Retailbarometern
2018
Hur konsumenter driver detaljhandelns utveckling i Norden och
resten av Europa. En undersökning av Adyen och 451 Group
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Förord
Genom Retailbarometern följer Adyen detaljhandelns
utveckling i Europa och belyser hur konsumenters skiftande
förväntningar skapar möjligheter och utmaningar. Ny teknik
och nya trender ritar ständigt om detaljhandeln. Hur kan
handeln utnyttja de nya digitala verktygen för att skapa bättre
upplevelser på nätet såväl som i butik?
För vissa aktörer kan de digitala framstegen skapa oro
när medier rapporterar om butiksdöden och den fysiska
handeln ställs emot e-handeln. Adyen ser snarare en
trend där gränserna mellan digitala och fysiska
köpkanaler suddas ut.
Barometern visar att allt fler konsumenter uppskattar
kundresor med både fysiska och digitala beröringspunkter.
Vi ser att resor som innefattar exempelvis endless aisle,
möjligheten att beställa varor från nätlagret direkt i butik
och click-and-collect, där man beställer och hämtar
upp varan vid en utsatt plats både ökar kundnöjdheten
och försäljningen.
Långt ifrån alla har lyckats ta del av de nya möjligheterna.
Under de senaste 12 månaderna har detaljhandeln gått
miste om 157 miljarder kronor i förlorade intäkter på
grund av att man inte har levt upp till konsumenternas
förväntningar. 1 Detta motsvarar 24 resor fram och tillbaka
till månen eller 2 297 Teslabilar. Med Retailbarometern
vill vi öka förståelsen för vad konsumenter önskar sig av
detaljhandeln och hur handlare kan tillgodose nya krav
och behov.

Det finns mycket att lära från andra branscher för att
vända utvecklingen till sin fördel. Närliggande vertikaler
står inför samma möjligheter och utmaningar - men
lösningarna är ofta olika. Det är därför vi även har inkluderat
hotell och restaurang samt snabbmatsrestauranger i vår
undersökning; här hittar du några intressanta lärdomar
som kan tillämpas på i stort sett alla kategorier inom handel.
Vi hoppas att rapporten kan ge dig nya insikter och tankar
att bära med dig i planeringen inför 2019.

Tobias Lindh
Chef för Norra Europa, Adyen

1 - Källa: 451 Research’s Global Unified Commerce Forecast, 2018
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Om Retailbarometern:
Adyen följer den europeiska detaljhandelns utveckling
i samarbete med 451 Research Group. Retailbarometern
publiceras en gång per år och bygger på en undersökning där
vi har intervjuat fler än 5 000 konsumenter och 500 handlare
i Norden, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Spanien.
Företagen i undersökningen är verksamma inom
följande kategorier:
•
•
•
•
•
•

Skönhet
Kläder och mode
Lyxvaror
Hotell och restaurang
Snabbmatskedjor
Dagligvaruhandeln

Frågor om Retailbarometern besvaras av Katarina Nordin,
Marknadschef Adyen Norra Europa,
katarina.nordin@adyen.com.

3

Innehållsförteckning
Förord

2

Om Retailbarometern		

3

Innehållsförteckning

4

Sammanfattning

5

1 Konsumenten

6

Förstå din kund

7

Hur trendsättare skiljer sig från motståndare		

8

Vad vi kan lära oss av trendsättare

10

2 Köpupplevelsen

11

Miljarder i förlorade intäkter

14

Komfort		

17

Kontext		

19

Kontroll

19

3 Handeln

21

Samspelet mellan ledning och anställda

22

Kundupplevelsen

23

Verksamhetsfrågor

24

Hur branscherna skiljer sig åt

24

4 En framåtblick

25

Om Adyen

26

Metodik

27
4

Sammanfattning
Undersökningen visar på att det finns tre olika konsumentgrupper
indelade efter beteende och attityd: trendsättare, motståndare
och avvaktare. Genom att förstå de här segmenten kan handlare
skapa bättre köpupplevelser för sina kunder.
Konsumenter har tre grundläggande krav på en
shoppingupplevelse: komfort, kontext och kontroll. Vår
undersökning visar att det finns ett rejält glapp mellan
konsumenternas förväntningar och vad handlarna
faktiskt levererar. Till exempel uppgav 38 procent av
konsumenterna i vår undersökning att allt över fem
minuters väntan i kö är för länge, men få handlare har
rätt infrastruktur för att förebygga köer. Endast 28
procent av de tillfrågade handlarna använder mobila
försäljningsställen eller självbetjäning.
Konsumenter söker en bättre köpupplevelse. Vi fann
att 50 procent skulle handla mer på nätet om de fick
produktrekommendationer och kunde handla via en
chattbot. Möjligheten att kontrollera online om en vara
finns på lager skulle öka lojaliteten mot den handlaren hos
51 procent av respondenterna.
Även inom företagen råder delade meningar om hur
väl förberedda de är att möta kundernas stigande
förväntningar. Nästan två tredjedelar av ledningen
hävdar att de förstår de hinder som verksamheten står
inför, medan mindre än en tredjedel av de anställda
uppger samma sak.

Snabbmatsrestauranger står ut som en kategori där viljan
är starkast att öka samarbetet mellan fysiska och digitala
kanaler. Det här stämmer överens med konsumenternas
önskningar: 33 procent föredrar att beställa i förväg online
och sedan hämta upp maten i butik.
Handlare som inte möter konsumentens förväntningar
betalar ett högt pris. Långa köer i butik gör att många
konsumenter avbryter köpet, vilket har kostat europeiska
handlare 329,5 miljarder kronor under de senaste 12
månaderna. Av den summan gick 172,5 miljarder kronor
till konkurrenter efter att kunden slutfört köpet där och 157
miljarder kronor gick helt förlorade då kunden inte slutförde
köpet någonstans. 1
Att erbjuda för få eller fel betalmetoder spelar också en
betydande roll. Handlare gick miste om 12.5 miljarder
kronor på grund av att de inte erbjuder de betalmetoder
som kunderna föredrar.

1 - Källa: 451 Research’s Global Unified Commerce Forecast, 2018
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1 Konsumenten
De senaste åren har antalet kanaler och tillvägagångssätt
för att hitta inspiration, jämföra produkter och slutföra ett
köp ökat markant. Fragmentering av marknadsföringsoch säljkanaler medför en svårare uppgift för handlare som
vill vara med längs varje steg av kundresan.
6

Förstå din kund
Undersökningen visar på att det finns tre olika
konsumentgrupper indelade efter beteende och attityd:
trendsättare, motståndare och avvaktare (bild 1).
Trendsättare tycker om att ligga i framkant med att prova
ny teknik och digitala lösningar. Ungefär hälften av alla
europeiska konsumenter (51 procent) hamnar i den här
kategorin. Inom Europa har Spanien flest trendsättare
(56 procent) medan vi här i Norden har minst (42 procent).
Trendsättare representeras i högre grad av yngre
konsumenter; i åldrarna 18–34 år stämmer beteendet in
på 60 procent.
Trendsättare är den grupp som är mest intresserad
av att handla på nätet. Vår uppfattning är att de sätter
trenden för hur konsumenter kommer att handla i
framtiden – därav namnet.

Den tredje gruppen är avvaktarna, som ligger någonstans
mittemellan trendsättare och motståndare. I Europa är
41 procent av alla konsumenter avvaktare och i Norden
stämmer detta in på 48 procent. Även här är åldern en
betydande faktor: bara 33 procent i 18–34 tillhör den här
gruppen jämfört med 57 procent av konsumenter över 55.
Nästan två tredjedelar av avvaktare förespråkar gärna sina
favoritvarumärken och 36 procent uppger att de tycker
mycket om shopping.

Motståndare är mindre entusiastiska när det kommer till
digitala upplevelser och tar tid på sig innan de lägger om
sina vanor. I Europa utgör motståndare 8 procent av alla
konsumenter, jämfört med Norden där beteendet stämmer
in på 10 procent.

Bild 1: Fördelningen mellan trendsättare, avvaktare och motståndare i Europa

51%

41%

8%

Trendsättare sätter
trenderna för handeln

Avvaktare väntar och
ser innan de anammar
nya trender

Motståndare står
emot trender och
ny teknik

Den här gruppen ligger i framkant när
det kommer till digitala upplevelser
och ny teknik

Kunder som tycker om att handla och
följer strömmen när det kommer till
det digitala

Kunder som ogillar att använda
digitala lösningar och är långsamma
när det gäller att anamma ny teknik
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Hur trendsättare skiljer sig
från motståndare
Trendsättare och motståndare skiljer sig främst åt i hur
digitala de är i sin vardag. Trendsättare använder sig ofta
och gärna av olika typer av elektronik och ser det som ett
måste i vardagen. Hos trendsättare är användandet av
smartphones 95 procent och surfplattor 70 procent (se bild
2). Trendsättare anammar snabbt ny teknik: de är 16 gånger
mer benägna att äga en smartklocka än motståndare och
nästan 15 gånger mer benägna att äga en smart högtalare.
Jämfört med trendsättare har motståndare inte tillgång till
vardagselektronik i samma utsträckning, förutom när det
kommer till stationära datorer eller vanliga mobiltelefoner.
Av motståndarna äger 70 procent en smartphone och färre
än 35 procent äger en surfplatta.

När det kommer till nya betalmetoder använder trendsättare
gärna Apple Pay eller med kontaktlöst, medan 51 procent
av motståndare hellre väljer ett annat sätt att betala.
Trendsättare kännetecknas av sin uppskattning för
shopping (se bild 3). De är nästan fyra gånger mer benägna
att uppge att de tycker mycket om shopping jämfört med
motståndare. När de handlar gör de det helst på nätet:
49 procent av trendsättare föredrar att handla online
jämfört med 15 procent av motståndare. Trendsättare
uppvisar även mer lojalitet mot varumärken de tycker om
medan motståndare väljer det enklaste och bekvämaste
alternativet i stunden.
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Bild 2: Enhetsinnehav bland trendsättare och motståndare
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Bild 3: Hur och var trendsättare och motståndare tycker om att handla
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Vad vi kan lära oss av
trendsättare
Trendsättare är ett värdefullt konsumentsegment som
vi förutspår kommer att växa över tid. De efterfrågar en
förstklassig köpupplevelse där fysiska och digitala kanaler
kopplas samman under kundresan (se bild 4).

Trendsättare vill ha en högre grad av personalisering än
andra segment. Hälften uppgav att de skulle vilja få en
personlig hälsning, till exempel ett pushmeddelande med
ett anpassat erbjudande, när de går in i en butik.

Eventuell friktion under kundresan stör en trendsättare:
de vill kunna påbörja köpet i en kanal och slutföra det
i en annan. Enligt vår undersökning uppgav 65 procent
att de skulle känna ökad lojalitet mot ett företag om de
kunde se online om produkten finns på lager innan de
besöker butiken.

Friktionsfria betalningar är också viktigt för trendsättare.
Hälften vill kunna betala med butikens app, till exempel
genom att skanna en streckkod vid kassan, och 57 procent
av europeiska trendsättare vill kunna skanna varorna i
appen och att betalningen därefter dras automatiskt när de
lämnar butiken.

Trendsättare ställer högre krav på företagen de handlar
ifrån. Vi fann att 69 procent av trendsättare skulle handla
mer på nätet om de fick produktrekommendationer och
kunde handla via en chattbot.

Det räcker inte att konkurrera med pris. För att vinna
konsumentens förtroende och lojalitet måste man även
kunna erbjuda en enkel, smidig och kundanpassad
köpupplevelse i alla de kanaler som kunderna använder.

Bild 4: Vad som kännetecknar en god köpupplevelse för trendsättare

Omnikanal

Digitala lösningar

65%

69%

Mobila betalningar

Smidighet

skulle öka sin lojalitet mot en
handlare om de kunde kontrollera
online om en vara är tillgänglig
innan de gick går till butiken

51%

vill använda en butiks egen app för
att betala, t.ex. genom att skanna en
streckkod i kassan

skulle handla oftare online om de
kunde få produktinformation och
handla via en chattbot

Personalisering

50%

skulle vilja ta emot personliga
erbjudanden från företag i mobilen
baserat på var de befinner sig

57%

Skulle handla mer i butik om
betalningen drogs automatiskt när
man lämnade affären
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2 Köpupplevelse
När köpupplevelsen inte lever upp till konsumentens
förväntningar påverkas försäljningen avsevärt. En missnöjd
kund avbryter ofta köpet för att istället handla hos en
konkurrent, spenderar avsevärt mindre, eller väljer att inte
slutföra köpet över huvud taget.
11

Miljarder i förlorade intäkter
Vår undersökning visar att europeiska handlare gick
miste om 329,5 miljarder kronor under de senaste 12
månaderna på grund av långa köer. Av den summan gick
172,5 miljarder till konkurrenter efter att kunden slutfört
köpet där och 157 miljarder gick helt förlorade då kunden
inte slutförde köpet någonstans. Att erbjuda för få eller fel
betalmetoder spelar också en betydande roll. Handlare
gick miste om 12,5 miljarder kronor på grund av att de inte
erbjöd de betalmetoder som kunderna föredrar.
I Norden gick handlare miste om 16,4 miljarder kronor på
grund av köer: 9,1 miljarder kronor på grund av att kunden
avbröt köpet och slutförde det hos en konkurrent och 7,5
miljarder på grund av de inte slutförde köpet alls. Ytterligare
954,8 miljoner kronor gick förlorade på grund av att fel eller
för få betalmetoder fanns till hands.
Källa: 451 Research’s Global Unified Commerce Forecast, 2018

Bild 5: Hur mycket detaljhandeln går miste om i förlorad försäljning på grund av köer och fel betalmetoder

Långa köer kostar detaljhandeln

329,5 miljarder

5 minuters

i Europa och 16,4 miljarder i Norden

kötid är för långt för majoriteten av konsumenter

Fel betalmetoder kostar detaljhandeln

12,5 miljarder

2 av 3

i Europa och 954,8 miljoner i Norden

konsumenter är inte helt nöjda med valet
av betalmetoder
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Komfort, kontext och kontroll
Hur bygger man en strategi för att skapa en bättre
köpupplevelse? Vår undersökning visar att man
behöver ta hänsyn till tre faktorer: komfort, kontext
och kontroll (se bild 6).
Komfort
Idag räknar konsumenter med att kunna hitta inspiration,
jämföra produkter och handla, helt på egna villkor. Den här
undersökningen visar på vikten av att korta köer och låta
kunder betala på snabbaste, enklaste vis. Funktionalitet
som att betala med ett klick och mobila betalningar i butik
ökar din konvertering och bygger lojalitet.

Kontext
Konsumenter förväntar sig en smidig köpupplevelse
från början till slut. Genom att skapa ett samspel mellan
fysiska och digitala kanaler kan man som handlare
erbjuda en smidig och personlig service som får
kunderna att återvända.

Kontroll
Konsumenterna vill kunna utforma en köpupplevelse på
sina villkor. De vill ha kontroll över hur deras uppgifter används,
vilka betalmetoder de kan använda och gärna ha insikt i
vilka varor som finns i butik, så att de inte ödslar sin tid.

Bild 6: Tre faktorer för att skapa en god köpupplevelse

Kontext

Komfort

65%

57%

skulle spendera köpa mer i en butik
som erbjöd en personlig upplevelse
(t.ex. produktrekommendationer)

skulle shoppa i en viss butik om det
var mer bekvämt (t.ex. färre köer)

skulle handla mer om de kunde
beställa varan digitalt och hämta upp
den i butik

48%

Kontroll
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Komfort
Konsumenter förväntar sig att kunna köpa vad de vill ha,
hur de vill, var de vill och när de vill. Vår undersökning visar
att långa köer i butik är ett av de största hindren för att
möta den här efterfrågan. Av de konsumenter som inte
föredrar att shoppa i butik, säger 41 procent att det beror
på att de inte gillar att köa (se bild 7).
För 38 procent är allt över fem minuters väntan i en kö
för lång tid. I Norden har 83 procent av alla konsumenter
lämnat butiken för att kön var för lång.

Kortare köer
Genom att minska fokus på kassan och i stället satsa
på mer flexibla sätt att betala kan man förbättra
konsumentens köpupplevelse. Mobila betalterminaler,
betalkiosker och självbetjäning är effektiva sätt att korta
köerna i butik.

Vår undersökning visar att de flesta handlare inte har rätt
verktyg för att minska köandet i butik:
• 72 procent erbjuder inte betalning via mobila
betalterminaler
• 71 procent erbjuder inte betalning via betalkiosker
• 70 procent erbjuder inte självbetjäning

Smidiga betalmetoder
Att erbjuda rätt betalmetoder är viktigt för kundupplevelsen
och har en betydande inverkan på konvertering. Allt fler
konsumenter vill kunna använda smidiga betalmetoder
som Apple Pay och Swish i kassan och andra kontaktlösa
betalmedel (se bild 8).
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Detta är ett område där handlare behöver vara lika snabba
som utvecklingen för att möta kundernas förväntningar.
Även fast 40 procent uppger att de är måna om att erbjuda
nya betalmetoder så är 66 procent av konsumenter inte helt
och hållet nöjda med utbudet.

Snabba och smidiga betalningar online är ett
utvecklingsområde där handeln har mycket att vinna med
små medel: 41 procent av alla konsumenter har någon
gång övergett ett köp för att de blivit ombedda att uppge
sina kortuppgifter.

Möjligheten att betala snabbt och effektivt online blir
allt viktigare för konsumenter. Bara genom att erbjuda
betalningar med ett klick kan handlare bygga lojalitet med
30 procent av alla konsumenter.
Detta är ännu mer uppskattat av dem som föredrar att
handla online, där 53 procent efterfrågar betalningar
med ett klick.

Bild 7: Hur detaljhandeln möter konsumenternas förväntningar på komfort

Konsumenter

Detaljhandeln

Köer

41% tycker inte om att handla i butik
på grund av långa köer

30% av handlare erbjuder
självbetjäning

Smidiga betalmetoder

66% är inte helt och hållet nöjda med
utbudet av betalmetoder

41% av handlare är måna om att
erbjuda de senaste betalmetoderna

Betalningar med
ett klick

30% skulle känna ökad lojalitet mot
företag som erbjuder betalningar
med ett klick

35% av handlare erbjuder betalningar
med ett klick
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Bild 8: Hur bekväma konsumenterna i Europa är med att betala kontaktlöst

Är du bekväm med att
betala kontaktlöst, t.ex.
med kontaktlöst kort eller
en mobil wallet?
% som svarade ja

Norden
(Sverige, Finland, Norge och Danmark)

73%

Storbritannien

88%

Tyskland

70%

Frankrike

79%
Spanien

80%
16

Kontext
Konsumenter uppskattar en personlig och smidig
upplevelse, men det här kan vara svårt att uppnå när
kundresan innefattar både digitala och fysiska upplevelser
med flera omvägar och stopp längs vägen. Till exempel kan
en konsument få upp ögonen för ett varumärke i sociala
medier, leta information om produkten på mobilen för att
sedan handla varan i butik (se bild 9).
Tekniska framsteg inom röstaktivering, kroppsburen teknik
och AI och AR kommer att ge framtidens konsumenter
ännu fler verktyg att hämta inspiration, jämföra produkter
och slutföra sina köp med. Hur skapar man en personlig
upplevelse när ingen kundresa är den andra lik? Det första
steget är att koppla ihop de olika köpkanalerna för att få en
samlad kundbild och skapa möjligheter för personalisering
vid varje beröringspunkt.

Personalisering
Många handlare har gjort stora framsteg inom
personalisering online, men få erbjuder samma
köpupplevelse i butik. Idag anser 40 procent av handlare att
det är fördelaktigt att utrusta medarbetare med surfplattor
eller andra mobila enheter för att ge kunderna en mer
personlig service, men endast 19 procent av konsumenter
tycker att produktrekommendationer i butik är ”mycket
tillfredsställande”.
Detta är ytterligare ett område där handlare kan öka
försäljningen genom att investera i digitala verktyg: 33
procent av de konsumenter som föredrar att shoppa
online skulle handla i butik om de kunde få personliga
kuponger och rekommendationer.

Omnikanal

Mer än hälften av respondenterna (51 procent) uppgav att
möjligheten att kontrollera online om en vara är tillgänglig
innan de går till butiken skulle öka deras lojalitet. Ytterligare
44 procent sa detsamma när det gällde att kunna byta ett
onlineköp i butik, en siffra som ökar till 48 procent bland
25–34-åringar.
De flesta handlare uppger att de behöver fokusera mer
på omnikanal: 43 procent uppgav att de behöver stärka
samarbetet mellan sin e-handel och butikshandeln.
Företag inom kläder och mode, skönhet och lyxvaror
har mest att vinna på en omnikanalsstrategi. Vår
undersökning visar att möjligheten att handla en vara
online och byta den i butik skulle öka lojaliteten hos 39
procent av konsumenterna när det kommer till kläd- och
modeinköp, 27 procent för skönhetsinköp och 26 procent
för köp av lyxvaror.

Ny teknik
Tekniska framsteg skapar ständigt nya möjligheter till
försäljning. Chattbottar tillåter automatiserad försäljning
på konsumentens villkor genom meddelandetjänster som
Facebook Messenger och Whatsapp. Med röstaktiverade
högtalare som Amazon Echo och Google Home kan
användare genomföra köp i stunden utan att använda en
skärm (se bild 10).
Undersökningen visar att 50 procent av konsumenterna
skulle handla oftare om de kunde göra inköp via en
chattbot och 41 procent uppgav samma sak om köp med
en smart högtalare. Trots detta ligger handeln efter. Endast
23 procent av företag låter kunderna handla med hjälp av
en chattbot eller högtalare.

En omnikanalsstrategi är avgörande för att kunna anpassa
köpupplevelsen efter konsumentens behov.

Bild 9: Hur bekväma konsumenterna i Europa är med att betala via en chattbot
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Norden
Europeiskt
genomsnitt

52%
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Bild 10: Hur detaljhandeln möter konsumenternas förväntningar på kontext

Konsumenter

Detaljhandeln

Personalisering

19% är inte helt nöjda med
produktrekommendationerna i butik

40% anser att anställda skulle kunna
erbjuda bättre service med hjälp av
surfplattor

Omnikanalupplevelse

51% skulle känna ökad lojalitet mot
företag som visar vilka varor som
finns tillgängliga i butik på nätet

43% anser att de behöver starkare
samarbete mellan sin e-handel och
butiksverksamheten

Digitala lösningar

50% skulle handla oftare om de kunde
göra köp via en chattbot

23% av handlare låter kunder handla
via en chattbot
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Kontroll
Att ge konsumenterna kontroll över sina uppgifter,
vilken betalmetod de vill använda och översikt över
produkttillgänglighet ökar kundnöjdheten (se bild 11).
Dataskydd
Kontroll över personuppgifter och övrig information
uppskattas alltmer av konsumenter, särskilt i Europa
där den allmänna skyddsförordningen (GDPR) nu har
trätt i kraft. För handlare är det viktigt att uppehålla
säkerhetsföreskrifter och vara transparent mot kunden.
Enligt undersökningen uppger 20 procent av företagen att
bedrägeri och riskreducering är en växande utmaning, men
endast 10 procent av konsumenter har blivit underrättade
om en dataöverträdelse under det gångna året.
För 33 procent av konsumenterna påverkar
säkerhetsbrister deras lojalitet mot ett företag. Det här
gäller främst konsumenter i åldrarna 35–44 år, av vilka
53 procent uppgav att säkerhet är en viktig faktor när de
väljer handlare.

Den här siffran ökar till 40 procent för konsumenter i
åldrarna 18–24 år, som i större utsträckning förväntar sig
att kunna betala med digitala plånböcker som Apple Pay
och Google Pay™️.
Konsumenter i Norden ställer högst krav bland
konsumenter i Europa på hur de betalar. När de inte får
betala med sin önskade betalmetod lämnar 39 procent
butiken och slutför sitt köp någon annanstans jämfört med
europeiska konsumenter där 34 procent slutför sitt köp
någon annanstans (se bild 12). Trots detta prioriterar bara
drygt en fjärdedel av europeiska företag att stödja sina
kunders föredragna betalmetoder.

Produkttillgänglighet
Genom att erbjuda en översikt över produkttillgänglighet
online kan företag öka sin försäljning. Vår undersökning
visar att konsumenter drar sig för att handla i butik
med anledning av att de inte vet om varan kommer att
finnas tillgänglig. Däremot skulle mer än hälften av alla
konsumenter handla mer i butik om de kunde köpa varor
som var slut i lager och få dem hemskickade och 57
procent skulle handla mer om de kunde beställa varan
digitalt och hämta upp den i butik. I dag erbjuder bara 26
procent av företag hemleverans.

Betalmetoder
Att erbjuda fel betalmetod är ett väsentligt hinder för att
skapa en stark köpupplevelse för konsumenten. Omkring
en tredjedel av konsumenterna har under det senaste
året stött på en handlare som inte accepterade deras
föredragna betalmetod.

Bild 11: Hur konsumenter reagerar när deras föredragna betalmetod inte är tillgänglig
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Bild 12: Hur detaljhandeln möter konsumenternas förväntningar på kontroll

Konsumenter

Detaljhandeln

Betalmetoder

32% av konsumenter som blivit
nekade att använda sin föredragna
betalmetod handlar för ett mindre
belopp eller avbryter köpet

27% anstränger sig för att erbjuda
de betalmetoder konsumenterna
efterfrågar

Produkttillgänglighet

50% skulle handla oftare i fysiska
butiker ifall de kunde få produkter
som inte finns på lager levererade hem

26% av handlare låter kunder beställa
varor som inte finns på lager och få
dem levererade hem

Personuppgifter

10% har blivit informerade om
en dataöverträdelese under det
senaste året

20% har påverkats av en dataläcka
under det senaste året
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3 Handeln
Konsumenterna driver detaljhandelns utveckling framåt
samtidigt som trycket att anpassa sig efter nya trender och ny
teknik ökar. För att tillgodose nya konsument behov finns det
mycket att lära från de olika perspektiven inom handeln och
olika branscher.
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Starkare samspel mellan
ledning och anställda
Vår undersökning visar att det finns ett avsevärt
glapp mellan ledning och anställdas uppfattning av
verksamhetens styrkor och svagheter. För att möta
konsumenternas behov, driva innovation och tillämpa
nya strategier krävs ett större samspel mellan ledning
och anställda där kommunikation och samarbete
utgör ledorden.

Kundupplevelse
Ledning och anställda ser olika på hur väl förberedda de
är att möta konsumenters förväntningar och skapa en god
köpupplevelse (se bild 13).

Kontantfria butiker
Ledningen är mer positivt inställd till att gå över till kontantfri
handel än de anställda. Hela 53 procent av cheferna är för det
här jämfört med 33 procent av de anställda.

Digitala upplevelser
Ledningen lägger mer fokus på att skapa fler digitala
upplevelser för kunder i butik än de anställda. Det här kan
bero på att många digitala upplevelser ännu inte klarar resan
från styrelserummet till butiksgolvet, utan fastnar på idéoch planeringsstadiet.

Köer
Ledning och butiksanställda har olika syn på köande i butik.
Nästan hälften av alla i chefsposition tycker att långa köer är
en kritisk fråga, medan endast en tredjedel av de anställda
uppger samma sak.

Bild 13: Glappet mellan ledningen och anställdas syn på kundernas köpupplevelse
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Verksamhetsfrågor
Ledning och anställda ser även olika på verksamhetsfrågor
för fortsatt utveckling (se bild 14).

Bedrägeri
Tre av fem respondenter på ledningsnivå uppger att
deras verksamhet är beredd på att hantera bedrägeri.
Av de anställda som dagligen har kontakt med kunder
uppger endast 42 procent att verksamhetens beredskap
är tillräckligt hög.

Framtida utmaningar
Nästan två tredjedelar (62 procent) av de tillfrågade i
ledande ställning anser att de förstår vilka hinder som
verksamheten eventuellt kan stöta på, jämfört med bara
29 procent av de anställda.

Innovation
Av ledningen har 68 procent ett starkt förtroende för
sin förmåga till innovation, jämfört med 50 procent
av de anställda.

Bild 14: Glappet mellan ledningen och anställdas syn på verksamhetsfrågor
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Hur ser det ut i olika branscher?
Vår undersökning visar att det finns stora skillnader mellan
branscher när det gäller kundupplevelse och övergripande strategi.
Snabbmatsrestauranger

Dagligvaruhandeln

Snabbmatsrestauranger uppvisar det största behovet
av ett stramare samarbete mellan e-handel och
butiksverksamhet. Genom att låta konsumenten beställa
online eller i en betalkiosk i butik minskar köerna och
kundnöjdheten ökar (se bild 15).

Personal inom dagligvaruhandel ställer sig skeptiska till
mobila betalterminaler i butik, medan det här är något som
efterfrågas hos en tredjedel av konsumenterna.

Skönhet

Kinesiska turister är en viktig målgrupp för handeln,
då de är köpstarka och gärna reser för att handla.
Snabbmatsrestauranger och kläd- och modeindustrin är
de kategorier som mest prioriterar den här målgruppen.
Genom att erbjuda lokala betalmetoder, som till exempel
Alipay och WeChat Pay, kan man öka kundnöjdheten hos
kinesiska turister.

Kinesisk köpkraft

Skönhetsinköp gör konsumenter helst i butik (57 procent)
jämfört med online (43 procent). Det här beror på
svårigheterna med att prova och returnera skönhetsvaror
vid onlineköp, vilket innebär att showrooms har en stor
potential i den här kategorin.

Hotell och restaurang
Hotell- och restaurangkategorin såg högst efterfrågan på
surfplattor och andra mobila enheter för att underlätta köp.

Bild 15: Störst vs minst efterfrågan på utveckling inom nyckelområden efter bransch
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4 En framåtblick
Detaljhandeln förändras ständigt och dess utveckling
är spännande att följa.
Tekniska framsteg skapar ett skifte i relationen mellan
konsument och handlare, med nya utmaningar och
möjligheter. Retailbarometern visar att framtiden för
detaljhandeln kräver en digital och kundorienterad strategi.

Återigen bevisas vikten av omnikanal för detaljhandeln.
En samlad kundbild är ett måste för att förstå var
möjligheterna ligger och bygga en strategi utifrån det.
Därifrån kan man sedan enkelt skapa komplexa kundresor
som bidrar till en enhetlig upplevelse i alla kanaler.

Ökade krav på komfort, kontext och kontroll gör att
handlare behöver skapa enkla och smidiga köpupplevelser
där digitala och fysiska beröringspunkter flätas samman.
Köpet sker i den kanal som är närmast till hands – vare sig
det är på nätet, i mobilen, i butik eller genom kroppsburen
teknik – och kunderna förväntar sig samma bemötande
oavsett vilken kanal de väljer. De handlare som erbjuder den
bästa upplevelsen vinner också deras lojalitet.

Sist men inte minst, är det viktigt att komma ihåg att
ingen lösning behöver vara perfekt från start. För att
lyckas krävs det att man inte fastnar i planeringsfasen.
Marknaden utvecklas hela tiden och strategier som
tar år att förverkligas kan bli för gamla innan de ens har
rullats ut. Testa ofta och i liten skala för att hitta en
lösning som fungerar.

Vår undersökning visar att detaljhandeln inte är fullt rustad
för att möta de här förväntningarna än. Långa köer och fel
eller för få betalmetoder kostar miljarder i förlorade intäkter.
Innovation är på gång, men det finns en fortsatt klyfta
mellan ledningens vision och de anställdas vardagssysslor.

Genom att testa lösningen på det här sättet minskar man
även avståndet mellan ledningen som lägger strategin och
de anställda som förverkligar den. Det är så man skapar
rätt förutsättningar för att möta konsumentens behov idag
såväl som imorgon.

Att satsa på rätt teknik är A och O. Som undersökningen
visar använder sig konsumenter i högre utsträckning
av smart elektronik för att hämta inspiration, jämföra
produkter och slutföra köp. Mobila betalterminaler,
självbetjäning och betalkiosker ökar kundnöjdheten
samtidigt som de förebygger köer.

Betalningar är en viktig del av pusslet. För att diskutera hur
Adyen kan hjälpa till under resans gång kan ni kontakta oss
på: adyen.com/about.
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Metodik
Under Q2 2018 intervjuade vi 5 033 europeiska
konsumenter i åldrarna 18–55+. Respondenterna var
från Storbritannien, Tyskland, Spanien, Frankrike och
Norden, med cirka 1 000 respondenter från varje land.
Undersökningen var utformad för att bättre förstå deras
köpvanor, preferenser och beteenden, och för att få
bättre insikter om deras förväntningar på handlare
samt deras behov.
Undersökningen föll jämnt mellan män och kvinnor med
gymnasieexamen eller högre.
• 11 procent av respondenter med en årlig personlig
inkomst under 35 000 euro (337 000 SEK)
• 25 procent med en inkomst på 35 000–49 000 euro
(337 000–472 000 SEK)
• 32 procent med en inkomst på 50 000–74 000 euro (482
000–713 000 SEK)
• 20 procent med en inkomst på 75 000–99 000 euro
(723 000–954 000 SEK)
• 12 procent med en personlig inkomst över 100 000 euro
(964 000 SEK)
För att göra en skillnadsanalys genomförde vi samtidigt en
undersökning med 503 stycken B2C-handlare verksamma
i Europa. Respondenterna var från Storbritannien,
Tyskland, Spanien, Frankrike och Norden, med cirka 100
representanter från varje land. Undersökningen kartlade
deras nuvarande och planerade implementering av ett
brett utbud av digitala omvandlingsinitiativ som syftade
till att förbättra verksamheten och kundupplevelsen.

Undersökningen inkluderade handlare inom sju branscher
fördelade på följande sätt:
•
•
•
•
•
•
•

15 procent inom kläder och mode
9 procent inom lyxvaror
14 procent inom skönhet
14 procent inom hotell och restaurang
15 procent inom snabbmatsrestauranger
16 procent inom livsmedelsbutiker
17 procent inom allmän detaljhandel

Respondenterna bestod av en mix av personer i
ledningsposition, chefer samt anställda från olika delar
av detaljhandeln, inklusive e-handel, kundupplevelse,
omnikanal, produkthantering, butiksverksamhet, handel/
betalningar och risk/bedrägeri.
Storleken på verksamheterna varierade på följande sätt:
• 28 procent av respondenterna kom från handlare med
en årlig omsättning på mellan 10–50 miljoner euro
(96–482 miljoner SEK)
• 39 procent från handlare med en årlig omsättning på
51–500 miljoner euro (491 miljoner–4.8 miljarder SEK)
• 27 procent från handlare med en omsättning på 501
miljoner – 5 miljarder euro (48.2–16.4 miljarder SEK)
• 6 procent från handlare med intäkter över 5 miljarder
euro (16.4 miljarder SEK)
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Om Adyen
Adyen är betalbolaget bakom många av världens ledande
företag. Genom en modern end-to-end plattform levererar
Adyen friktionsfria betalningar på nätet, i mobilen och
i butik. Plattformen har direktuppkoppling till Visa och
MasterCard samt lokala betalmetoder som Swish, Klarna
och AliPay. Adyen har kontor världen över. Bland kunderna
hittar man Spotify, Daniel Wellington, Elgiganten, Viaplay,
Sneakersnstuff, Gant, Peak Performance, Tiger of Sweden,
Rebtel, Oriflame, Jula, Storytel, Fenix Outdoor, SAS, Happy
Socks, Telia Company och Electrolux.

Om 451 Research:
451 Research är ett ledande forsknings- och
rådgivningsföretag inom informationsteknik med inriktning
på teknologisk innovation och marknadsstörning. Mer
än 100 analytiker och konsulter erbjuder grundläggande
insikter till mer än 1 000 kunder globalt genom en
kombination av syndikerad forskning och data, rådgivning
och marknadsstrategiska tjänster samt olika evenemang.
Företaget grundades år 2000 och har sitt huvudkontor
i New York. 451 Research är en division inom The 451
Group.
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