relevanta för kunden. Till 
exempel har fler detaljister fått upp ögonen för 
att ge personliga födelsedagserbjudanden till 
sina kunder. Enkelt, men väldigt uppskattat och 
relationsskapande.

Thomas Karlsson, redaktör Market”
Konsumenten blir allt mer illojal. Det är just den butiken, den 
kedjan, den kanalen som just då passar bäst som avgör var 
kunden handlar. Det räcker inte med några rabatterbjudan-
den, nyckelordet är relevans. Det viktiga är inte antalet med-
lemmar, utan den uppbyggda faktiska relationen som räknas. 
Varumärket måste finnas i ett socialt livsstilssammanhang 
och leverera mervärde till kunden som människa. 

En aktör som har lyckats hitta en nischad och lojal målgrupp 
är MM laFleur; en liten kedja med affärsidén att hjälpa kvin-
nor i karriären med en snygg och användbar jobbgarderob. 
Det är en online retailer med egna klädmodeller som också 
skapar kundupplevelse i sina fysiska butiker, där stylister 
plockar fram personligt anpassade outfits i en avslappnad 
miljö.

Den fragmenterade målgruppen
Trots alla lojalitetsprogram är kunderna mer illojala än någonsin. Nu gäller det att träffa helt rätt i din 
kommunikation för att fortsätta vara relevant för just din kund.

Trend 4

- Thomas Karlsson, redaktör, Market



Det har länge talats om upplevelseshopping, men experi-
mental retailing handlar om att experimentera och testa 
retailkoncept, ny teknik och nya samarbeten. Teknologin är i 
mångt och mycket motorn idag och driver allt, från kunderna 
till retaillösningar. Alla vet att det sker förändringar - mån-
ga testar olika saker, men få vet vad de egentligen ska göra 
och varför. Frågan är när vi slutar tala om butikshandel och 
e-handel som två skilda saker? 

En avgörande faktor framöver blir att våga utvecklas, tänka 
om, testa, analysera och ständigt våga förändra. Dagens kon-
sumenter förväntar sig att bli uppvaktade, överraskade och 
uppskattade. För att fortsätta vara en relevant aktör måste 
retailers ständigt se till att förnyas i takt med sina kunder. Det 
kräver påhittighet och en flexibel grund att stå på.

Det är ingen tillfällighet att några av de mest framgångsrika 
detaljisterna idag är helt nya bolag utan gamla system och 
strukturer som håller utvecklingen tillbaka. 

Experimental retailing
För att kunna bli framgångsrik måste man våga satsa och testa. Det gäller att ha en flexibel struktur
och verktyg inom bolaget som stöder detta. 

Trend 5

Lululemon

Teknikutvecklingen driver 
handeln framåt



Förändras för framtiden

En slutsats efter årets NRF Retail’s Big Show är att det i 
slutändan handlar om att fånga konsumentens uppmärk-
samhet. Oavsett om det är en produkt du ska sälja, en idé du 
vill lansera eller ett företag du ska leda behöver ditt budskap 
formuleras så det blir värt att lyssna på, lätt att förstå och 
lätt att sprida vidare. Det handlar helt enkelt om Attention 
Economy. Vad gör du för att locka kunder till din verksamhet?

Ett annat viktigt budskap från årets mässa var vikten av 
att erbjuda Curated content. Det vill säga förädlade och 
genomtänkta erbjudanden, där det handlar om att förstå 
kunden och kundens kontext i alla tänkbara situationer. Det 
blir avgörande att verkligen förstå hela kundresan, men 
också att våga experimentera och utmana den. Detta för att 
kunna överraska och hitta nya vägar till vidare handel.

Uttrycket ovan har hämtats från James Curleigh, global 
varumärkeschef på Levi´s, och en av talarna på mässan. Curleigh 
konstaterade att om man vill ge kunden en bekväm, sömlös 
shoppingupplevelse krävs det mycket genomtänkt arbete bakom 
kulisserna, med bland annat teknik och system som måste 
integreras, liksom data som samlas, bearbetas och utnyttjas på 
rätt sätt. Ett budskap som fångade mycket av intrycken från övriga 
talare och utställare. 

Den flexibla grunden blir avgörande för dagens detaljister, då 
konsumenternas förväntningar förflyttas i takt med den mest 
moderna aktören. Ingen behöver erbjuda allt, men alla måste 
hitta sitt sätt att förnyas för att överleva i den föränderliga 
konsumentens värld. 

Keep it simple in the front, 
sophisticated in the back

Summering

”
Tina Banh-Skybrand 

Marknadschef Visma Retail
tina.banh-skybrand@visma.com

Thomas Karlsson
Redaktör Market

thomas.karlsson@hakonmedia.se 
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Visma Retail är en helhetsleverantör av IT-lösningar 
för detaljhandeln. Våra lösningar passar branscher 
som mode, apotek, dagligvaruhandel och sällanköp 
och fungerar fristående såväl som sömlöst med
varandra. Visma Retail erbjuder:

• Lojalitet
• WMS
• E-handel
• Butiksdatasystem
• POS
• Tjänster och konsulter
• Service, support och IT-drift

Läs mer om våra lösningar här 

https://www.visma.se/retail/omnikanal/
https://www.visma.se/retail/omnikanal/


Visma Retail AB
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Med vår hjälp kan aktörer inom detaljhandeln attrahera sina kunder till handelsplatsen, öka försäljningen genom förbättrad shoppingupplevelse och skapa lojala kunder. Detta genom smart användning 
av teknik som stödjer nödvändiga processer på alla nivåer. Vi erbjuder helhetslösningar inom butiksdata och kringtjänster. Som exempelvis kassaapplikationer, back office-lösningar och centrala system 
för styrning av kedjeföretag samt tjänster som projektledning, implementation, support och IT-drift. Vi har försett detaljhandeln med butiksdatalösningar i 30 års tid. Med bred erfarenhet av branschen 
och djup teknikkunskap har vi utvecklat lösningar som passar dagligvaruhandeln, apotek och fackhandeln.

visma.se/retail

http://visma.se/retail

