HYBRIDSHOPPING

Stora utvecklingsmöjligheter för detaljhandeln i
gränslandet mellan det digitala och det fysiska

Förord
Digitaliseringen möjliggör nya sätt för handel och konsument att mötas men butiker
och e-handel är sig fortfarande lika. E-handeln domineras av pureplayers medan
butikshandeln fortfarande leds av de gamla butikskedjorna. Omnikanalhandel
diskuteras flitigt men antalet aktörer som på allvar drar nytta av att agera både
fysiskt och digitalt är fortfarande få. Efter det digitala skutt som har skett under
pandemin och en acceleration av nya beteenden börjar nu en ny framtid skönjas. En
framtid där aktörer som kan sammanföra den fysiska handelns fördelar med den
digitala kanalens bekvämligheter är vinnare.
Shopadviser är ett företag som sammanför det fysiska med det digitala i syfte att
öka kundnöjdhet, konvertering och lönsamhet. Vi har låtit HUI genomföra en
undersökning om konsumenters inställning till nya lösningar för service i butik och
på nätet. Slutsatsen är tydlig – konsumenter vill ha kompetent hjälp och råd i
samband med köp och är mottagliga i alla kanaler. Alla aktörer i detaljhandeln,
oavsett om de kommer från butikshandel eller e-handel, har en stor möjlighet att
utveckla kundmötet med hjälp av nya hjälpmedel. Att investera i teknik som
underlättar för kund och personal och som kan sänka tröskeln för köp är vägen
framåt.
Med denna rapport vill vi dela kunskap om konsumentens inställning till nya
lösningar som förenklar köpresan och inspirera till investeringar i ny teknik som
möjliggör köpresan.
Trevlig läsning!
Jonas Ekegren, VD Shopadviser
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Inledning
Under pandemin har digitaliseringen hoppat framåt i
tiden och antalet nya lösningar för handeln har
accelererat. Pandemin har bidragit till att olika koncept
har testats. Liveshopping är ett av många exempel på ett
hybridkoncept där detaljhandeln experimenterar i
gränslandet mellan det fysiska och det digitala.
Konceptets framfart har varit omfattande både globalt
och i Sverige.
HUI Research har på uppdrag av Shopadviser genomfört
en konsumentundersökning i syfte att utreda
konsumenternas inställning till hybridshopping. HUI har
också scannat marknaden för marknaden mellan det
fysiska och digitala. Resultatet är tydligt - konsumenter
välkomnar hybridshopping och detaljhandeln bör se
över möjligheten att investera i teknik som sänker
köptröskeln.
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GRÄNSLANDET MELLAN FYSISK
OCH DIGITAL HANDEL

Framtiden är redan här
•

Enligt Svensk Handels rapport Läget i Handeln väntas ehandeln stå för cirka 40 procent av all detaljhandel år 2030
och över hälften av all tillväxt väntas ske via de digitala
kanalerna.

•

I takt med att kunderna gör en större andel av inköpen på
nätet minskar antalet fysiska butiker och Svensk Handels
prognoser visar att mellan 6 000 och 10 000 butiker
kommer att försvinna till år 2030.

•

Samtidigt som den fysiska handeln skalas ner exploderar
konkurrensen i den digitala världen. En sannolik utveckling
är att digitala aktörer kommer att se flera anledningar till
fysisk närvaro.

•

HUI:s bedömning är att detaljhandelslandskapet kommer
att ritas om i snabb takt och att de ledande aktörerna i
framtidens handel drivs av en digital logik med stora fysiska
inslag. Det finns alltså stor potential i gränslandet mellan
det fysiska och det digitala. Vinnarna blir aktörer som kan
sänka köptröskeln genom att ta den digitala handelns
fördelar till fysisk butik och den fysiska handelns fördelar till
nätet.
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Framtidens handel fylls av fler
besöksanledningar
Från handelsplats till mötesplats – De fysiska
handelsplatserna står inför både utmaningar och
möjligheter till följd av samhällets digitalisering.
Fler besöksanledningar och upplevelser – En handelsplats
måste vara värd ett besök, annars tenderar konsumenten att
beställa varan över nätet istället.
De olika kanalerna stöttar varandra – Detaljhandelsföretag
som har både fysiska butiker och e-handel utvecklar
strategier för att upplevelsen skall bli mer enhetlig oavsett
vilken kanal kunden besöker. Dessutom kan kombinationen
e-handel/fysisk butik även ge synergieffekter för
verksamheten.
Gråzon mellan fysisk och digital handel – Det finns en
omsättningspotential i gränslandet mellan fysisk handel och
e-handel.

6

Hybridshopping

HYBRIDSHOPPINGMODELL
Fyra typer av köpmönster baserat på försäljningskanal och
kundupplevelse

När e-handeln växer sig starkare förändras även
kundens beteende. Showrooming och webrooming
är två fenomen som har blivit mycket vanliga i
kundresan.

Online

Fysisk

I många fall används en kombination av dessa två
metoder, där varan undersöks både online och i
fysisk butik. Sömlöshet mellan de olika kanalerna är
viktigt i och med att det gör det smidigare för
kunden att fatta köpbeslut och genomföra köp.

Offline

Traditionell handel

Showrooming

Digital

Webrooming – när kunden söker information om
produkten online för att sedan köpa den i fysisk
butik.

Kundupplevelse

Showrooming – när kunden söker information om
produkten i fysisk butik för att sedan köpa den
online.

Försäljningskanal

Webrooming

Ren e-handel

Källa: The European Business Review
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Från multikanal till
hybridshopping

“Phygital is the concept of
using technology to bridge
the digital world with the
physical world with the
purpose of providing a
unique interactive
experience for the user”
- Monash Business School, 2020

Mötet mellan det digitala och det fysiska har genom åren
beskrivits på en mängd olika sätt. Begrepp som har
diskuterats är multikanal, omnikanal, showrooming,
webrooming, unified commerce och på senare tid phygital.
De senaste årens liveshopping har accelererat användandet
av dessa tjänster
Konceptet kan med ett enklare ord beskrivas som
hybridshopping och syftar till att förbättra kundupplevelsen
genom att kombinera den fysiska och den digitala
upplevelsen
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Marknaden mellan fysiskt och digitalt
I dagsläget är det
framförallt ett antal
internationella
nyckelaktörer som rör sig
inom området.
Här är några i urval.

KLARNA

AMAZON

CARREFOUR

Klarna och HEROs Virtual
shopping jobbar med
virtuella shoppinglösningar
där det går att chatta med
butikspersonalen för att få
hjälp med sitt köp.

Amazon var bland de första
i världen att testa cashless
shoppingkonceptet där det
inte behövs någon
butikspersonal. Via digitala
lösningar kan kunden
istället ha hela köpresan via
mobilen i en fysisk butik.

Matkedjan Carrefour har
under senare år varit i
framkant inom foodtech.
Under en provperiod fick
matbutikens medlemmar
pushnotiser baserade på
var de befann sig i butiken.
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Några
exempel
Även i Sverige har ett antal
aktörer satsat på
hybridshopping.

Källa: Kjell & Company

Källa: Postnord

Kjell & Company

PostNord

Lifvs

Kjell & Company har
regelbundna liveshoppingsändningar. Där kan kunden
ställa sina frågor till butiken
direkt i chatten.

PostNord har en funktion i
sin app där man kan se
försändelsens storlek i
relation till verkligheten.

Butikskedjan Livfs driver
små, obemannade butiker
på platser där det inte finns
något annat
dagligvaruutbud. Med hjälp
av mobilen gör kunden
jobbet själv via scan & payappen.
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Varför utforska
gränslandet?
• Detaljhandelslandskapet ritas konstant om och genom att
ta till vara teknikutvecklingen kan handeln anpassa sig till
konsumentens nya preferenser och behov.
• Flera företag på, både svenska och internationella,
arbetar redan nu med att integrera tekniska innovationer
i sitt erbjudande.
• Det finns många olika sätt att utforska gränslandet, men
målet är detsamma – att förenkla och förbättra
kundresan.

“Retail priority number
one is to understand the
potential in liveshopping
and one to one-solutions
and invest in technique
that simplifies the
purchase journey”
- Cate Ankertill,
D-congress 2021
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RESULTAT FRÅN
KONSUMENTUNDERSÖKNING

Om undersökningen
• HUI har genomfört en kvantitativ undersökning där ett
riksrepresentativt urval bestående av 1 008
respondenter har fått svara på frågor om sin
inställning till hybridlösningar när de handlar varor
online och i butik.
Man
Kvinna

48 %
51 %

18-29
30-39
40-49
50-59
60+

22%
20%
17%
17%
24%
13

38% av personer
mellan 18-19 år
kan tänka sig att
få hjälp via
videosamtal i
fysisk butik.

Rådgivningens kvalitet är
viktigast

36 procent av respondenterna anser att det viktigaste när de får hjälp i
butik är att rådgivningen är av hög kvalitet. Den näst viktigaste faktorn är
att få hjälp fort.
26 procent av respondenterna skulle kunna tänka sig att få hjälp av en
säljare via videosamtal i fysisk butik. Detta då de anser att det är hjälpen
i sig som är viktig, oavsett om de får den digitalt eller fysiskt.
En del kunder upplever att den personliga kontakten med butikspersonal
är påfrestande. 7 procent uppger att det viktigaste när de får hjälp i butik
är att de slipper ha personlig kontakt med butikspersonalen. En
respondent uttryckte att det viktigaste vid hjälp i butik är ”Att det är lätt
att få hjälp men också att det är JAG som inleder kontakt.”

36% anser att
rådgivningens
kvalitet är det
viktigaste
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Videosamtal – ett bra
verktyg

Många har en positiv inställning till att använda sig av videosamtal. 25
procent av respondenterna har mycket eller ganska positiva erfarenheter
av att få hjälp via videosamtal.

49% uppger att
hjälp via
videosamtal kan
öka sannolikheten
till köp

Videosamtal som verktyg kan öka försäljningen. När det kommer till att
få hjälp via videosamtal i butik uppger 49 procent av respondenterna att
videosamtal skulle/kanske skulle öka sannolikheten till köp.
Videosamtal som verktyg för att förbättra servicenivån ökar kundens
lojalitet till butiken. 23 procent av kunderna tror att lojaliteten till
butiken skulle öka om de höjde sin servicenivå genom att erbjuda hjälp
via videosamtal. 31 procent tror att den kanske skulle göra det.
Unga personers lojalitet till butiken kan öka mest med hjälp av
videosamtal. 37% av personerna mellan 18-29 säger att ökad servicenivå
i butiken skulle ge ökad lojalitet.

54% uppger att
hjälp via
videosamtal kan
öka lojaliteten till
butiken

15

Många av kunderna positiva
till hjälp via videosamtal

50% kan tänka sig
att videosamtala
med en expert när
de vill ha hjälp i
butik

Majoriteten av kunderna, både online och i butik, är positiva till att
få hjälp via videosamtal. 36 procent av respondenterna uppger att
de skulle uppskatta om det gick att videosamtala med en säljare när
de e-handlar och behöver råd. Ytterligare 30 procent uppger att de
kanske skulle göra det.

26 procent av respondenterna skulle kunna tänka sig att
videosamtala med en expert istället för att prata med
butikspersonalen när de handlar i en fysisk butik och behöver hjälp.
24 procent skulle kanske kunna tänka sig att göra det.

Nästan varannan
person mellan 1829 skulle föredra
att handla i en
webbutik där de
kan samtala med
kunnig personal.
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Majoriteten skulle
uppskatta experthjälp när
de handlar online
När respondenterna e-handlar skulle många av dem
uppskatta om det gick att komma i kontakt med en
expert som kan ge råd online. De flesta (42 procent)
skulle föredra om det gick att få råd eller ställa frågor
genom chatt. 19 procent skulle föredra att kontakten
sker via videosamtal och 17 procent att den sker per
telefon.

När du handlar varor på nätet och behöver hjälp
eller har en fråga, skulle du uppskatta om det var
möjligt att komma i kontakt med en expert online
som kunde ge råd?

42%

19%
17%

11%

Ja, genom videosamtal

Ja, genom chatt

Ja, genom telefonsamtal

Nej
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SLUTSATSER

HUI:s slutsatser
Detaljhandelslandskapet ritas om i snabb takt och framtidens handel
kommer att drivas av en digital logik med fysiska inslag. Det finns stor
potential i gränslandet mellan det fysiska och det digitala. Därför kan
aktörer som lyckas ta den digitala handelns fördelar till butik och den
fysiska handelns fördelar till nätet bli vinnare.
Konsumenten är enligt resultaten i denna studie öppna för hybridshopping.
Ungefär hälften av respondenterna menar att lojalitet och köp ökar vid
hybridshopping. Mer än en tredjedel av respondenterna menar att
möjligheten att få kompetent hjälp och råd i en butik är viktigare än att
träffa en fysisk person.
Mot bakgrund av de förändringar som sker i detaljhandeln och
konsumentundersökningens resultat är det tydligt att handeln bör
utvärdera hur teknik kan hjälpa konsumenten genom köpresan.
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Tack!
Kontakt:

HUI, Emma Wähl, Detaljhandelsanalytiker, emma.wahl@hui.se
Shopadviser, Jonas Arnberg, jonas.arnberg@shopadviser.se

