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”Corona har ændret vores forbrugsmønstre, og vi
kommer ikke tilbage til virkeligheden før corona igen.”
Boris Nørgaard Kjeldsen, administrerende direktør, Dades A/S

2

3

GANGSTEDRAPPORTEN
2021
Gangstedrapporten 2021 sætter fokus på udlejning til fysisk retail efter mere end et år med
coronakrise. En krise som i uforudset omfang
og varighed har accelereret udviklingstendenserne og stresstestet retailmarkedet.

ning, fungerer interviewene som en tryktest af
og inspiration til de pointer og anbefalinger, som
rapporten indeholder. Interviewdeltagerne skal
have stor tak for engageret at dele deres viden
og indsigt med os.

Rapporten kommer i kølvandet på Gangstedrapporten 2020 ”Fremtidens retail i 2030 i et
udlejningsperspektiv”. Hvor 2020-rapporten blev
afgivet i foråret 2020, kort inde i coronakrisen, er
2021-rapporten foranlediget og motiveret af, at
de fulde konsekvenser og implikationer af krisen
nu efterhånden tegner sig.

Rapporten er et diskussionsoplæg fra Gangsted
Advokatfirma og Instituttet for Fremtidsforskning.
Formålet er at give aktører og beslutningstagere
en nuanceret forståelse for de væsentligste forandringer i retailmarkedet, som er realiseret eller tæt
på at være realiseret efter et år med coronavirus.

Denne 2021-rapport indeholder otte dybdegående og strukturerede interviews med fremtrædende aktører inden for retail, som hver især
repræsenterer et bredt udsnit af udlejere, lejere,
byudviklere og rådgivere. Aktører, som aktivt er
med til at skabe rammerne for fremtidens fysiske
retail i Danmark. I sammenhæng med de analyser,
som er afgivet af Instituttet for Fremtidsforsk4

Vores bud på scenarier indikerer – som altid –
en sandsynlig udvikling og er ikke en endegyldig
sandhed. Rapporten er færdigredigeret ultimo
april 2021 og har derfor ikke medtaget efterfølgende udvikling og data frem til publiceringen.
Dette er den tredje Gangstedrapport. De øvrige
rapporter kan findes her: gangsted.dk/da/viden/.
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10 TENDENSER, SOM VIL VÆRE
STYRENDE FOR FREMTIDENS RETAIL

FREMTIDEN FOR
FYSISK RETAIL
DEFINERES NU
De fysiske butikker har i generationer været
grundlaget for udformningen af byer og handelsliv.
Med digitalisering, e-handel og ændret forbrugeradfærd gennemgår fysisk retail nu en strukturel
forandring. Tendenserne er ikke nye, men er afgørende accelereret efter et år med coronavirus.
Overlevelse i branchen fordrer forståelse af, hvordan tendenserne spiller sammen, og hvordan
barren for kundeoplevelsen løbende flyttes i et
forandret marked. Forandringerne kommer til at

have stor betydning for værdisætning af ejendomme både i og uden for byerne – med væsentlige
konsekvenser for udlejere, lejere, investorer, det
offentlige, borgere og forbrugere.
Det er netop nu, at fremtidens fysiske retail bliver
defineret, og det er nu, det afgøres, hvem der
forsvinder, og hvem der kommer til at dominere
fremtidens retailmarked.

Gangstedrapporten 2021 kan
sammenfattes i nedenstående 10 udviklingstendenser, som vil få afgørende betydning for
udlejning til retail i fremtiden.

1.

UDVIKLINGEN DELER HASTIGT MARKEDET

6.

FORBRUGERINDSIGT VIA DATA BLIVER ET

OP I VINDERE OG TABERE: Hastigheden på udvik-

AFGØRENDE KONKURRENCEPARAMETER

lingen mellem butikker, som oplever høj økonomisk

FOR RETAIL: Forståelse af kundernes adfærd bliver

vækst og andre butikker, som oplever tilbagegang, bliver

afgørende i konkurrencen med e-handel. Forbrugerdata vil i

markant. Udlejere til retail skal i stigende grad forudse

stigende grad skulle indsamles og bruges i realtid – dvs. i det

og foregribe udviklingen.

øjeblikkelige møde med den individuelle forbruger. Udlejere
bør understøtte lejere i adgang til data om deres kunder.

2.

BUTIKKER UDEN ONLINESALG OVERLEVER
IKKE: Om 10 år er 30-70 % af forbruget forsvundet

7.

samtidig formår at sælge både online og via fysisk butik,

TRAFIKSKABERE ER GULD VÆRD – SELV
OM DE IKKE SELV TJENER MANGE PENGE:

fra de fysiske butikker. Hvis man ikke skiller sig ud, og

	
Mindre og ikke-kommercielle aktører som skaber naturlig

er man væk i 2030.

trafik til butikker og områder, bliver vigtige. Fysisk retail
fremtidssikres ved at blive endnu mere bekvemme for for-

3.

F YSISK RETAIL SKAL UNDGÅ AT FALDE

brugeren end det digitale alternativ. Bekvemmeligheden

MELLEM TO STOLE: Udviklingen peger på, at fysisk

sikres gennem synergier med andre aktører, som skaber

retail fremover skal positioneres som enten en destination,

naturlige, fysiske kundestrømme.

som forbrugeren er villig til at rejse efter, eller som lokal,
som er retail nær hjemmet. Det er afgørende ikke at blive

8.	VIND FORBRUGERENS TID VED AT VÆRE FYSISK

fanget i midten. Et forsøg på at være noget for alle, kan

UNIK: I forsøget på at vinde forbrugerens tid og fokus skal

ende med at man ikke er noget særligt for nogen.

retailere skabe en unik fysisk oplevelse, forbrugeren ikke
får andre steder. En fysisk oplevelse som ikke nødvendigvis

4.

SUCCESFULDE SAMARBEJDSMODELLER

er fokuseret på selve produktet.

FOR LEJERE, UDLEJERE OG KOMMUNER
SKAL FINDES: Fremtidens samarbejdsmodeller mellem

9.

MERE HJEMMEARBEJDE ÆNDRER FORBRUGER-

udlejere og lejere skal understøtte partnerskaber og tæt-

PRÆFERENCER OG KUNDESTRØMME: Hjemme-

tere samarbejde. Modellerne er ikke fundet endnu, hvilket

arbejde betyder mindre tid ude af hjemmet. Pendler- og

er udfordret af, at de skal formes i et marked, hvor begge

rejseafhængige retailere vil få færre kundestrømme, når

parter er under stigende pres.

forbruget flytter tættere på hjemmet. Udlejere har muligheder for udvikling af mødesteder og forbrug tættere

5.

DET OFFENTLIGES ROLLE VIL FORØGES:

	
Kommuner og det offentlige har en mulighed – og

på hjemmet, samtidigt med at pendlerafhængig retail
vil blive nedjusteret.

forpligtelse til - at være proaktive i udviklingen af
fremtidens levende handelsby. Det må forventes, at

10.	
AFSTAND OG HYGIEJNE ER AFGØRENDE

det offentlige vil involvere sig og påvirke bl.a. sam-

FOR FYSISK NÆRHED: Efter pandemien vil afstand

arbejdet mellem aktørerne i retailmarkedet, af hensyn

og hygiejne fortsat være forudsætninger for at kunne til-

til at vende udviklingen og opretholde et blomstrende

trække flest mulige forbrugermålgrupper. Fysisk retail skal

byliv til gavn for alle.

tilpasse sig en ændret forbrugeradfærd, herunder med
ønsker til afstand og afskærmning i relevant omfang.
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GANGSTEDRAPPORTEN 2020
sætte dybe spor i fremtidens lejemarked for retail:

Med coronakrisen bliver retail aldrig det
samme igen, og vi vender ikke tilbage til
udlejningsmarkedet fra før krisen.

— F
 ortsat stigning i antallet af
retaillukninger og behov for
konvertering.

Mange af tendenserne opleves allerede
i dag, og de vil blive forstærket og føre
til omfattende forandringer for retailejendomme frem mod 2030.

FYSISK RETAIL
EFTER ET ÅR
MED CORONA

— Det digitale og analoge
smelter sammen.

Den aktuelle krise vil være afgørende
for, hvor hurtige og omfattende forandringerne vil blive.

— Samarbejde og udnyttelse af
synergier i økosystemer bliver
en præmis for overlevelse.

Den udvikling, der vil udspille sig over de
kommende mange måneder, vil derfor

FORBRUGERTILLIDEN ER FALDET
Forbrugertilliden belyser befolkningens syn på og
forventninger til deres nuværende og fremtidige
økonomiske situation.

Meget bedre = 100,
Meget dårligere = -100
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Coronakrisen har sat omfattende spor i markedsudviklingen for retail og retailejendomme.
Samtidig har krisen skabt rystelser i samfundsøkonomien, hvilket har medført, at forbrugertilliden er faldet. Generelt forventer de danske
forbrugere, at Danmarks økonomiske situation
om et år er dårligere end i dag.
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På den anden side har e-handel gennemgået en
iøjnefaldende voldsom vækst. Især danske netbutikker har nydt godt af nedlukningen. Mange
retailaktører har øget deres onlinetilstedeværelse
og services, samt investeret i e-handelsløsninger
for at indfri efterspørgslen.

5

2

Markedet for fysisk retail er lige nu voldsomt
påvirket af den seneste tids restriktioner, tvangslukninger og deraf følgende økonomisk usikkerhed. Imens har forandringer i forbrugeradfærden
haft en stor og polariserende påvirkning af fysisk

retail. Overordnet er retailforbruget blevet mere
koncentreret omkring dagligdagen, hjemmet og
matriklen. Forbrugeren har været afskåret fra
at bruge tid og penge på oplevelser og sociale
aktiviteter, hvilket har skabt omsætningstilbagegang i flere brancher.
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3 SCENARIER
FOR RETAIL
I 2030

Online

Fysisk

30

30
50

50

70

VI HAR OPSTILLET TRE MULIGE
FREMTIDSSCENARIER FOR
OMSÆTNINGSFORDELINGEN
MELLEM ONLINE OG FYSISK
RETAIL I 2030

A:
MODSTANDSDYGTIG FYSISK RETAIL
(FREMSKREVET UDVIKLING)

B:
KINESISKE TILSTANDE
(ACCELERERET UDVIKLING)

C:
DE STÆRKESTE OVERLEVER
(EKSPONENTIEL UDVIKLING)

For udlejere betyder dette scenarie, at der kun
sker gradvise forandringer i forholdet mellem
lejer og udlejer. Få butikskoncepter forsvinder
helt, men udvikles og tilpasses. Nedgangen i omsætningen bliver delvist kompenseret af værdien
i at kunne supplere e-handelskoncept med en
fysisk tilstedeværelse. Men behovet for indretning, placering og plads har ændret sig betydeligt.

Vinderne i udlejningsmarkedet for retail er dem,
der har været meget mere end udlejere. Retailaktører har samarbejdet med udlejerne om at
udvikle unikke retailkoncepter, hvor der er skabt
synergier mellem lejersammensætning, de fysiske
rammer og onlineoplevelsen. En del af konceptet
bygger på konstant at kunne tilpasse indretning og
justering af butiksareal og placering på baggrund
af ændrede behov.

Retailudlejningsmarkedet er blevet hårdt ramt og
står tilbage med en masse tomme lejemål, som
skal konverteres til anden udnyttelse som kontor,
lager, distribution, produktion og bolig.

Begrænsningen i folks lyst til at købe dagligvarer
online har gjort, at udviklingen er forløbet gradvist.
Samtidig er der blevet investeret i modeller for
fysisk retail, som er mere samarbejdsorienterede
og giver kunderne en bedre samlet oplevelse.
Man har formået at gøre det fysiske mere ‘fysisk’,
reagere proaktivt på udviklingen og tilpasse sig.
Der har været stor villighed til at imødekomme
hybride, omnichannel-forretningsmodeller, hvor
værditilbuddet ved fysiske butikker frister folk
til at købe ting på stedet, men også fungerer i
samspil med onlinesalg. Coronakrisen har ‘renset’
ud i mindre velfungerende koncepter og der er
en fornyet optimisme omkring det fysiske som
tiltrækningskraft.
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Nedgangen i den fysiske retail har været selvforstærkende, og trafikken er centreret omkring
færre handelsområder. Fysisk retail er forblevet
konsolideret og yderligere polariseret. Det betyder, at mange aktører, der ikke har formået at
reagere, er forsvundet fra markedet eller er
blevet opkøbt.
E-handel er blevet endnu mere bekvemt, hvilket
har sat yderligere skub i udviklingen og flyttet
barren for, hvad man skal tilbyde for at tiltrække
kunder i de fysiske butikker. Stort set alle fysiske
aktører har set sig nødsagede til at skabe en
online-tilstedeværelse, så en del af kundestrømmen går den vej. Omnichannel-retail er for alvor
blevet en realitet, og der er kun plads på markedet
til dem med stærke fysiske koncepter.

Coronakrisen har accelereret udviklingen radikalt,
og mængden af fysisk retail i relation til e-handel
er reduceret med voldsomt hast med store konsekvenser for retail-udlejere. Det altovervejende
fysisk-baserede forbrug er ydelser såsom oplevelser, cafeer og restauranter. Der er stadig showrooms, som fungerer som hotspots for brand
awareness, men folk køber online, fordi det både
er billigere, mere bekvemt og kan tilbyde ultrakorte leveringstider og stort udvalg.
Fysisk shopping bliver set som en gimmick, og en
investering i det nostalgiske, men det er en bevidst
besværlig oplevelse i forhold til den skræddersyede online-oplevelse. Der er enkelte nye fysiske
koncepter, der har vist sig holdbare, men kun fordi
de kombinerer en unik oplevelse med bekvemmelighed for forbrugeren.
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3 SCENARIER
– Udgangspunkt, hastighed og plateau
”En meget større del af mad bliver
distribueret via nettet, så et samlet plateau på
50/50 er ikke urealistisk. Det betyder, at
dagligvarebutikken ikke længere er et anker,
som alle andre butikker kan læne sig op ad.
Det er hele pladsen, som skal være attraktiv.”
Kathrine Heiberg, CEO, Reteam Group og PropCo

CORONAKRISEN

DIGITAL TRANSFORMATION

NY MARKEDSSTRUKTUR

NY FORBRUGERADFÆRD

FYSISK/DIGITAL RETAIL

PLATEAU 70/30

PLATEAU 50/50

PLATEAU 30/70
TID
2020

2022

Vi anvender begrebet ”plateau” som metafor
for det fremtidige balance mellem online og
fysisk retail.
Der er således en bevægelse (linjens hældning)
der indikerer hvor hurtigt udviklingen går, og
et plateau der indikerer, hvor balancen ligger.
14

2030

Dette er i sagens natur en forsimplet måde
at fremstille den fremtidige udvikling på.
Nye teknologier vil med tiden give ændrede
adfærdsmønstre, der, når de indtræder, igen
vil forårsage ubalancer mellem fremtidens
online og fysiske retail.
15
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RAPPORTENS
OPBYGNING
I det følgende behandles 4 hovedtemaer, som
sammen og hver især forventes at blive styrende for
markedet for udlejning til fysisk retail.

FYSISK
RETAILFORBRUG
Samfundsøkonomien
og udviklingen i fysisk
retailforbrug under corona

4

FORBRUGERTENDENSER
Forbrugertendenser
i forhold til afstand
og udviklingen i
hjemmearbejde

2

RETAILUDLEJNING

AKTØRSAMARBEJDE
Samarbejde mellem
aktørerne i branchen

DIGITALISERING

Digitalisering
og teknologi

3

16
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SAMFUNDSØKONOMIEN
OG UDVIKLINGEN
I FYSISK RETAILFORBRUG UNDER
CORONA

FYSISK
RETAILFORBRUG

FORBRUGER-

RETAIL-

AKTØR-

TENDENSER

UDLEJNING

SAMARBEJDE

DIGITALISERING

18
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SAMFUNDSØKONOMIEN OG UDVIKLINGEN

SAMFUNDSØKONOMIEN
I Gangstedrapporten 2020 afdækkede vi fire
scenarier for de økonomiske konsekvenser af
coronakrisen baseret på 1) hvorvidt strategierne
for social afstand viser sig at være effektive eller
ej, og 2) hvorvidt der vil være en effektiv vaccine
tilgængelig for offentligheden inden for 2 år,
eller om det kommer til at tage længere tid. Det
har efterfølgende vist sig, at vacciner i rekordtempo er blevet offentligt tilgængelige. Dermed
er scenarierne V og W, hvor et eller flere hurtige
dyk bliver erstattet af tilbagevendt vækst, sandsynlige for den overordnede danske samfundsøkonomi, mens scenarierne U og L er dømt
ude grundet den hurtige vaccineudvikling.
Den økonomiske vækst tegner til først at vende
tilbage tidligst i 2022, for forventningerne til den
danske vækst i 2021 blev i marts nedjusteret til
1,4%. Dog er det vigtigt at bemærke, at der før
corona var stabil høj vækst. Nedjusteringen
lader altså til at være et midlertidigt skvulp i den
danske økonomi og ikke et strukturelt problem
som ved finanskrisen i 2008-2009. Dermed
er der – med et vist forbehold for den globale
coronasituation - ikke noget, der tyder på, at vi
rammer ind i en langvarig økonomisk krise. De
massive offentlige investeringer under coronakrisen forventes ikke at påvirke den langsigtede
økonomiske udvikling negativt.
Usikkerheden ved krisen har fået danskerne til
at sætte flere penge til side til opsparing. Det har
bl.a. vist sig på aktiemarkedet, hvor der i 2020
kom 200.000 flere privatinvestorer til Nordnets
investeringsplatform. En årsag til den høje investeringsgrad vurderes at være det lave rentemiljø,
20

hvor det lige nu ikke betaler sig at have formuen
stående i banken. Derfor bliver det interessant at
følge rentens udvikling over de næste år. Danskernes disponible indkomst er steget i de senere år,
men det er tydeligt, at det private forbrug under
coronakrisen udgør en mindre andel, hvilket
indikerer en højere opsparingskvote.
Derudover er der åbnet en prisfest på ejendomsmarkedet, både i de større byer og i provinsen.
Salget af boliger er eksploderet, hvilket også gør
sig gældende for sommerhuse, som folk måske
tidligere har fravalgt til fordel for rejser og oplevelser. Det skaber højere faste udgifter på lang
sigt. Et undervurderet aspekt ved coronakrisen
er, at den kan have mindsket mange danskeres
disponible indkomst og dermed råderum for forbrug på lang sigt, da investeringer, langvarige
forbrugsgoder og forbundne udgifter ‘låser’ indkomst. Dog skal det bemærkes, at boligbyrden
for en gennemsnitlig husejer er historisk lav og
selv hvis noget gæld skal refinansieres, så er det
primært et problem, hvis renten pludselig stiger
kraftigt, hvilket vurderes som mindre sandsynligt
i nærmeste fremtid.
Udbetalingen af de indefrosne feriepenge har
samtidig været kunstigt medvirkende til at holde
hånden under forbruget og dermed retail i en
svær tid. Nationalbankens beregninger indikerer
da også, at restriktioner var skyld i det lavere
forbrug snarere end forbrugernes forsigtighed.
Først efter corona – forventeligt i 2022 – vil
det stå klart, om forbrugerne finder tilbage i
gamle mønstre.

SCENARIER FOR SAMFUNDSØKONOMIEN
(GANGSTEDRAPPORTEN 2020)

6 MÅNEDERS
MIDLERTIDIG PANIK

18-24 MÅNEDERS
KRISE

3 ÅR MED NEGATIV
ELLER LAV VÆKST

10 ÅR MED LAV
GLOBAL VÆKST

Diverse hjælpepakker og
rettidig håndtering af sygdommen får hurtigt afværget
recessionen, og vi kommer
hurtigt tilbage til normaltilstanden.

Recessionen i det første
halvår af 2020 bliver erstattet
af nogen grad af optimisme i
efteråret, men der sker et tilbagefald i første halvår 2021,
eftersom virussen kommer
igen i en anden bølge.

Coronakrisen efterlader dybe
og vedvarende spor i den
danske og globale økonomi til
og med 2023. Strategien for
social distance holder pandemien nede, men fastholder
samfundet i recession i årene
frem, til en vaccine bliver
tilgængelig.

Den globale økonomi er i
knæ. Vi bevæger os ind i en
periode, der beskrives som
”Den nyere depression”, og
hvis længde og omfang ligner
depressionen i trediverne.
Samfundet formår ikke at
implementere en effektiv
strategi for social distance,
og vaccine såvel som effektiv
behandling findes ikke inden
for de kommende år.

Strategi for social distance

Strategi for social distance

Strategi for social distance

Strategi for social distance

holder pandemien nede.

er ineffektiv, og pandemien
udbryder igen.

Vaccine bliver offentligt tilgængelig
inden for 2 år efter udbruddets start.

holder pandemien nede.

er ineffektiv og formår ikke
at holde pandemien nede.

Vaccine bliver IKKE offentligt tilgængelig
inden for 2 år efter udbruddets start.

Kilde: Gangstedrapporten 2020.
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POLARISERING
Fra V eller W til en K-udvikling

Mens coronakrisen forventeligt nærmer sig sin
afslutning, ser vi en polarisering af retailmarkedet
og dets brancher, dvs. voksende forskelle mellem
de øverste og nederste lag i markedet. Der er
antydninger af en K-udvikling, hvor nogle brancher og virksomheder har haft gavn af krisen og
22

er vokset undervejs, mens andre er nødlidende.
Der er opstået en tydelig kløft mellem succesfulde og ofte digitaltbaserede brancher og virksomheder (såsom levering og online-platforme),
og fysisk betingede virksomheder som oplevelsesøkonomien og HORESTA, som er nødlidende.
23

SAMFUNDSØKONOMIEN OG UDVIKLINGEN

SAMFUNDSØKONOMIEN OG UDVIKLINGEN

står ved afgrundens rand. De stærke digitale
spillere kan modsat ride videre på bølgen skabt
af corona, i en situation hvor kundegrundlaget
er udvidet, og vækst har skabt grundlag for yderligere investeringer.

Imens rejser og andre oplevelser er midlertidigt
forsvundet som elementer i danskernes forbrug,
så har online-dagligvarer, byggemarkeder (gørdet-selv projekter) og hobbyområder vundet frem.
På trods af hjælpepakker til de hårdt prøvede
og tvangslukkede brancher, så har perioden
fra marts 2020 til april 2021 været en hård
prøvelse, som vi kommer til at se langsigtede
følgevirkninger af.

Vi står ved et paradigmeskifte, og selvom
retailmarkedet på lang sigt nok skal mødes
på midten igen, så er vindere og tabere ramt
forskelligt på lang sigt.

Mange aktører, som er afhængige af en fysisk
butik og ikke har omstillet sig til det digitale,

RISIKO I UDVALGTE SERVICEERHVERV FOR AT
MÅTTE AFVIKLE I LØBET AF DE NÆSTE TRE
MÅNEDER SOM FØLGE AF COVID-19

%

”Corona har været en test af retail
på mange niveauer, og det har
accelereret markedet med 3-5 år.”
Christian Brewaeys, deputy COO Denmark & Sweden,
Steen & Strøm Danmark A/S

UDVIKLING I FORBRUGERANDELE
FRA 2019 TIL 2020

Nogen eller meget stor risiko for afvikling
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SAMARBEJDE MELLEM AKTØRERNE

”Fysisk retails fremtid afhænger af, om udlejere, lejere og
byer formår at arbejde mere sammen - og på nye måder”
Kathrine Heiberg, CEO, Reteam Group og PropCo

”Jeg fornemmer, at lejer og udlejer efterhånden forstår,
at de skal sidde sammen i bussen. De har ikke nødvendigvis
modsatte interesser. Lejers succes er udlejers.

SAMARBEJDE

Samarbejde er en forudsætning for at ændre
fremtiden for retail i en positiv retning.”
Thomas Ulrik, advokat & partner, Gangsted Advokatfirma

UDFORDRET OG I
STRUKTUREL FORANDRING
Fremtidens succesfulde samarbejdstilgange og
-modeller skal udvikles under nuværende betingelser med hastige forandringer og aktører, der er
hårdt udfordrede. Vilkår, som sætter samarbejder
under pres. Vi forventer stigende friktion mellem
aktørerne i værdikæden, indtil markedet finder en
ny balance.
Fra et udlejningsperspektiv vurderer vi, at fire
væsentlige aktør-samarbejder indeholder afgørende muligheder og trusler for udviklingen af
fremtidens økonomisk bæredygtige fysiske retail:
— Lejersamarbejde (og øvrige udlejere)
— Kommunalt samarbejde (offentlig)
— B
 yrumaktørsamarbejde (oplevelser,
kultur, fritid, sundhed etc.)
I et presset marked forudsætter aktør-samarbejde
som udgangspunkt en ressourcestærk aktør som
initiativtager, drivkraft og facilitator. Her har storcentre og stærke lokale samarbejdstraditioner en
fordel i forhold til at skabe grundlaget for fremtidens samarbejdssynergier. Organisation, processer og kultur er her allerede etableret og er
ofte kendetegnet ved en proaktiv, ledende aktør.
Det store spørgsmål er, om det kan lykkes at
skabe en fremtidssikret og dynamisk samar28

bejdsorienteret tilgang. Formår udlejer og lejer
at bevæge sig væk fra en transaktionsorienteret
tilgang præget af et bagvedliggende kortsigtet afkastkrav med udgangspunkt i den enkelte aktør?

STAKEHOLDERTILGANG

– Fokus

Forbrugerne vil i fremtiden fortsat opsøge områder med butikker og butikskoncentrationer,
som bliver oplevet som værdifulde baseret på
bl.a. tidsforbrug, pris, vareudvalg, oplevelser og
sociale interaktioner.
Kan parterne skabe organisering, samarbejdsform og indsigt, der muliggør fælles investeringer
f.eks. i at tiltrække de rigtige kunder til området?
Med færre butikker og øget konsolidering er
succesen afhængig af marginaler, herunder evnen
til at skabe en attraktiv handelsby, område eller
destination gennem stakeholdersamarbejder.
Gevinsten ved en øget samarbejdsbaseret
stakeholder-tilgang er grundlæggende udvikling af synergier og grundlag for en større
gennemslagskraft.
Vi forventer, at samarbejde og udnyttelse af
synergier i økosystemer bliver en præmis for
overlevelse for fysisk retail. Retailudlejere bør
som alle andre retailaktører være proaktive omkring udvikling af bæredygtige samarbejdsmodeller og aktørsamarbejder på tværs af værdikæden.

TRANSAKTIONSBASERET

SAMARBEJDSBASERET

– Egen forretning
– Begrænset transparens
– Selvbestemmelse
– Agilitet
– Reaktionstid og handlekraft
– Kontrol

– Fælles markedsplads
– Transparens
– Synergier
– Øget modstandskraft
– Langsigtet handlingskraft
– Ekstern indflydelse
– Øget modstandsdygtighed
– Netværk
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LEJER OG
UDLEJER I ET
STADIG TÆTTERE
SAMARBEJDE

”Et væsentligt øget partnerskab mellem lejere
og udlejere er med til at styrke centeret som helhed.
Shoppingcenteret er blevet et partnerskab mellem
lejer og udlejer. Vi er blevet dybt afhængige af
lejer-performance, efterhånden som leje er blevet
mere omsætningsbestemt. Den model gør, at man
står skulder ved skulder både i opgang og nedgang.”
Boris Nørgaard Kjeldsen, administrerende direktør, Dades A/S
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Historisk har fronterne mellem udlejere og lejere
ofte været trukket skarpt op. Igennem det sidste
årti har forholdet udviklet sig mod en stadig større
grad af samarbejde. Den fremtidige og bæredygtige samarbejdsmodel forventes at indeholde en
stadig støre grad af ”én for alle – og alle for én”
musketer-ed og partnerskabstilgang. En partnerskabstilgang vil grundlæggende betyde, at aktørerne skal arbejde tæt sammen på løbende
basis og med åbenhed. Det vil forandre den hidtil
ret fastlåste tilgang til samarbejde. Et øget niveau
af partnerskab vil skabe fundamentet for øget
agilitet og er en forudsætning for at tiltrække
og fastholde forbrugerne til fysisk retail.

ligeledes en stigende forøgelse i fælles investeringer og aftaler med trafikskabende aktører for
at sikre forbrugernes fysiske tilstedeværelse.
Denne udvikling vil i et marked med overudbud
af lejemål blive igangsat og faciliteret af udlejer.

Samarbejdet mellem udlejere og lejere i tilstødende, områdedefinerende matrikler vil øges.
Vi imødeser markant tættere samarbejde i grænsefladen mellem områdekoncepter, butiksudlejning og lejers eget butikskoncept. F.eks. forventes
der en fortsat yderligere reduktion af lejemåls
størrelser, mens flere aktører deler et større lejemål for at opnå synergier, tiltrække forbrugere og
reducere de faste omkostninger. Der forventes

Omvendt er samarbejdet mellem lejer og udlejer i
utallige andre lejemål etableret med nedjustering
og/eller udskydelse af betalinger. Ved udskydelse
af lejebetalinger er der fremadrettet et kortsigtet
pres på lejer for at indfri de udskudte forpligtelser
– i et marked hvor presset på fysiske butikker stiger. Den succesfulde udlejer vil i fremtiden være
en forpligtet, værdsat og kompetent sparringsog udviklingspartner for lejer.

Det kan konstateres, at manglende samarbejde
har betydet, at en række butikker har måttet
dreje nøglen om, hovedsageligt fordi de i lyset
af coronakrisen ikke har kunnet opfylde deres
kortsigtede lejeforpligtelser. Udlejere har ikke
haft mulighed for eller villighed til at indgå en
langsigtet og bæredygtig løsning for betaling af
leje under krisen.
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KOMMUNALT
SAMARBEJDE
PULSERENDE BYLIV OG
BÆREDYGTIGHED
Markedspladsen og bylivet er helt centralt for
byskabelsen og –udviklingen. Men bylivet er udfordret, og kommuner har brug for langvarige og
dybe samarbejder med udlejere for at vende den
negative udvikling og skabe et blomstrende handels- og byliv til gavn for alle aktører og borgere.
Kommuner, handelsbyer og områder er i hård
konkurrence med hinanden om at tiltrække og
fastholde borgere. Hvis nabokommunen lykkes
med at skabe spændende byliv, så siver borgerne
og kunderne derover.
Det offentlige og retailaktørerne har en fælles
målsætning om at skabe en levende handelsby,
og det kræver mere end blot at ”bygge sig ud af
det” ved at modernisere og renovere byrummet.
For eksempel har den omfattende istandsættelse
af Strøget i hjertet af København ikke forhindret
udviklingen mod stadig flere butikslukninger og
tomme lejemål. For at skabe liv skal der mere til
end ny belægning og flotte facader.
Udviklingen af samarbejdet vil ske i spændingsfeltet mellem by, byliv, kultur, fritid, udlejere,
borgere og butikker. Udlejningsaktører skal i sam32

arbejdet forstå og agere med ikke-kommercielle
interesser og samtidig være særdeles bevidste
om offentlighedens stigende fokus på bæredygtighed og samfundsansvar.
Kommuner må forventes at integrere fysiske
kommunale kontaktpunkter som f.eks. borgerservice, institutioner og fritidstilbud med byog handelslivet.
Som det også er set andre steder i Europa, bliver
der i øget grad indført bilfri bymidter, parkeringsafgifter, færre parkeringspladser og måske også
kørselsafgifter. ‘Liveabiility’ er kommet i fokus, og
det indebærer en by, som er behagelig og sund at
være i for borgerne. Udviklingen er umiddelbart i
et modsætningsforhold til fysisk retails ønske om
tilgængelighed for forbrugere i eget køretøj.
Kommuner og det offentlige er, som stærke aktører, naturlige facilitatorer for udviklingen af nye
samarbejdstilgange til sikring af et blomstrende
lokalt handelsliv. Spørgsmålet er, om samarbejdet
med retailaktørerne bliver udviklet tids nok til at
vende udviklingen for fysisk retail i den enkelte by.
Kommuner og det offentlige har en mulighed for og forpligtelse til – at være proaktive i udviklingen
af fremtidens levende handelsby.

”Noget af det helt særlige ved udviklingen af Musicon er, at den skal ske i en
bottom-up samskabelsesproces med retailere og forbrugere. Fra starten
har vi som kommune fravalgt en masterplan.
Der skal planlægges så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt for
at skabe plads til samskabelse og skabe liv før byudvikling.”
Andreas Høegh, leder af Musicon-Sekretariatet Roskilde Kommune
Foto: Musicon gadeidræt / Roskilde Kommunes mediegalleri
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SAMARBEJDE
MED “TRAFIKSKABENDE”
BYRUMSAKTØRER

”Vi vil gerne have fitness, klinikker og biografer ind
i vores centre. De er en del af en hvilken som helst
borgers forbrugmønster, og deres tilstedeværelse
betyder, at vi styrker shoppingcenteret som destination. Sådan at folk altid har i baghovedet, at uanset
hvilket behov de har, stort set, så kan de gå ned i et
givent shoppingcenter og få det løst.
Kendskabsgrad betyder utroligt meget for os som
destination. Nu skal man som storcenter ind og være
en del af byens handelsliv. Det er det nye fælles
samlingssted, også socialt.”
Boris Nørgaard Kjeldsen, administrerende direktør, Dades A/S
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Overordnet vokser online-retail med afsæt i
bekvemmelighed for forbrugeren. Det er nemt
og bekvemt at handle online, og det kan gøres alle
steder fra. Der er stort potentiale for fysisk retailaktører i at indgå samarbejder og opnå synergier
med, byrumsaktører, som også fremadrettet
genererer naturlig fysisk trafik til butikker og områder. Vi forventer en udvikling, hvor det traditionelle bytorv i en moderniseret og fremtidssikret
udgave bliver et mangfoldigt samlingspunkt for
fysiske aktiviteter og fysisk retailforbrug på tværs
af formål, målgrupper og døgnet (se Gangstedrapporten 2020 om scenarier for den integrerede bymidte).
‘Trafikskabende’ byrumsaktører omfatter bl.a.
læger, tandlæger, liberale erhverv, borgerservice,
kultur, fitness, sport, forlystelser og underholdning. F.eks. er der store synergipotentialer i at
integrere fritidsaktiviteter i byrummet som et

alternativ til stand-alone-aktiviteter i udkanten
af byen isoleret fra retailforbruget. Integrationen
af trafikskabende byrumsaktører i det fysiske
handelsmiljø vil understøtte konverteringen af
ledige lejemål i takt med, at fysisk retail reduceres.
Oplevelsesøkonomien og trafikskabere er ikke
entydigt svaret på behovet for potentielle samarbejdspartnere og udfordringen med at skabe
bekvemmelighed. Vi satte i Gangstedrapporten
2020 fokus på restauranter og spisesteder
som voksende trafikskabende retailaktører. Der
konstaterede vi, at mens der er kommet flere
cafeer og restauranter til, så tjener restauranterne
stadig færre penge. Selvom danskerne spiser ude
som aldrig før, og branchen vokser, så lader det til,
at et mætningspunkt for antallet af restauranter
og spisesteder er ved at være nået. Omvendt er
der andre trafikskabende aktiviteter, som med
fordel vil kunne integreres i handelsrummet.
35

”Fastsættelse af leje og uopsigelighedsperiode i et
lejeforhold er ofte mere nuanceret, end det umiddelbart fremgår, da der er en kædereaktion helt tilbage
til den finansierende part, der samtidig skal værdiansætte ejendommen.
I denne værdiansættelsesproces er de vigtigste
parametre blandt andet lejefastsættelses- og
uopsigelighedsperiode.
Når nye lejekoncepter har behov for større fleksibilitet, eksempelvis i form af ønske om kortere
uopsigelighedsperiode, er det indlysende, at det
giver udfordringer tilbage i kæden. Her er en
udfordring, der skal arbejdes med i fremtiden.”
Thomas Ulrik, advokat & partner, Gangsted Advokatfirma

”Refshaleøen er interessant, fordi den overrasker,
og man kan gå på opdagelse på området. Hvis de
elementer skal med over i den blivende by, så skal
der være andet end boliger, dagligvarebutikker
og caféer, og her skal man turde løsrive sig fra
afhængigheden af strøgkunder.”
Claus Hovmøller Jensen,
udviklingsdirektør, Refshaleøens Udviklingsselskab A/S
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DIGITALT KVANTESPRING

DIGITALISERING
OG TEKNOLOGI

DEN DEFINERENDE FAKTOR
Fysisk retail bliver digitaliseret eller lukker. Retail
gennemgår en fortsat accelererende digitalisering, og udviklingen sker i et større omfang end
forventet i Gangstedrapporten 2020. Stadig
flere forbrugere handler på nettet, og det vil
have en selvforstærkende effekt mod en stadig
stærkere forbrugerpræference for e-handel.
På kort sigt er der sket en eksplosion i nære
digitale løsninger med f.eks. click-and-collect,
selvbetjening med egen scanning, live-shopping
events og 1:1 kundemøder på online-platforme.
Udviklingen vil forventeligt fortsætte med
stigende kraft mod 2030.
Strukturelt kan der opstå skelsættende forandringer for fysisk retail, når store og omsætningstunge fysiske retailere transformeres mod
e-handel. De bliver generelt benævnt som ankerbutikker, hvor forbrugerne dagligt eller ugentligt
handler. Med coronakrisen har et bredt udsnit af
de omsætningsdominerende ”late movers” som
f.eks. supermarkeder og personlig pleje gennem40

gået en accelereret digital udvikling. Denne udvikling kommer sandsynligvis til at tage yderligere
fart frem mod 2030.
Udviklingen vil være drivende for ”collapse of
the middle” i fysisk retail (se Gangstedrapporten
2020 og figuren på side 42). Det forventes, at
der på sigt vil være en markant mindre trafik til de
fysiske butikker i dagligvarekategorien (discount,
supermarkeder, medicin og personlig pleje). Med
skiftet vil der opstå en ketchupeffekt, når de store
dagligvare- og ankerbutikker digitaliseres, hvilket
skaber en afgørende forskydning over mod
e-handel på bekostning af traditionel fysisk retail.
Med en reduktion i antallet af ankerbutikker vil
det omkringliggende fysiske retail-økosystem
være yderligere eksponeret for reduktion.
Den forventelige reduktion af fysisk retail vil
have store konsekvenser for retailudlejning, med
konsolidering og koncentration af forbrugere i
definerede områder og økosystemer - og udbredt
eliminering af butikker, konverteringer og mindre
forbrug i andre.

”Der er en tendens til, at butiksejere siger: ‘Det går
nok væk, det skal nok blive bedre’. Nej venner… I kan stå
på perronen, og I kan tørre øjnene, men det bliver I
altså hverken rigere eller gladere af. Toget er kørt.
I kan måske lige nå at hænge med på den sidste vogn,
men I skal virkelig skynde jer.”
Niels Ralund, e-handelsdirektør, Dansk Erhverv
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GANGSTEDRAPPORTEN 2020

”Byen er overplastret med discount dagligvarebutikker,
og det kræver en justering på et tidspunkt. Jeg forventer
yderligere stigning på nethandel inden for dagligvarer.”
Boris Nørgaard Kjeldsen, administrerende direktør, Dades A/S

”Mange lokale detailhandlere er blevet tvunget på nettet, og de
er faktisk blandt dem, som har solgt bedst. De har ikke længere
berøringsangst over for nettet som platform.
OMSÆTNING/VOLUMEN

Omnichannel kræver kun en telefon nu. Det betyder, at internetomsætningen kan ryge direkte ned i den lokale butik. De digitale
bliver analoge, og de dygtige analoge bliver digitale.”
Kathrine Heiberg, CEO, Reteam Group og PropCo

COLLAPSE OF
THE MIDDLE

BASALE VARER

2030: RETAILMARKEDET STÅR OVER
FOR EN HISTORISK TRANSFORMATION
I KØLVANDET PÅ CORONAKRISEN.
Online-forbruget vil i fremtiden være definerende for det fysiske forbrug og ikke omvendt. Alle
retailere skal være digitale. De retailere, som ikke
er digitale, er på vej til at lukke, enten midlertidigt
eller permanent. Digitaliseringen påvirker dermed
udlejningsmarkedet for retail massivt.
Digitaliseringen rammer bredt og hårdt i hele
retail-værdikæden – og det går kun én vej.
Overalt fra de forretningsunderstøttende
42

LUKSUSVARER

markedsføringskanaler, gennem lukning af lokaldagblade og husstandsomdelte tilbudsaviser, til
at kontanter bliver mindre udbredt, og offeromkostningerne for kunderne stiger gennem
større tids- og pengeforbrug til transport og
parkering. Onlinehandel er et stadig bedre alternativ for en voksende andel af forbrugerne.
Værdigabet mellem det, som fysisk retail udbyder, og det, som kunden efterspørger, var
allerede før krisen i ubalance. Med krisen kan vi
forvente, at der vil ske et accelererende ”collapse
of the middle”
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Hvor ofte handler du på internettet?
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ALLE FORBRUGERE BLIVER
DIGITALISERET, OG DET FÅR STORE
KONSEKVENSER FOR FYSISK RETAIL.
Retailforbrugerne har under coronakrisen handlet online som aldrig før. Forbrugernes vaner og
indkøbsmønstre har ændret sig markant, og
denne udvikling må forventes at fortsætte.
Forbrugerne erkender, at online-forbrug er
bekvemt, servicefokuseret, med et stort sortiment og prisgennemsigtighed.
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Der er samtidigt sket en bemærkelsesværdigt
stor vækst i online-forbrug hos de ældre købestærke befolkningsgrupper, som traditionelt har
fastholdt en analog præference. Dog bemærkes,
at ældre under coronakrisen også har været i den
største risikogruppe og derfor har isoleret sig i
en højere grad end befolkningen generelt.

%

0

Stigningen i online-retailforbruget rejser en række spørgsmål. I hvor høj grad har vi varigt vænnet

Den store stigning i e-handel er sket på tværs
af alle befolkningsgrupper, og der er stadig flere,
som erhverver varer online, som der tidligere var
vane for at købe i en fysisk butik.

Hvorfor handler du på internettet?

2

Fysiske retailere har ligeledes fået nye digitale
vaner og kompetencer. Det har igangsat en
ustoppelig digital udvikling mod det hybride og
øget digital modenhed. Butikkerne har integreret
online-salg bedre i deres forretningsmodel og
kommer dermed også til fremadrettet at fokusere
yderligere på at sælge online.

os til at handle de forskellige varekategorier
på nettet? Hvor meget af det fysiske forbrug
hænger sammen med øvrige oplevelser? Selvom
det er lettere at handle tøj online, har vi måske
behov for en undskyldning for at komme ud
blandt andre mennesker.

PRIS 23%
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MARKEDSANDEL

HYBRID
RETAIL BLIVER
DOMINERENDE
DET HANDLER OM AT SKABE
VÆRDI FOR KUNDEN
Det er ikke længere et valg for fysisk retail at have
en e-handelsplatform. Uanset forandringshastigheden og det fremtidige plateau for online-retail,
så peger alt på, at hybride omnichannel-forretningsmodeller bliver dominerende. For fysiske
butikker vil en online-salgskanal være et overlevelseskrav for at imødekomme forbrugerne
uafhængigt af tid, sted og rum. For e-handelsbaserede retailaktører fungerer fysiske butikker
som en lokal forankring, showroom og salgskanal - men i mindre grad end traditionelle
fysiske retailere.
Butikken bliver i stigende grad et fysisk kontaktpunkt, der kan bidrage til at øge kendskabsgraden
og skabe stærkere relation til forbrugerne ved at
etablere et fysisk mødested.
Når hybrid retail bliver markedsdominende, smelter det fysiske og digitale sammen. Den sammensmeltning skaber højere oplevet værdi for forbrugeren uanset kontaktpunkt.
Om markedsandelene og omsætningen er fysiske eller online bliver mindre vigtigt i det store
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billede, for den samlede omsætning er afgørende.
De forskellige salgskanaler skal altså forbindes
gnidningsfrit og supportere hinanden i stedet for
at skabe barrierer på tværs.
Mens den fysiske markedsandel falder, og den
digitale stiger, så går vi imod et samlet marked,
der er overvejende hybridt.
Ifølge Dansk Erhvervs e-handelsanalyse vælger
danskerne primært nettet på grund af bekvemmelighed, udvalg og pris. Bekvemmelighed spiller
en stadig større rolle for online-handel.
Denne udvikling skaber rum for nye butikskoncepter og flersidede forretningsmodeller. Den
traditionelle butik skal gentænkes, og fokus skal
hen på den samlede oplevelse af forretningen
uafhængigt af kanal. Alle forbrugerkontaktpunkter tæller som en mulighed for at udvikle relationen, skabe værdi for kunden og sælge. For stadig
flere forbrugere har coronakrisen vist, at det
meste kan lade sig gøre online og over det meste
af landet. Den bevidsthed hos forbrugeren vil
ændre den fremtidige købsadfærd markant.

FYSISK RETAIL

HYBRID RETAIL

DIGITAL RETAIL

TID
2021

”Hvis man i dag skal lave et fysisk koncept, der
ikke indebærer det digitale, så skal man virkelig
lave et godt koncept. Det skal få folk i et opland
på 70-80 km til at køre ind om lørdagen og gide
stå nede i en butik, fordi de ved, at de kan møde
ligesindede.
Hvis man tror, at man kan lade være med at lade
forbrugerne tilgå produkter digitalt, så har man
forregnet sig. Fysiske butikker kan kun svare igen
med at få inkorporeret det digitale. Mere eller
mindre alle skal blive hybride.”
Niels Ralund, e-handelsdirektør, Dansk Erhverv

”For at kunne overleve, skal vi finde koncepter,
som man ikke kan få eller opleve på nettet. Vi
skal samtidig have flere typer butikker ind, så
vi kan have et så bredt udvalg som muligt. Rødovre Centrum må gerne være en destination,
som ligger i folks bevidsthed, også uden for
normal åbningstid.”
Jesper Andreasen,
administrerende direktør, Rødovre Centrum A/S
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FYSISK RETAIL GÅR MOD DIGITAL

FYSISK RETAIL
BLIVER … FYSISK
Den digitalt modne fysiske butik vil i fremtiden
dække alle de forbrugerbehov, som online-retail
stadig mangler. Det kan f.eks. være i relation
til øjeblikkeligt forbrug, rådgivning, relationer,
sanselige produkter eller nødvendige fysiske
tilpasninger. Den digitalt modne fysiske butik er
ikke bare en distributionskanal, hvor forbrugeren

får det samme som på online-kanalen. Det er et
differentieret mødested, hvor det fysiske møde
og interaktion er i centrum, og som underbygger
den i stigende grad altafgørende online-retail.
Fysisk retail, som er en (dårlig) kopi af e-handel,
vil lukke og slukke.

5 grader af digital modenhed
for fremtidens fysiske retail:

FYSISK RETAIL & DIGITAL MODENHED
MODEN DIGITAL

UMODEN DIGITAL

IKKE
DIGITAL

+

SUPPLERENDE
DIGITAL

Ingen digital

Begrænset digital

salgskanal

salgskanal

1.

+

SUBSTITURENDE
DIGITAL
Digital online-butik

+

KOMPLEMENTERENDE
DIGITAL
Sammensmeltning
digital og fysisk butik

+

DIFFERENTIERET
DIGITAL
Unik digital
og analog butik

IKKE DIGITAL: Fysisk retail uden digital købskanal,

punkter i købsprocessen. F.eks. i enkel form som ”click and

og butikken er alene analog. En stadig mindre andel

collect” (hybrid tilgang). Forbrugeren har her fri mulighed

af de fysiske butikker er uden en digital købskanal. Selv

for at blande og vælge forskellige fysiske og digitale kon-

pølsevognen er ramt af digitaliseringen – ikke direkte,

taktpunkter i købsprocessen fra reservation og udlevering

men indirekte fra konkurrenter, som i stigende grad

til bytte og reklamation.

bliver digitaliseret og opretter digitale købskanaler.
5.	
DIFFERENTIERET DIGITAL: Bevidst differentiering
2.

SUPPLERENDE DIGITAL: Mulighed for begrænset

mellem fysiske og digitale kundeoplevelser og interak-

køb af produkter i enten egen eller andres salgskanal,

tioner i en vægtet balance mellem kanalens dna og kunde-

f.eks. Just Eat.

behov. Den fysiske butik er fysisk unik – i samme grad
som den digitale butik er digital unik. Kontaktpunkterne

3.

SUBSTITUERENDE DIGITAL: Digital butiksplatform

bliver brugt forskelligt med differentierede oplevelser

med mulighed for at handle produkter og ydelser som i

og services. F.eks. har Nike Town ikke længere salg som

den fysiske butik. Det er typisk en egen e-handelsplatform

væsentligste målepunkt, men i stigende grad kunde-

og - hjemmeside med mulighed for bestilling, køb og

tilfredsheden med rådgivningen, der i mange tilfælde

efterfølgende fremsendelse af varer.

ledes over til et digitalt salg i butikken med en efterfølgende pakkelevering.

4.	
KOMPLEMENTERENDE DIGITAL: Forbruger kan
friktionsløst veksle mellem analoge og digitale kontakt-
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DATA & FORBRUGERINDSIGT
”Den meget dynamiske udvikling i retail stiller
større og større krav til samarbejdet mellem
retailmiljøet og udlejer. Denne tendens vil blive
accelereret i fremtiden. Datadrevne beslutninger
og digitale løsninger vil igen blive afgørende for
at træffe de rigtige beslutninger.”
Christian Brewaeys, deputy COO Denmark & Sweden,
Steen & Strøm Danmark A/S

”Vi ser et kraftigt accelereret ‘last man standing’game på markedet. Der skal ske en revitalisering
for at få succes på den lange bane. Det er nødvendigt at tænke nyt og se sig ud af sin forretningsmodel over de sidste 30-50 år.”
Christian Brewaeys, deputy COO Denmark & Sweden,
Steen & Strøm Danmark A/S

”Persondata kan sætte et enormt aftryk på den
digitale verden, men hvor meget tør vi i Vesten
sætte det her lidt mere løs?
Jo mere virksomhederne ved om forbrugeren, jo
mere personaliseret kan man gøre kunderejsen.
Det kan gøre den langt mere indlevende
og relevant.”
Kim Hein, lab director, RetailTech Lab, DTU Vidensbyen
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Realtidsdata er det fremtidige grundlag for
succesfuld fysisk retail. Fysisk retail uden
forbrugerdata og -indsigt i realtid vil lukke.
Den aktør, som skaber den størst oplevede
værdi for forbrugeren, vinder – uanset om det
sker analogt eller online. Det vil i fremtidens
marked være en forudsætning, at indsatser er
fokuserede på individuel forbrugerværdi - og
overflødige indsatser samtidigt elimineres.
Jo større data- og forbrugerindsigt i realtid –
des større er muligheden for at sikre værdi for
forbrugeren og dermed for butikken.
E-handel er født med forbrugerdata og udvikler
i stadigt større omfang målrettede tiltag til den
enkelte forbrugers tidligere køb, adfærd, præferencer og kropsmål (hvis kunden tillader det,
og i overensstemmelse med lovgivningen
om persondata).

Fysisk retail er langt bagud, og fremtidens vindende butikskoncepter vil bygge på langt større
individuel forbrugerindsigt – og vil dermed på
mange parametre skulle matche eller overgå
e-handel. Fysisk retail uden realtidsdata vil bibeholde en høj omkostningsstruktur grundet
manglende fokus. I et marked med øgede konkurrenceforhold er der ikke plads til at markedsføre sig over for ikke-potentielle kunder eller
bruge kvadratmeter og personaletid på folk, der
ikke bidrager til omsætningen.
Realtidsdata og øjeblikkelig forbrugerindsigt og
medfølgende omfattende digital infrastruktur vil
forventeligt føre til øget konsolidering og koncentration, hvor aktører med digitale kompetencer og
ressourcer favoriseres. Realtidsforbrugerindsigt
vil på sigt føre mod ”last man standing” og efterlade fysiske retailaktører uden realtidsforbrugerindsigt uden en fremtid.
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FORBRUGERTENDENSER
FOR FYSISK RETAIL
FREM MOD 2030
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FORBRUGERTENDENSER
FYSISK RETAIL FREM MOD 2030
Alle de betydende tendenser for forbrugeradfærd fremhævet i Gangstedrapporten 2020 er
accelereret og tydeliggjort gennem det sidste
år med corona.
De hurtige forandringer og de skærpede konkurrencevilkår har gjort det endnu sværere at være
retailer. Retailere skal være knivskarpe i forhold
til, hvem de retter sig mod, og kan ikke længere
skille sig ud alene på pris og sortiment. Vi har i
indledningen til rapporten etableret en præmis
for fremtiden: Mellem 30 og 70 % af fysisk retails
markedsandel forsvinder. Det betyder, alt andet
lige, at mellem 70 og 30 %. af spillerne er i risiko
for at blive sorteret fra. Væksten i forbruget vil afbøde effekten af omsætningsfordelingen mellem
fysisk og digitalt forbrug, men hvis ikke retaileren
skiller sig ud, er butikken her ikke i 2030.

OVERORDNET PLACERING: STORBY,
KØBSTAD, PROVINSBY OG LANDSBY

Senest har coronakrisen dog skabt en lokal fysisk
retail-vækst i sommerhus- og yderområder, hvor
forbrugere i stigende omfang har haft mulighed
for at arbejde på distance digitalt. Med det ændrede og mere frie arbejdsliv forventes det, at
flere periodevis vil arbejde fra yder- og sommerhusområder.

SPECIFIK PLACERING: OMRÅDER,
KONCENTRATIONER OG GADER
Udviklingen af gader, områder, butikskoncentrationer og storcentre vil ligeledes i stigende grad
polariseres, hvor nogle koncentrationer vil opleve
vækst og andre en voldsom reduktion. Fysiske
butikker vil i stigende omfang skulle sikre forbrugernes gunst gennem tydelig lokal forankring
eller gennem en positionering som destination
eller udflugtsmål. Det vil i stigende grad være
mindre fordelagtigt at placere sig i midten mellem
at være en destination eller et lokalt mødested
for forbrug.

”Fremtiden er lys, hvis man udvikler sig med den.
Kagen, man kan dele, bliver hele tiden større, så der er
plads til nye aktører og nye distributionsformer. Men er retail,
bymidterne, og shoppingcentrene ikke interessante
for kunderne, bruger de deres penge andre steder.”
Kathrine Heiberg, CEO, Reteam Group og PropCo

Udviklingen går overordnet mod en stadig større
retail-koncentration i og omkring de større byer.
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”Destinationsbaseret shopping er fremtiden. Det vil vinde på
den lange bane, mens de mindre spillere får det hårdt. For at
være relevante i fremtiden investerer vi derfor i destinationer.”

GANGSTEDRAPPORTEN 2020

Christian Brewaeys, deputy COO Denmark & Sweden,
Steen & Strøm Danmark A/S

Tendens for forbrugspræference i forhold til afstand

”Destinationerne og de lokale og nære skal nok klare
sig godt. Men dem midt i mellem må spørge sig selv:
’Hvad vil folk lige præcis her?’”

FORBRUGSPRÆFERENCE

Kathrine Heiberg, CEO, Reteam Group og PropCo

LOKAL

HVERKEN LOKAL

DESTINATION

ELLER DESTINATION

I de næste ti år vil den teknologiske udvikling og
digitalisering ikke blot påvirke de løsninger, som
retailerne er i stand til at udbyde, men i høj grad
også være med til at definere udviklingen af
forbrugeradfærden. Vi har identificeret de forbrugertendenser, som vi mener har størst indflydelse på fysisk retailforbrug frem mod 2030:
— Social distance og de forbundne sundhedsproblematikker ved fysisk forbrug
— Samfundsansvar og bidrag til
fællesskaber gennem forbrug
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— 
Individualisering og utålmodighed i
en virkelighed, hvor forbrugerens
tid er guld værd
— 
Immaterialisering og forbrug, når primære
behov i stigende grad er tilfredsstillet
— 
Urbanisering til storbyen og til provinsbyen
skaber store udfordringer for forbruget
i fysisk retail i byer, som bliver ramt
af fraflytning
— Turisme som x-faktor
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FORBRUGERTENDENSER FOR FYSISK RETAIL
ARBEJDSDAGE HJEMME
UGENTLIGT

HJEMMEARBEJDE
“WORK FROM
ANYWHERE”

+ 20%
1,5 DAG

0,5 DAG

PRE-CORONA

2030

POST-CORONA

Kilde: Dansk Industri

På kort sigt har vidensmedarbejderen og organisationer under coronarestiktionerne lært at
arbejde hjemmefra. Vi har endnu ikke indarbejdet faste rutiner og retningslinjer på den enkelte
arbejdsplads for, hvor og hvornår vi møder fysisk,
online og hybridt (integrerer onlinemøder i fysiske
møder og vice versa).
Med de flydende arbejdsrutiner forudser vi,
at fremtidens forbrug bliver yderligere digitaliseret og mere lokalt forankret de steder, hvor
forbrugeren opholder sig.
Derved flytter forbruget i fysisk retail tættere på
hjemmet og lokalsamfundet – og længere væk fra
den faste arbejdsplads. Udviklingen får betydning
for de retail-aktører, som tiltrækker forbrug i forbindelse med transport til og fra samt ophold på
arbejdspladsen. Hos pendlerafhængige retailere
vil den samlede omsætningsvolumen falde, men
samtidigt vil det skabe muligheder for de retailaktører, som kan tiltrække og skabe værdi tæt på
de steder, hvor distancearbejdet foregår.
Det kan forventes, at der f.eks. vil ske en kraftig
vækst for formelle lokale mødesteder eller
uformelle arbejdscafeer (som i øvrigt allerede
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før 2020 i udbredt grad blev benyttet til arbejde
og møder) tæt på hjemmet, hvor der både kan
arbejdes roligt og gennemføres møder. De fysiske
mødesteder vil som mindre arbejdspladssatellitter opstå tæt på bopælen primært i og omkring
de større byer.
Udviklingen vil opblødes for arbejdspladsnære
retailere, da det forventes, at arbejdspladsen i
stigende grad søger mod at tilbyde mere. Den
fysiske arbejdsplads forudses at blive gentænkt for at motivere medarbejderne til at
møde fysisk på trods af ”tabt” transporttid. Den
unikke og tiltrækkende fysiske arbejdsplads kan
skabe muligheder for retail-forbrug på og tæt
omkring matriklen.
Der er tale om marginale udviklingsændringer
i forbruget, som vil have store konsekvenser for
fysisk retail, der ultimativt lever af den sidst
betjente kunde.
Eksempelvis vil en stigning fra pre-corona på 0,5
hjemmearbejdsdag pr. uge til 1,5 hjemmearbejdsdag (eller fra andet sted) pr. uge post-corona alt
andet lige betyde 20 % nedgang i kundestrømmen, hvis retail-aktøren er overvejende afhængig
af forbrugere fra den fysiske arbejdsplads. Det
kunne f.eks. være det lokale frokoststed eller
den lokale café eller barista, men også det store
supermarked på vej hjem fra arbejdet.

90.000 flere ansatte vil arbejde hjemme efter coronakrisen

Antal ansatte som arbejder hjemme på en given arbejdsdag i den private sektor
500
1.000 PERSONER

Vidensmedarbejdere kommer i større grad til at
arbejde fra hjemmet, og fra andre destinationer
end den fysiske arbejdsplads, og deraf følger
ændrede forbrugsmønstre.
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CORONAKRISEN

CORONAKRISEN
Kilde: Dansk Industri

Mange arbejdspladser har indført, eller har umiddelbare intentioner om at indføre, generelle retningslinjer for to hjemmearbejdsdage om ugen,
og disse arbejdspladser tilpasser, dimensionerer
og designer den fysiske arbejdsplads i forhold
til dette*.
* Codan, Danske Bank, Siemens Gemesa m. fl.

Det øvrige retail-forbrug bliver også påvirket i
og med, at daglige bevægelsesmønstre tilpasses
et ændret arbejdsliv for en voksende andel af
danske arbejdstagere. I sidste ende handler det
for forbrugeren om bekvemmelighed og den
bedste oplevelse.
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INTERVIEWS MED
RETAILAKTØRER
SOM SKABER
FREMTIDEN

I forbindelse med rapporten er der blevet foretaget en
række interviews. Citater og tekst brugt i rapporten er
gennemset og clearet med interviewkilderne. De otte
semi-strukturerede interviews omhandler udviklingen
for retail over de senere år, coronakrisens påvirkning af
branchen samt fremtiden og mulige løsninger til at
styrke retail og retailaktører i fremtiden.
Interviewpersonerne udgør en bred gruppe interessenter.
Fælles for dem er, at de er med til at forme fremtidens
retail. De har imidlertid forskellige tilgange og synsvinkler
på baggrund af, hvem de repræsenterer. Interviewene
er aktivt inddraget i tilblivelsen af rapporten, både som
tryktest og som inspiration.
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ANDREAS HØEGH

Leder af Musicon-sekretariatet,
Roskilde Kommune

BORIS
NØRGAARD
KJELDSEN

Administrerende direktør
Dades A/S

”Vi vil gerne have fitness,
klinikker, og biografer ind i
vores centre. De er en del af
en hvilken som helst borgers
forbrugsmønster, og deres
tilstedeværelse betyder, at vi
styrker shoppingcenteret som
destination. Sådan at folk altid
har i baghovedet, at uanset hvilket behov de har, stort set, så
kan de gå ned i et givent shoppingcenter og få det løst”.
”Kendskabsgrad betyder utroligt meget for os som destination. Nu skal man som storcenter
ind og være en del af byens
handelsliv. Det er det nye fælles
samlingssted, også socialt.”
”Byen er overplastret med
discount-dagligvarebutikker,
og det kræver en justering på
et tidspunkt. Jeg forventer
yderligere stigning på nethandel inden for dagligvarer.”
”Et væsentligt øget partnerskab
mellem lejere og udlejere er
med til at styrke centeret som
helhed. Shoppingcenteret er
blevet et partnerskab mellem
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lejer og udlejer. Vi er blevet
dybt afhængige af lejer-performance, efterhånden som leje
er blevet mere omsætningsbestemt. Den model gør, at
man står skulder ved skulder
både i opgang og nedgang.”
”Der er behov for særlige vilkår
for at generere kundestrøm.
Alle lejere er ikke ens. Det kræver også fleksibilitet og tilgængelighed, når forbrugeren har
brug for, at vi er tilgængelige.
Vi skal sammen med lejeren
skabe et produkt, der virker”.
”Vi skal være meget mere agile
i dag end tidligere. For år tilbage
var strategien at lave en miljøopdatering i vores centre hvert
femte år og at få så meget betaling fra lejere som muligt. Men
nød lærer nøgen kvinde
at spinde. Vi er blevet ramt af
konkurser og opsigelser. Det
har betydet, at der er kommet
væsentligt mere agilitet og
dynamik i dansk detailhandel,
mens det er andre krav og
behov, der bliver stillet.”
”Der kommer flere og flere
varianter af fysisk og onlinehandel, som sikrer at kunden
har lyst til begge dele, f.eks.
click-and-collect. Kunder og
butikker har fundet ud af betydningen af god service. Vi tænker

meget i destination i centrene
samt at sikre diversitet og en
god, samlet oplevelse. Det
gør, at kunderne stadig finder
ned i butikker.”
”Pga. omsætningsbestemt
leje, så kan vi ikke leve med, at
butikkerne kun udstiller varer.
Der er her, det indbyggede
dilemma mellem nethandel og
fysisk handel ligger, for de hænger jo uvægerligt sammen.”
”Flere og flere fysiske butikker har lukket i de sidste ti år,
særligt i provinsen og særligt
pga. finanskrisen og nettets
fremmarch. Den ændring af
indkøbsmønster har shoppingcentrene nydt godt af, som en
god fælles platform.”

”Noget af det helt særlige ved
udviklingen af Musicon er, at den
skal ske i en bottom-up samskabelsesproces med retailere
og forbrugere. Fra starten har vi
fravalgt en masterplan. Der skal
planlægges så lidt som muligt,
men så meget som nødvendigt
for at skabe plads til samskabelse og skabe liv før byudvikling”
”Vi skal udvikle rammer i detailhandlen, som passer til folks
behov. Det har skabt en frihed
til at gå i mange retninger i forbindelse med at realisere bydelen. Vi har valgt at starte
med at lave en containerby som

JESPER
ANDREASEN

Administrerende direktør
Rødovre Centrum A/S

”Udtalelserne om de fysiske
butikkers snarlige død er stærkt
overdrevne. Særligt efter første
tvangslukning så vi et meget
hurtigt rebound både på omsætning og kundetal.”

”For at kunne overleve skal
vi finde koncepter, som man
ikke kan få eller opleve på
nettet. Vi skal samtidig have
flere typer butikker ind, så vi
kan have et så bredt udvalg som
muligt. Rødovre Centrum må
gerne være en destination som
ligger i folks bevidsthed, også
uden for normal åbningstid.”

”Vi skal have endnu mere fokus
på klima og ESG [Environmental, Social and Governance,
red], som kommer op i tiden
og som ikke forsvinder igen.
Det fylder rigtig meget, samtidig med, at det tegner en
god profil af virksomheder
og shoppingcentre.” ■

”Vi kan både lokalt og som
destination. Vi er et lokalt
center i hverdagene, men også
i weekenden, hvor vi samtidig
bliver en destination. Det kolliderer ikke med opfattelsen af,
at man skal være det hele. Vi er
også i den unikke position, at
vi har de mest loyale kunder.”

prototype, der er modellerbar,
skalerbar og foranderlig. Der
skal være en organisk udvikling
fra ide til at udvikle sig ind i den
traditionelle kontekst i Roskilde.”
”Vi håber på at kunne lave
hybridkoncepter herude, der
kan testes af og udvikles i forskellige retninger, f.eks. gennem
flersidede forretningsmodeller.
Det er både i tråd med vores
byudviklingsmetode og den
generelle udvikling på markedet. Vi skal ned i mindre butiksstørrelser, flere hybridkoncepter og flere brugere af de
samme kvadratmeter. Deri
ligger muligheden for at skabe
det nødvendige vækstlag. Det
er afgørende, at man kan fylde
de fysiske rammer ud. Den
fysiske butik flytter måske ikke

”Nethandel er blevet større
og større, men det er hele ‘retailkagen’ faktisk også blevet.
Der var en kort nedgangstendens efter finanskrisen,
som er rettet op nu.”
”Vi har isoleret betragtet faktisk
oplevet nogle forretningsmæssige fordele ved corona. Vi har
længe gerne villet udvide og
have bestemte lejere ind.
Butikslukninger har løst nogle
af vores problemstillinger.
Samtidig er det faktisk en fordel, at nethandel bliver større,
fordi mindre aktører får det
sværere, og det får folk til at
søge til Rødovre Centrum. Hvis
nethandel presser markedet,
så kan det gavne os”.
”Jeg tror, at vi er ret tæt på et
naturligt leje mellem fysisk og
online retail. Stigningen vil være
aftagende, men hvor mange

flest varer, men det er en vigtig
forudsætning for et brand, at
man kan møde menneskene
bag og røre ved produkterne.”
”Det vigtige for os er at være
en legeplads med en nybyggermentalitet, en ejerskabsfølelse
og en tro på, at man er en del
af noget større. Folk skal turde
løfte i flok for at løfte hinandens
forretninger. Vi har haft succes
med at skabe initiativer på
tværs, som traditionelle handelsstandsforeninger kæmper
med. Normalt ville man varetage vores funktion fra rådhuset. Vores decentrale placering muliggør den nødvendige
relationsskabelse og tilstedeværelse, der kræves for at flytte
fra visioner og planer til at gøre
tingene til virkelighed.” ■

år går der? Jeg regner med, at
kurven flader ud, fordi visse folk
siger, at der er ting, de ikke vil
købe online. Folk ønsker stadig
den fysiske kontakt både med
varer og mennesker. Man kan
sagtens købe banale ting og
sager på nettet, som man kan
spare tid på, men jeg tror, vi
nærmer os et mætningspunkt
på nethandel.”
”Kunder kan godt lide, at der
er oplevelser og god service
i butikken, men også nye ting
som indretning og prøvesmagning. Vi skal også tænke på
at have begge dele gennem
omnichannel. Skabelsen af
samhørighed er vigtig. Dem,
der kun er aktive enten på
nettet eller fysisk, vil miste
terræn. De to kanaler understøtter hinanden.” ■
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KATHRINE
HEIBERG

CEO, Reteam Group og PropCo

”Mere hjemmearbejde har
betydet, at der nu er lidt flere
mennesker i byer i provinsen,
som har tid til at bruge det lokale. Samtidig er indkøb på nettet
virkelig kommet i gang og folk
har opdaget, hvor behageligt
det er at få standardvarer som
toiletpapir leveret til døren.
På sigt betyder det, at nettet
kommer til at flytte en del af
dagligvarernes produkter fra
den fysiske butik.”
”Fysisk retails fremtid afhænger
af, om udlejere, lejere og byer
formår at arbejde mere sammen - og på nye måder.”
”Mange lokale detailhandlere er
blevet tvunget på nettet, og de
er faktisk blandt dem, som har

solgt bedst. De har ikke længere
berøringsangst over for nettet
som platform. Omnichannel
kræver kun en telefon nu. Det
betyder, at internetomsætningen kan ryge direkte ned i den
lokale butik. De digitale bliver
analoge, og de dygtige analoge
bliver digitale.”
Når man er truet, så er det
nemmere at arbejde sammen.
Corona har skubbet på trends,
der allerede var i gang”.
”Destinationerne og de lokale
og nære skal nok klare sig godt.
Men dem midt i mellem må
spørge sig selv: Hvad vil folk
lige præcis her?”
”I fællesskab skal man arbejde
for, at mindre interessante
butikker bliver byttet ud med
andre former for butikker med
bedre service. En uinteressant
butik er ikke bare dårlig for sig

selv, men for hele markedspladsen. Dem, det går godt
for, er dem, som gør en forskel
for kunderne”
”En meget større del af mad
bliver distribueret via nettet, så
et samlet plateau på 50/50 er
ikke urealistisk. Det betyder, at
dagligvarebutikken ikke længere er et anker, som alle andre
butikker kan læne sig opad.
Det er hele pladsen, som skal
være attraktiv.”
”Fremtiden er lys, hvis man udvikler sig med den. Kagen, man
kan dele, bliver hele tiden større,
så der er plads til nye aktører og
nye distributionsformer. Men
er retail, bymidterne, og shoppingcentrene ikke interessante
for kunderne, bruger de deres
penge andre steder.” ■

CLAUS
HOVMØLLER
JENSEN

Udviklingsdirektør, Refshaleøens
Ejendomsselskab A/S

”Refshaleøen er interessant,
fordi den overrasker, og man
kan flanere. Hvis de elementer
skal med over i den blivende
by, så skal der være andet end
boliger, dagligvarebutikker og
caféer, og her skal man turde
løsrive sig fra afhængigheden
af strøgkunder.”
”Vi er heldige, at vi ikke skal
omstille os til den nye tid. Vi
har ikke en gågade, som ligger halvtom hen, men i stedet
et stort potentiale og en dybt
forankret stedsidentitet, som vi
kan sætte i spil i forhold til den

NIELS RALUND

CHRISTIAN
BREWAEYS

Deputy COO Denmark &
Sweden, Steen & Strøm
Danmark A/S

”Destinationsbaseret shopping
er fremtiden. Det vil vinde på
den lange bane, mens de mindre spillere får det hårdt. For at
være relevante i fremtiden investerer vi derfor i destinationer.”
”Corona har været en test af
retail på mange niveauer, og
det har accelereret markedet
med 3-5 år.”
”Vi ser et kraftigt accelereret
‘last man standing’-game på
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markedet. Der skal ske en
revitalisering for at få succes
på den lange bane. Det er nødvendigt at tænke nyt og se sig
ud af sin forretningsmodel over
de næste år.”
”Den meget dynamiske udvikling i retail stiller større og større krav til samarbejdet mellem
retailmiljøet og udlejer. Denne
tendens vil blive accelereret i
fremtiden. Datadrevne beslutninger og digitale løsninger vil
samtidig blive afgørende for at
træffe de rigtige beslutninger.”
”For mig er det ikke et spørgsmål om at være enten fysisk
eller online retailer – man bliver
nødt til at være begge dele.

For os gælder det om ikke at
stritte imod, men i stedet om
at være med.”
”Showroom-effekten har stadig
en form for relevans fremover,
også ift. restauranter, som skaber spillover-effekt. I fremtiden
bliver det vigtigt at tænke globalt, men handle lokalt, hvilket
gør det lokale rigtig interessant
fremover. Det er vigtigt at være
en del af lokale miljø og stå for
lokale værdier.” ■

aktuelle udvikling og tage højde
for, når vi udvikler vores bydel.”
”I takt med at folk i stigende
grad beskæftiger sig med ting,
der ikke er direkte skabende, så
tror jeg også, at behovet stiger
for at være tæt på steder, hvor
ting bliver skabt. Vi har denne
her skaberkraft, det her legende
og kreative element i os, som vi
har behov for bliver udfordret.
For at give folk en oplevelse af
at man kan ånde, være, drømme
og blive inspireret, så tror jeg,
at man har behov for at møde
nogle af de kreative impulser,
også der hvor man bor.”
”Skaberkraft er enormt attraktivt for nye byområder og helt i
ånden med Refshaleøen og de
ting, som vi har skabt herude
over de senere år. Hvis man

”Der er en tendens til, at butiksejere siger: ‘Det går nok væk,
det skal nok blive bedre’. Nej
venner… I kan stå på perronen,
og I kan tørre øjnene, men det
bliver I altså hverken rigere eller
gladere af. Toget er kørt. I kan
måske lige nå at hænge med
på den sidste vogn, men I skal
virkelig skynde jer.”

”Butikker og byer er pressede.
Forbrugerne har talt, forbrugerne vil handle på nettet og
også gerne i fysiske butikker en
gang imellem. Men de skal selv
have lov at bestemme, og vi skal
indrette byerne efter, at de kan
få lov at gøre begge dele. Vi skal
ikke lægge hindringer i vejen,
før så gør de det stik modsatte af, hvad man gerne vil have
dem til. Vi skal nok ikke skelne
så meget mellem det fysiske og
digitale. Folk er ligeglade hvor
de handler henne.”

”Man har ikke råd til at lade være
med at animere sine kunder til
at besøge området. Nogle gågader er 1,5 km for lange. For at
undgå det halvdøde strøg er der
behov for en konsolidering af
butikker. Folk skal have lyst til at
besøge byen på alle tider af året.”

”Forbrugerne føler samhørighed med butikker, fordi kundeoplevelsen og service gør at
man får inddraget, forbrugere
og kunder. Der er opbygget relativt stor samhørighed mellem
kunder og digitale butikker. Det
er på mange måder de samme

E-handelsdirektør
Dansk Erhverv

kan udvikle nogle koncepter
omkring det at sælge produkter,
som man selv producerer, så
tror jeg, at det har stort fremtidspotentiale. Refshaleøen er
endnu ikke fuldt ud integreret
med den eksisterende by, og
på den måde minder vores
nuværende situation om den
fremtid, som retail kigger ind
i, hvor strøgkunder bare ikke
kommer til at være der på
samme måde.”
”Hvordan får man online og
fysisk handel til at gå hånd i
hånd? Der er man nødt til at
tænke tingene anderledes og
tænke i nye koncepter. Ellers
får man en by med en detailhandel, som kun består af
supermarkeder og caféer, og
det ville være kedeligt.” ■

greb, de bruger. Det handler om
at give kunden den følelse, de
gerne vil have, om de så vil tale
med nogen eller ej.”
”Hvis man i dag skal lave et fysisk koncept, der ikke indebærer
det digitale, så skal man virkelig
lave et godt koncept. Det skal
få folk i et opland på 70-80 km
til at køre ind om lørdagen og
gide stå nede i en butik, fordi de
ved, at de kan møde ligesindede.
Hvis man tror, at man kan lade
være med at lade forbrugerne tilgå produkter digitalt, så
har man forregnet sig. Fysiske
butikker kan kun svare igen med
at få inkorporeret det digitale.
Mere eller mindre alle skal
blive hybride.” ■
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KIM HEIN

Lab director, Retail-tech
Lab vidensbyen

”Persondata kan sætte et
enormt aftryk på den digitale
verden, men hvor meget tør vi i
Vesten sætte det her lidt mere
løs? Jo mere virksomhederne
ved om forbrugeren, jo mere
personaliseret kan man gøre
kunderejsen. Det kan gøre
den langt mere indlevende
og relevant.”
”Det er kunden, der bestemmer,
det er ikke længere dig som retailer. Du er ikke længere alene
om at have tøjbutikken eller
købmanden. Nu kan kunden gå
ind på nettet og handle overalt.
Du konkurrerer ikke længere
på et lokalt marked, men på
et globalt marked.”
”Jeg er overrasket over, hvor
stædigt mindre retailere stadig
holder fast i, at fysisk retail er
vores fremtid, og deres tro på,
at deres produkt er det stærkeste. Mange får ikke taget fat,
fordi de er overbeviste om, at
deres fremtid stadig ligger i det
fysiske. De kan ikke se styrkerne ved at omfavne mere digitale
værktøjer, der kan bygge bro.”
”Både i dag og især i den nærmeste fremtid starter kunderejsen online. Så hvis du ikke er til
stede online, så har du allerede
der tabt et skridt. Hvis kunden
går online først, så kan det være
lige meget, om du har den lækreste fysiske butik eller den
bedste service.”
”Service er vi ikke helt lykkedes
med endnu digitalt. Hvis du har
den rigtige medarbejder med
de rigtige egenskaber, så er der
potentiale for større basketsize i en fysisk butik. Tøjforret66

ninger kan se direkte, at bruger man butikken, så har man
dialogen, og folk køber mere.
Digitalt har vi ikke fundet gode
nok egenskaber/værktøjer
til at mersælge.”
”De store aktører har muskler
og afdelinger, som arbejder
struktureret med at finde nye
og anderledes måder at arbejde på, mens de små skal
finde hyldevarer. Det har skabt
et A- og B-hold på den digitale rejse.”
”Vi kommer til at se et kæmpe
skisma-skred ift. før corona.
Retail bliver meget mere på
kundens præmis, hvor vi ellers
i mange år har været styret af
den fysiske butik.”
”Coronakrisen har flyttet manges mindset, og folk kan mærke,
at nu skal der ske noget. Før
corona var der endnu kraftigere
stædighed end i dag, men nogle
holder dog stadig fast og er
stædige, og jeg er bekymret for
branchen på det punkt.”
”Den fysiske butik har fået kunstigt åndedræt på to områder
under coronakrisen. Mange har
følt afsavn - som mennesker er
vi sociale og har behov for at
mødes med andre. De retailere,
der kan skabe oplevelser i den
fysiske butik og lave det til et
mødested med samhørighed,
kan forsinke udviklingen. Mange,
som aldrig har handlet digitalt,
er blevet skubbet over i en
digital rejse ved, at tingene er
lukket ned”.
”Bæredygtighed er et emne, der
kommer til at fylde mere. Nu er
det blevet dokumenteret, hvor
meget online faktisk belaster
miljøet, og hvor meget emballage og pap vi bruger. Med det
rette fokus kan det give et løft

til de fysiske butikker, fordi det
bliver et fy at købe online.”
”Vi kommer til at se andre
formater end før. Den klassiske,
stringente koncept-butik vil nok
være der, men der vil komme
mange blandingsbutikker og
mini-Magasin, bl.a. pga. deleøkonomiens indtog.”
”Man får oplevelsen og rådgivningen fysisk nede i butikken,
men ikke nødvendigvis varen
længere. Så man kan arbejde
med meget større sortiment
og nøjes med at aftale hvor,
hvornår og hvordan du vil have
varen leveret.”
”Vi har for mange supermarkeder i Danmark, og ingen vil give
sig. De åbner stadig flere og
flere butikker. Samtidig ved
vi, at der vil ske et skred. Fødevarer er stort set ikke oplevelse. Det sanselige element
på supermarked-niveau bliver
erstattet af en digital verden,
mens specialforretninger er
stedet, man går hen for oplevelse og højere kvalitet. Når man
har vænnet sig til den digitale
rejse, så vil man komme mindre
ned i hypermarkeder.”
”Fremtidens retail drejer sig
om at sætte kunden i centrum.
Inden for retail er der for meget
fokus på effektivisering, men for
sjældent fra kundens perspektiv. Vi skal vende det lidt om og
tænke i, hvordan vi skaber den
fede kunderejse og bygger bro
online til kunden. Hvordan kan
man skabe trafik til fysisk butik
ved at gøre sig relevant, f.eks.
ved at inspirere kunder gennem Instagram. Det er vigtigt,
at kunden får valgfrihed. Hvor
god er du som retailer til at sikre
valgfrihed, til at sikre levering
til kunden, have et bredt sortiment, og god rådgivning både

fysisk og digitalt. Med simple
værktøjer kan man godt det her.
Det behøver ikke altid at være
den store, dyre omnichannel.
Det er ting, du og jeg kan gøre
med vores smartphones for at
kunne drive det perfekte omnisetup for billige penge. Hvis
man tør hoppe ud i det, så tror
jeg, at der er en rigtig god fremtid for den enkelte retailer.”

”Hvis retailere går sammen, så
kan man begynde at bygge økosystemer, hvor man kan sikre
en mere gnidningsfri levering til
kunden. Det kan være centre,
hvor man undgår, at folk slæber
rundt på varerne. Vi ved, at jo
mere man slæber på, jo mindre
har man lyst til at købe. Man går
ind og køber tingene, og når
man så forlader shoppingcen-

teret, så står de klar med alle
varerne til dig. Find fællesskaber, find ud af hvordan man optimerer sine forretningsmuligheder. Jeg tror, vi kommer til at
se mange flere ting blive bygget
sammen på tværs af virksomheder og koncepter.” ■
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