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Accelerate Retail
Coronapandemien har acceleret 

den digitale udvikling og det skaber 
momentum for en blomstrende 
retailbranche. Læs med og find 

inspiration til at accelerere  
dit koncept! 
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LEGO KNYTTER BÅND OG SKABER RELATIONER MED NYT 
RETAILTAINMENT-KONCEPT
Særlige butikskoncepter og unikke shoppeoplevelser skyder 
op som en trold af en æske i dagens retaillandskab. Efter lange 
perioder med nedlukninger og social afstand er forbrugernes 
tørst efter fysiske oplevelser og underholdning nemlig blevet 
større. Én af de aktører, i branchen der forsøger at imødekomme 
denne tørst, er legetøjskoncernen Lego. Læs med her og få et kig 
ind i Legos nye oplevelsesbutik i New York.
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NRF RETAIL’S BIG SHOW: KOM MED TIL VERDENS STØRSTE 
RETAILKONFERENCE!
Hvad er de største temaer i retail i dag – og ikke mindst i 
fremtiden? Få svaret i denne artikel, som tager dig med til NRF 
– verdens største retailshow i New York, hvor 190 sessions, over 
300 speakere og mere end 700 udstillere kickstartede vores år 
med tre hæsblæsende dage fyldt med ny viden og ny inspiration 
fra de tungeste retailere i verden. Vi giver dig overblikket og de 
vigtigste temaer her.
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Retail+ er Skandinaviens mest dybdegående magasin om detailhandel. Magasinet  

udkommer fire gange årligt i 1.000 eksemplarer og hvert nummer har sit eget tema. 

Her går vi i dybden med koncepter, kæder, strategier, forbrugertrends og teknologi 

gennem analyser, reportager og interview. Vi fokuserer på de bevægelser og ændringer, 

der påvirker branchen fremadrettet, og bestræber os på altid at give dig brugbart stof, 

så du bliver inspireret og bedre rustet til de udfordringer, du har i din hverdag. Udgives 

til medlemmer af Retail Institute Scandinavia. Hel eller delvis gengivelse må ikke 

finde sted uden tilladelse fra Retail Institute Scandinavia.

Retail Institute Scandinavia er et konsulent- og videnshus med fokus på detailhandel 

og forbrugeradfærd. Vi hjælper vores kunder til vækst gennem viden, indsigt og 

erfaring. Vi kender udfordringerne på detailhandelsscenen og de krav, butikken skal 

opfylde for at øge eller blot fastholde sin tiltrækningskraft over for kunderne. Vi hjælper 

og rådgiver vores kunder gennem et tæt, åbent og naturligvis fortroligt samarbejde 

med forståelse for vores partneres position og strategi.

STUDIETUR: GUIDE TIL NEW YORKS BEDSTE RETAILKONCEPTER 
”The Big Apple” oser af kreativitet og butikker fyldt med  

spændende og innovative koncepter, og nu hvor USA er åbent  
land igen, har vi endelig endnu engang taget turen til verdens  

retailby #1. Vi har fundet de mest geniale koncepter, der lokker 
forbrugerne ned i de fysiske butikker ved brug af teknologi, 
customization, augmented reality og meget mere. Læn dig  

tilbage, og lad os tage dig med på en rejse rundt til en  
række af byens mest spændende koncepter!

11 Foto: Retail Institute Scandinavia
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MOD DET UENDELIGE METAVERS: HVAD BETYDER DEN 
METAFYSISKE ÆRA FOR DETAILHANDLEN? 

Innovation har været coronaens tro – om end tvungne  
– følgesvend, og nye teknologier har gjort det muligt at nå 

kunderne på flere nye og anderledes måder. Samtidig er nye 
døre blevet åbnet for enestående oplevelser digitalt, og kunderne 

har fået flere muligheder for at shoppe, søge råd og interagere. I 
denne artikel kigger vi nærmere på de to metafysiske fænomener, 

Metaverset og NFT’erne, og deres betydning for detailhandlen.

41 Foto: Coca-Cola

ACCELERATE RETAIL 
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Retail Institute Scandinavia er et konsulent- og videnshus med fokus på detailhandel og forbrugeradfærd. Vi hjælper vores kunder til vækst gennem viden, indsigt  

og erfaring. Vi kender udfordringerne på detailhandelsscenen og de krav, butikken skal opfylde for at øge eller blot fastholde sin tiltrækningskraft overfor kunderne.  

Vi hjælper og rådgiver vores kunder gennem et tæt, åbent og naturligvis fortroligt samarbejde med forståelse for vores partneres position og strategi.

Henning Bahr, adm. direktør

Heldigvis blev verdens største retailkonference NRF i New 
York gennemført her i januar 2022, så vi i modsætning til 
sidste år, hvor alt var nedlukket, kunne tage afsted sammen 
med mange af vores kunder og samarbejdspartnere. Så i 
dette nummer af magasinet får du masser af inspiration til 
handling, både en guide til New Yorks bedste retailkoncepter, 
men også et dybere indblik i metaverset, som flere 
retaileksperter på NRF konferencen spår til at blive en 
afgørende konkurrencefaktor i retailernes omnichannel 
strategi i fremtiden.

Så hvis du synes du allerede har travlt med den digitale 
omstilling, så glæd dig til (eller frygt), at du nu også skal 
tage stilling til, hvordan din virksomhed kan lykkes med 
følgende tre områder, som metaverset kan kategoriseres i: 
Den fysiske tilstedeværelse i den digitale verden (Virtual 
Reality), den digitale tilstedeværelse i den fysiske verden 
(Augmented Reality) og den digitale tilstedeværelse i den 
digitale verden (Virtual Worlds).

Selvom det for de fleste af os virker som fagre nye verden, 
som vi først behøver at forholde os til om mange år, så er 
der allerede flere brands, der er startet, fx Ralph Lauren, 
Nike, DKNY, Coca-Cola og Forever21.
Ralphs Laurens CEO Patrice Louvet siger: “Netop metaverset 
er rigtig interessant. Det er en oplagt mulighed for at 
engagere sig mere med kunderne og vi så hurtigt stort 
salgspotentiale direkte linket til metaverset. De unge vil jo 
ikke have, at deres avatarer skal gå rundt nøgne”.
Det kræver innovation og kreativitet at omstille sig og følge 
med meta-udviklingen, hvor den fysiske og digitale verden 
vil sammensmelte i endnu højere grad, og forbrugerne vil 

shoppe virtuelle produkter i metafysiske shoppingcentre på 
digitale platforme. 

Selvom det lyder skørt, at forbrugerne skulle købe virtuelle 
produkter, de ikke kan bruge i den virkelige verden, vil 
metaverdenen meget snart, og for rigtig mange forbrugere, 
have en lige så høj værdi som vores nuværende fysiske 
verden.

Det vil i den nærmest kommende fremtid være lige så vigtigt 
at klæde sig moderigtigt, besøge de fedeste seværdigheder 
og have en omgangskreds virtuelt som fysisk. Gamere over 
hele verden bruger allerede enorme summer på at købe 
digitale og virtuelle produkter til deres online personaer, 
og udviklingen ser ud til at fortsætte.

Samtidig udgør Metaverset et digitalt rum, hvor du kan 
opbevare de digitale produkter, du køber og ejer, virtuelt. 
Og her bliver det særligt interessant for retailere. Det er en 
verden fyldt med muligheder for en helt ny produktkategori, 
uanset branche: Digitale og virtuelle produkter, herunder 
også NFT’er, som du kan læse mere om i dette magasin.

God fornøjelse.

Retail anno 2022:  
Corona er på retreat, men den digitale  

udvikling er kommet for at blive 

Pris  
I har årligt én gratis boksering inkluderes i jeres medlemskab, og denne har I nu 
mulighed for at opgradere til en workshop for kun 20.000 kr. ex. moms.

Fremtidens  
forbrugere  
har meldt  
deres ankomst  
- kender du dem?
... Og ved du, hvad du som virksomhed  
skal have fokus på for at tiltrække dem?

4 timers 
workshop med  

udgangspunkt i, 
hvad kunderne 

kræver af jer

Retail har aldrig gennemgået større forandringer end lige nu. Coronadfærd,  
digitaliseringen og den hæsblæsende teknologiudvikling rykker konstant på  
forbrugernes  adfærd og forventninger til, hvad retail skal kunne, og hvad der  
tilfredsstiller den enkelte kunde. 

Er du klar til at blive klogere på, hvad kunderne ønsker nu og i fremtiden, så opgrader 
din gratis boksering med en mini-workshop, hvor vi idegenererer og prioriterer 
tiltag, der giver jer et forspring i fremtiden.

Vil du høre mere?
Så kontakt Dorte Wimmer,  
dorte@retailinstitute.dk
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Af Anne Sixhøj Hockerup, Retail Institute Scandinavia

NRF – verdens største retailshow blev endeligt skudt i gang med et brag i New York. 
Forventningerne var store, og selvom antallet af deltagere var markant lavere i år, 

var niveauet højt. Tre hæsblæsende dage fyldt med ny viden og ny inspiration fra de 
tungeste retailere kickstartede således året for Retail Institute Scandinavia. 

Højdepunkterne  
fra årets største 

retail konference

Med 190 sessions, over 300 speakere og mere end 700 udstillere, var der nok at gå ombord i til årets 
NRF-konference. Formanden for NRF Mike George bød velkommen, og han startede med at tage et 
kig tilbage på de sidste to år, som i den grad har ændret retail for altid:
 
– Da corona ramte, blev hele verden paralyseret, og det normale liv blev sat på hold. Det gjalt bare 
ikke retailbranchen, som tværtimod måtte bevæge sig i helt nye retninger for at forblive relevant 
og holde hjulene i gang. Der blev behov for at være mere innovativ end nogensinde før, for løbende 
at kunne imødekomme de skiftende behov hos kunderne, forklarede Mike George.
 
Han påpegede, at retailbranchen nu kan se tilbage på to år, hvor omstillingsparatheden og det 
hårde arbejde har givet pote. Retail har innoveret hurtigere, end nogen ville have troet var muligt, 
inden corona ramte. En global undersøgelse har vist, at 72% af de adspurgte virksomheder mener, 
at pandemien har accelereret deres digitale transformation med mindst et år. 

Men tiden er ikke inde til at tage den med ro – tværtimod – det er netop nu, der skal accelereres! 
Så Mike George afsluttede med en opfordring: 

– Lad det innovative mindset vokse sig endnu større og sørg for, at I som organisation har fokus 
på de følgende fire områder i jeres forretning, hvis I vil vinde i fremtiden. »

ACCELERATE RETAIL 
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Tre kendte temaer på NRF og et helt nyt emne:

Omnichannel er nemlig kommet for at blive, og det varer ikke længe, før forbrugerne tager det for 
givet. Onlineshopping er nemlig steget dramatisk i popularitet i løbet af de sidste par år, men det 
vil i fremtiden ikke kun begrænse sig til webshoppen. Forbrugerne har shoppet mere, brugt flere 
penge pr. gang, har shoppet oftere og på flere forskellige platforme. Og det er en tendens, der ikke 
ser ud til at stoppe. 

Online købsmuligheder skal  
stadig accelereres01

CEO for Walmart, John Furner, talte på NRF om, at en god og velfungerende omnichannel-løsning 
er afgørende for at kunne give kunderne en sømløs købsoplevelse, der er tilpasset deres forskellige 
købsmønstre, og som samtidig giver dem en gnidningsfri købsrejse, hvilket er vejen til kunde-
loyalitet. 

Men John Furner påpegede også, at kundernes præferencer ændrer sig hurtigt, og at de, så snart de 
får en bedre købsoplevelse et andet sted, er pist væk igen. Derfor er det vigtigere end nogensinde 
før at være omstillingsparat og fleksibel: 

– Vi skal vide alt om vores kunder. Vi skal vide, hvor de er i løbet af hverdagen og i weekenden. Vi 
skal vide, hvornår de har fødselsdag, bryllupsdag, hvornår deres hund har fødselsdag, hvad de fik 
at spise i går osv., lyder det fra ham.

Kundeloyalitet:  
Data er vejen til succes02

Loyalty is the absence of  
something better  

Wallmart CEO, John Furner  
at NRF 2022

En af fordelene ved en omnichannel strategi er netop muligheden for at indsamle og vedligeholde 
data ét sted. På den måde får man mere konkret data i omløb, og det bliver muligt at personlig- 
gøre købsoplevelsen for den enkelte forbruger. Samtidig kan forbrugeren helt selv styre, hvad, hvor, 
hvornår og hvordan der skal shoppes. 

GENERATION Z – FREMTIDENS KØBESTÆRKE PUBLIKUM
Generation Z, der udgør 36,7% af verdensbefolkningen, er opvokset med omnichannel. Det er en 

gruppe, hvor 97% siger, at de sociale medier giver dem størst inspiration, og hvor 63% foretrækker 
at købe direkte fra deres sociale medie feeds. Og ikke nok med det, så siger 31% af Generation Z, 

at de helst vil købe online via ikke-traditionelle metoder frem for kedelige hjemmesider.

Kilde: The Influencer Marketing Factory’s Social Commerce Report 2021  

Ifølge alle de betydningsfulde CEO’s der talte ved NRF, så hersker der ingen tvivl om, hvad den 
vigtigste succesfaktor i fremtiden er: Medarbejderne.

I en tid hvor omstillingsparathed, agilitet og fleksibilitet er på agendaen hver eneste dag, påpegede 
Targets CEO Brian Cornell, at medarbejderne er nøglen til succes. Mere end nogensinde før er det 
vigtigt at have fokus på kulturen i firmaet. Omsorg, motivation og ”winning as one team” er, hvad 
kultur handler om, mener han. 

CEO for Chewy, Sumit Singh, deler samme holdning. Han mener, at alt for mange virksomheder 
fokuserer for meget på profit. De glemmer, hvad det egentlig handler om. I virkeligheden er det ret 
simpelt, siger han, for passionerede medarbejdere giver en bedre kundeoplevelse, og en bedre kunde-
oplevelse fører til større kundeloyalitet. Og kundeoplevelse og kundeloyalitet er afgørende for en 
retailers succes. Medarbejderne skal være nysgerrige på nye måder at give en bedre service på, og 
det er ledernes ansvar at tilskynde og forankre nysgerrighed som en naturlig del i virksomheden. 

Fastholdelse af talenter03

»

T E M A
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Et nyt emne, der blev nævnt i størstedelen af sessionerne på NRF, 
er betydningen af metaverset. Flere eksperter spår det til at blive 
et afgørende tillæg til retailernes omnichannel strategi i fremtiden.

Metaverset kan kategoriseres i tre overordnede kategorier: Virtuel  
reality (VR), Argumentet Reality (AR), og så det helt nye; nemlig  
Virtual Worlds. 

Virtual Worlds er det helt nye, og er grundlæggende en virtuel verden,  
hvor kunderne er tilstede gennem en avatar, der interagerer med  
andre, går til koncerter, dater, socialiserer og forbruger gennem køb 
af unikke virtuelle produkter kaldet NFT's (non fungible tokens). 

Ifølge Matthew Ball fra Venture Capitalist er det "et massivt netværk 
af virtuelle 3D-verdener i realtid, som kan opleves synkront af et  
ubegrænset antal brugere med en individuel følelse af tilstedeværelse  
og med kontinuitet af data, såsom identitet, historie, rettigheder,  
genstande, kommunikation og betalinger”. Dvs. en digital tilstede-
værelse i en digital verden. 

Selvom det som almindelig retailer virker som en ny verden langt 
væk, så mener eksperterne, at man skal hoppe med på vognen  
hurtigst muligt. Forbrugerne bruger nemlig lige nu $40 milliarder 
om året på kun at købe beklædningsgenstande til deres avatarer. Og 
samlet set forventes metaverset at drive en samlet omsætning på 
$800 milliarder i 2024. 

Hvem er med i metaverset?
Flere brands er allerede til stede i den nuværende udgave af metaverset, som bl.a. udfolder sig på 
de to online gaming-platforme Fortnite og Roblox. Ralph Lauren er en af dem og virksomhedens 
CEO Patrice Louvet, mener, at tiden er inde for alle retailere til at genopfinde, genstarte og gentænke 
sit firma. 

– Hos Ralph Lauren følger vi ikke en ny trend bare for at gøre det, men vi tror på, at vi er nødt til 
konstant at være innovative og prøve nye ting – også selvom vi ikke har opskriften på forhånd, 
siger han og tilføjer så med et smil: 
– Og netop metaverset er rigtig interessant. Det er en oplagt mulighed for at engagere sig mere 
med kunderne, og vi så hurtigt et stort salgspotentiale direkte linket til metavers. De unge vil jo 
ikke have, deres avatarer skal gå rundt nøgne. l

Den nye: Er Metaverset  
fremtidens retailkanal?04

Paige Thomas, CEO for Saks OFF 5th, talte om, at det er på høje tid, at vi begynder at stille vores 
medarbejdere spørgsmål. I stedet for at tro at vores job som leder kun handler om at dirigere vores 
medarbejdere i den rigtige retning, så bør vi i stedet give vores medarbejdere en følelse af at tilhøre 
noget større. I denne nye Zoom verden er det ekstra vigtigt, at vi lærer vores medarbejdere at kende 
på et helt andet plan. Vi skal give dem tryghed og samhørighed, siger hun. 

4 råd til retailere lige nu:

begynde at eksperimentere i metaverset nu

være særlig opmærksom på de nye vaner et generationsskifte fører med sig

aktivere AR i marketing- og salgsaktiviteter

holde øje med nye salgsmuligheder

Bloomberg 
Intelligence 
regner med, 
at den globale 
metavers 
omsætning kan 
løbe op i $800 
milliarder i 2024.

Ønsker du at dykke dybere ned 
i dette emne, kan du læse mere 

om metaverset og dets betydning 
for retailbranchen på side 41 her i 

magasinet.

S.41
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I 2030 vil Generation Z  
og Alfa udgøre 50%  

af verdensbefolkningen,  
og de har store  
forventninger!

30% af Generation 
Z har allerede købt 

produkter ved hjælp 
af AR

Cassandra Napoli fra WGSN Insights råder retailere til at:
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1. Harry Potter 

2. CAMP 
CAMP 

10 Columbus Circle Suite #202, New York, NY 10019
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”The Big Apple” oser af kreativitet og butikker fyldt med spændende og innovative koncepter, 
og nu hvor USA er åbent land igen, har vi endelig endnu engang taget turen til verdens 

retailby #1 for at afprøve og blive inspireret af verdens bedste retail. Vi har fundet de mest 
geniale og sjove koncepter, der lokker forbrugerne ned i de fysiske butikker ved brug af 

teknologi, customization, augmented reality-oplevelser og meget mere. Læn dig tilbage, og 
lad os tage dig med på en rejse rundt til en række af byens mest spændende koncepter!

En magisk retail-oplevelse

I juni 2021 åbnede Harry Potter-franchiset sin første flagskibsbutik i 
New York City. Den treetagers store butik er fyldt med oplevelser og 
den største kollektion af Harry Potter-produkter, hvilket gør et besøg 
i denne butik til enhver fans drøm. Kunderne kan træde ind i den 
magiske verden gennem to forskellige virtual reality-oplevelser, der 
tillader dem at tage med på eventyr. Fx kan de flyve hen over London 
på et kosteskaft, mens de kæmper mod dødsgardister. Derudover 
har butikken en Butterbeer-bar, hvor kunderne kan nyde smagen af 
en Butterbeer. Butikken byder på en række produkter, der kun kan 
fås i denne butik, fx et udvalg af 50 forskellige tryllestave, som kan 
afprøves ved et interaktivt bord. Er man på jagt efter en personlig 
gave, kan kunderne få indgraveret navne på tryllestave, dagbøger 
eller endda få broderet deres navn på en huskåbe i farverne fra  
deres yndlingskollegie. Butikken har desuden en masse steder, hvor 
kunderne kan få taget billeder. Fx er der en rød telefonboks, som i 
filmen er indgangen til ministeriet for magi.

Legetøjsbutik gør shopping til en leg

Camp beskriver selv deres legetøjsbutik som en familie- og oplevelses-
destination. Kæden er kendt for deres unikke koncept, der består af 
en blanding mellem shopping og leg, hvor butikken udgør én stor 
legeplads. I butikken fører en hemmelig dør børn og barnlige sjæle 
videre til et sandt legeland kaldet ”Base Camp”, hvor børn kan gå på 
opdagelse og lege med diverse legetøj i tråd med et udvalgt tema. 
Temaet skifter hver ottende til tolvte uge, og oplevelseszonen er ind-
delt i flere områder. Camp byder hver måned på nye oplevelser for de 
besøgende, hvoraf mange oplevelser er fyldt med kreative elementer, 
hvor børnene og deres familier fx kan bygge deres egne robotter ud 
af dåser, male keramik, lave julepynt eller deltage i et dance-party. 

HARRY POTTER 

935 Broadway, New York, NY 10010

Foto: Retail Institute Scandinavia

Foto: CAMP

»
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Studietur:  
Guide til New 
Yorks bedste  
retailkoncepter

ACCELERATE RETAIL 
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SOUR PATCH KIDS

665 Broadway, New York, NY 10012 

ON NYC 

363 Lafayette St, New York, NY 10012 

5. Sour Patch Kids
Den farverige butik for slikmunde

Sour Patch Kids har åbnet en hel butik i New York dedikeret til deres 
slik af samme navn. Den farverige butik sælger deres bamseformede  
vingummier i alle farver, andre søde sager og flere forskellige slags 
merchandise, end man kan forestille sig. Fx kan kunderne købe 
hatte, T-shirts, armbånd, bukser, tasker, læbepomader og endda  
boksershorts med mønstre bestående af Sour Patch kKids. Butikken 
er Instagram-venlig, fyldt med farver og sjove hylder og rør. Kunderne  
kan desuden blande slik med deres yndlingssmage og -farver. Er 
kunderne blevet i humør til lidt snacks, mens de har gået rundt  
i slikbutikken, er der en café, der serverer is, smoothies, vafler,  
bagværk og drinks med Sour Patch Kids features. 

ALLURE STORE 

191 Lafayette St, New York, NY 10013 

6. Allure Store

Magasinet Allure har åbnet en fysisk butik for første gang i magasinets 
30 års historie, hvor man bl.a. kan købe mere end 270 forskellige 
makeup-, hår- og hudplejeprodukter fra mere end 150 forskellige 
brands, der har været nævnt i deres magasin. Butikken har også et 
element af augmented reality, hvor kunderne kan prøve produkterne 
virtuelt og QR-koder, som giver kunderne information omkring det 
produkt, de har scannet. Udover at tilbyde Allures yndlingsprodukter, 
vil de redaktører, der har udvalgt produkterne, regelmæssigt være 
vært for forskellige events og tutorials, der afholdes i butikken.

Et magasin foldet ud til butik 

On NYC har åbnet en flagskibsbutik i New York fyldt med deres fulde 
kollektion af løbesko og sportstøj samt innovative teknologier, der 
skal hjælpe kunden med at finde den sko, der sidder helt perfekt på 
foden. Butikkens gulv er udstyret med gang-analyse-teknologi og en 
usynlig fodscanner, der kan måle kundernes unikke fodstørrelser og 
løbestil, som tilsammen hjælper kunden med at finde den perfekte 
størrelse og model på deres nye løbesko, uden at de behøver at kæmpe 
sig igennem 14 forskellige par sko, der ikke sidder godt. Butikken 
byder også på en interaktiv væg, som giver kunderne information 
omkring produkterne, hvis de trykker på den. Derudover er butikkens 
prøverum udstyret med dufte og lyde, der skal give kunderne en  
følelse af at befinde sig i de schweiziske alper, hvilket ikke er tilfældigt, 
da On er grundlagt i Schweiz. 

4.On NYC
Askepot-oplevelsen for løbesko

LEGO

Foto: Retail Institute ScandinaviaFoto: LEGO

3. Lego
Legepladsen for både børn og voksne 636 Fifth Avenue, New York City, 10020

Lego åbnede i juni 2021 en helt ny flagskibsbutik i New York med 
unikke fysiske og digitale oplevelser, som skal inspirere kreativitet 
og fantasi hos kunderne. Den kreative butik er indrettet i sand New 
York-stil og er fyldt med store Lego-dekorationer, som bl.a. forestiller 
Empire State Building, Frihedsgudinden og Times Square. Butikken 
rummer kreative aktiviteter for hele familien, såsom The Minifigure 
Factory, der lader kunderne skabe deres egen minifigur, samt The 
Mosaic Maker, hvor en enkelt person eller endda en hel familie kan 
sætte sig ind i en fotobås og få taget et billede, hvorefter maskinen  
laver en boks med alle de legoklodser, man skal bruge, for at  
kunne bygge billedet i Lego. Butikken byder også på den ikoniske 
”Pick-a-Brick”-væg, hvor kunderne kan blande deres egne legoklodser 
i stil med bland-selv-slik, samt et såkaldt Storytelling Table, hvor 
kunderne kan få historien bag det Lego, der sælges i butikken. 

V O R E S 
F A V O R I T

Foto: On NYC Foto: Retail Institute Scandinavia
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REDDY SOHO 

125 Prince St, New York, NY 10012, USA 

9. Chanel

10. Starsbucks  
Pickup & Amazon Go

I det amerikanske madrasfirma Caspers såkaldte søvn-butikker har 
kunderne mulighed for at teste madrasserne, for at finde den helt 
rigtige madras og dermed kan opnå den bedste søvn. På Caspers 
hjemmeside kan kunden booke Private Shopping, hvor en familie 
kan have hele butikken helt for sig selv, eller en Nap Appointment, 
hvor kunden har 30 min. til at teste madrasserne i butikken, med  
vejledning fra Caspers søvnspecialister. Det sker i miniature huse, 
som ændrer udtryk et par gange månedligt, altid dekoreret i Casper- 
stil med blå farver. Under sådan en aftale, er det også muligt, at prøve  
andre af Caspers produkter, såsom deres dyner og puder. Samtidig 
afholder butikken fra tid til anden søvn- og wellnessrelaterede  
arrangementer. Casper byder også på onlinemuligheder, hvor kunderne 
kan booke tid til en videokonsultation med søvnspecialisterne. 

8. Casper
Det bedste sted til en lur?

7. Reddy Soho
Butikken for menneskets bedste ven

Petco åbnede i oktober 2021 deres første flagskibsbutik dedikeret til 
dyrehandlerens premium private-label brand Reddy. Butikken byder  
– udover et bredt udvalg af Reddy-produkter, som inkluderer tøj, tilbehør 
og andre produkter til hunde – på en række eksklusive oplevelser 
for menneskets bedste ven. Butikken er fyldt med gratis ting såsom 
hundefoder og godbidder af høj kvalitet, samt en prøvestation, som 
skal sikre, at kunderne finder den helt rigtige størrelse og pasform 
af tøj og tilbehør til deres hund. Kunderne har også mulighed for at 
personliggøre vedhæng til hundehalsbånd. I de første måneder af  
butikkens åbning vil kunderne kunne møde en såkaldt ”eventyr- 
planlægger”, der hjælper ejerne med at planlægge aktiviteter med 
deres kæledyr, og en kalender med anbefalede månedlige aktiviteter  
i og omkring byen vil være tilgængelig. Fremover vil den nye  
Reddy SoHo lancere nye eksklusive produkter, som kun kan købes 
i denne butik.

CASPER

627 Broadway, New York, NY 10012 

STARBUCKS PICKUP & AMAZON GO

CHANEL

120.5 Wooster St, New York, NY 10012

111 E 59th Street, New York, NY 10022

En convenient og smagfuld fusion

Starbucks Pickups samarbejde med Amazon Go kombinerer den 
digitale og fysiske retail-oplevelse. Kaffetørstige kunder lægger en 
bestilling i Starbucks app, og takket være Amazon Go’s Just Walk 
Out-teknologi, får de en nem og convinient købsoplevelse. Amazon Go 
konceptet er kendt for Just Walk Out-teknologien, som er et kasseløst, 
såkaldt ”grab and go”-koncept, hvor kunden via en app scanner sig 
adgang til butikken. Her sporer kameraer og sensorer, hvilke varer 
kunden putter i tasken, og når vedkommende forlader butikken, 
trækkes det skyldige beløb fra deres Amazon-konto. Starbucks Pickup 
tilbyder dog ikke blot kaffe, men hele Starbucks’ menu, og når kaffen 
er klar, kan kunderne bruge deres Amazon app eller kreditkort, for at 
komme ind i Amazon Go-afdelingen, der desuden byder på et udvalgt 
sortiment af mad og drikkevarer, såsom spiseklare salater, sandwich, 
bagværk og snacks. Her er det muligt, at nyde sin bestilling i et  
moderniseret loungeområde.

Drømmen for makeup og hudpleje fans

Chanels Atelier Beauté i Soho er som skabt for folk, der elsker 
at eksperimentere med hudpleje og makeup. Butikken er moderne  
indrettet med forskellige stationer fyldt med Chanels skønheds-
produkter. Når kunderne træder ind i atelieret, bliver de mødt af en 
række skabe, hvor man kan låse sine ting inde, så man har hænderne  
fri til at give sig i kast med at udforske Chanels lækre udvalg af  
hudpleje og makeup. Herefter er der håndvaske og spejle, hvor kund-
erne kan rense deres ansigter, så de har et rent lærred til at prøve nyt 
makeup. I butikken er det også muligt at få en-til-en lektioner med 
studiets eksperter til fx at lære at lægge en perfekt cat-eye-eyeliner 
eller contour. Sidst men ikke mindst er stedet indrettet med det helt 
rigtige lys og har endda et ”content creation”-rum, så man kan få 
taget et billede til sin Instagram. 

Foto: Starbucks

Foto: Petco

Foto: Casper »
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SAMSUNG

837 Washington St. New York, NY 10014 

13. Nordstrom

14. American Girl

Balenciagas godt 510 m2 store NYC flagskibsbutik er i høj grad 
tech-inspireret. Butikken har et minimalistisk udtryk inspireret af 
det urbane, fx med tech-elementer som store videovægge, der viser 
atmosfæriske videoer, samt en form for futoner polstret med samme 
mønstre som offentlige transportmidler. Derudover er der et futuristisk 
element i butikken bestående af hyper realistiske mannequiner, der 
er baseret på 3D-scanninger af brandets runway-modeller. Endeligt 
findes der også en sølv metalskulptur af den schweiziske kunstner  
Tobias Spichtig fra serien ”Gheist”, hvis skulpturer er tynde,  
menneskelignende figurer. Butikken byder på brandets kollektioner 
til kvinder og mænd samt accessories.

12. Balenciaga
Et tech- og futuristisk inspireret domæne

11. Samsung
Oplevelsesbutikken for tech-fans

I Samsungs oplevelsesbutik i New York kan kunderne ikke kan købe 
noget, men kun prøve butikkens forskellige oplevelsesstationer med 
Samsungs nyeste elektronikprodukter. I butikkens indgang bliver 
kunderne mødt af en glamourøs skranke, hvor de bliver instrueret  
i, hvilke oplevelsesstationer de skal besøge. Når kunderne har  
”gennemført en station”, optjener de point som tak for deres indsats. 
På nogle stationer vil man blive bedt om at bruge Galaxy Note 3 til 
at lave et 3D-printet vedhæng, som man kan tage med hjem. Mens 
andre skal lave grafisk kaffe, som de bestiller på en af butikkens fire 
tablets, hvorefter de modtager en gratis kop Java kaffe. 

BALENCIAGA

620 Madison Ave, New York, NY 10022, USA 

AMERICAN GIRL

NORDSTROM

225 West 57th Street, New York, NY 10019 

75 Rockefeller Plaza, New York, NY 10019 Drømmestedet for piger og dukker

I American Girl kan kunderne bygge deres helt egen dukke, hvor man 
selv vælger hud-, hår-, og øjenfarve. Dernæst kan kunden booke tid 
til sin dukke i hårsalonen, hvor den kan få stylet sit hår, få øreringe 
i og få manicures. Dukkens ejermand kan tilmed selv få hårstyling, 
manicure osv. samtidig med dukken. Butikken byder også på et væld 
af interaktive oplevelser som fester i caféen og et design-studie, hvor 
kunderne kan vælge tøj til dukkerne og finde produkter til dem selv. 
Derudover er det muligt at booke bord i butikkens café, hvor der både 
serveres frokost og aftensmad.

Oplevelsescenter med pop up-butikker

Nordstroms flagskibsbutik i New York sætter nye standarder for 
stormagasin-formatet. Butikken er kædens første full-line butik til 
kvinder – men butikken byder på meget mere end blot shopping. 
Servicer er i fokus i den 30.000 m2 store butik, der spreder sig over 
hele syv etager, og stormagasinet inviterer generelt til ophold og 
samvær. I butikkens skoafdeling finder man fx den såkaldte Shoe 
Bar, hvor kunder kan nyde en drink eller snack, alt imens de finder 
det helt rigtige par sko, og på tværs af de syv etager finder man  
flere barer og restauranter. I pop up-butikken Pop-In@Nordstrom 
på femte etage bydes der hver måned på et nyt brand, og i den  
toetagers skønhedsafdeling kan kunder foruden at afprøve makeup 
virtuelt vha. interaktive spejle, booke tid til forskellige skønheds-
behandlinger. Nordstroms servicer inkluderer desuden click & collect 
og prøverum, der er udstyret med digitale skærme, så kunder kan 
tilkalde en medarbejder, hvis de har brug for hjælp til at finde andre 
størrelser eller fx få lagt et par jeans op. Derudover kan kunderne 
også få tilpasset og repareret deres tøj og sko. 

Foto: Samsung Foto: Retail Institute Scandinavia

Foto: Retail Institute Scandinavia
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FAO SCHWARZ

30 Rockefeller Plaza, NY 10111  

16. MedMen15. Nike House of 
Innovation 000

Omnichannel shopping

17. FAO Schwarz
Personaliseringens højborg

I legetøjsbrandet FAO Schwar’s flagskibsbutik i New York er der i den 
grad fokus på og mulighed for leg og interaktive oplevelser for de 
besøgende børn. Butikken byder på personaliseringsstationer som 
en lyserød Barbie-station, hvor kunden kan sammensætte sin egen 
Barbie-dukke. Ved Elmo Monster Factory kan kunderne designe  
deres helt personlige monsterbamse med lige det ansigtsudtryk, de 
foretrækker. En mere digital oplevelse består af en station med en 
iPad, hvor kunderne kan designe deres egen fjernstyrede racerbil 
fra bunden, hvorefter de modtager en fysisk udgave af racerbilen. 
Butikken har desuden et såkaldt adoptionscenter for dukker, hvor 
medarbejdere er klædt som sygeplejersker og interviewer børnene 
for at finde de rette ”forældre” til dukkerne.

MEDMEN

433 5th Ave, New York, NY 10016  “The Apple Store of Cannabis”

MedMen-butikken på 5th Avenue i New York ligner mest af alt en 
elegant Apple-butik. Den lyse butik er minimalistisk indrettet med 
store træborde placeret i midten, og herpå finder man iPads, hvor 
kunderne kan få informationer om de forskellige produkter. Hver 
iPad er dedikeret til et enkelt produkt, og kunderne kan herpå klikke  
informationer frem om ingredienser og effekter, fx om produktet  
afhjælper søvnproblemer eller stress. Gennem det rene, minimalistiske 
design forsøger butikken desuden at aftabuisere brugen af medicinsk 
cannabis, og til det formål pryder plakater væggene med billeder af 
almindelige mennesker, hvor ordet ”stoner”, som en typisk fordom 
mod cannabis-brugere, er udskiftet med ord som fx ”bedstemor” eller 
”træner” for at normalisere brugen. 

Nikes seksetagers flagskibsbutik forbinder i høj grad den fysiske  
detailoplevelse med den digitale. Som noget nyt har butikken integreret 
Nikes metavars-initiativ, kaldet Nikeland, som er en virtuel Roblox 
oplevelse, Nike tidligere har lanceret på Roblox’ spilplatform. På 
børneetagen er der etableret en Snapchat-linse, som transformerer 
rummet til AR-version af Nikeland med avatars, spil og Nikeland- 
inspirerede påskeæg, som kunderne kan gå på jagt efter. Udover  
Nikeland, er der også en del andre digitale oplevelser. Kunderne kan 
fx scanne produkterne i butikken via Nike-appen for enten at købe 
dem online eller vælge størrelse og få sendt dem til et prøverum. De 
kan reservere produkter online, hente dem i aflåste skabe i butikkens 
Speed Shop-afdeling, prøve dem og betale for dem online. Der står 
navn på skabene, som låses op med kundernes smartphone via appen.  
Speed Shoppen ligger i kælderen, hvor der endda er en separat  
indgang for at gøre det hele endnu nemmere. Desuden har butikkens 
prøverum tre forskellige lysindstillingsmuligheder, så kunderne kan få 
et indtryk af, hvordan outfittet ser ud i forskellige sportssituationer, fx  
i et indendørs træningscenter. Derudover kan kunderne få personlig-
gjort udvalgte produkter samt booke en én-til-én konsultationer  
i butikkens to studios.

»
Foto: Retail Institute Scandinavia Foto: Retail Institute Scandinavia

NIKE HOUSE OF INNOVATION 000

650 Fifth Avenue, New York, NY 10019 
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ADIDAS

565 5th Ave, New York, NY 10017, USA

USA’s største skønhedsforhandler, som byder på et væld af brands 
fra A-Z indenfor kosmetik, parfume, hudpleje og hårprodukter. Ulta 
Beauty-appen, giver kunderne mulighed for virtuelt at prøve forskellige 
produkter og samtidig hjælpe med at finde den rette foundationfarve 
– noget der er oplagt at bruge i butikken. Denne lokation skiller sig 
ud fra andre Ulta-butikker, ved at være en del større og med fokus på 
unikke produkter, digitalisering og features. Når kunderne træder ind 
i butikken, bliver de mødt af to boutique-områder dedikeret til de to 
kosmetik- og skønheds-brands Benefit og Chanel Beauty. En anden 
af butikkens etager byder på en frisørsalon, med en instagrammable 
selfievæg og et stort område dedikeret til bad- og hudplejeprodukter. 
Samtidig er butikken designet til den travle New Yorker, fordi kunderne 
kan bestille hjemmefra, og hente deres ordre i et særligt område af 
butikken. l

20. Ulta Beauty
En unik og "instagrammable" 

shoppeoplevelse

19. Adidas
Football stadium og butik i én

Denne Adidas-flagskibsbutik er indrettet med inspiration fra et klassisk  
amerikansk high school-stadium, med et råt udseende, der fanger 
oplevelsen af et sportsstadium med omklædningsrum, tribuner,  
stadionsæder samt en slags tunnel, der minder om tunnelindgangen, 
hvorfra spillerne træder ind på banen. Indgangspartiet ”udkommer” 
ofte som et magasin, hvor form og udtryk derved skiftes. Butikken 
har skærme, der viser forskellige sportskampe live, fitness-konsul-
tationer med trænere, sunde snacks og juices. Derudover er der også 
et trykkeri, hvor kunderne kan tilpasse deres eget tøj, og kunder kan 
desuden få analyseret deres løbestil. Butikken giver rig mulighed 
for interaktion, fx er der en 360 graders virtual reality-oplevelse, der 
udforsker historien bag et par sneakers. Kunderne opfodres desuden 
til at blive i butikken, idet der vises NLF-kampe ved små tribuner.

ULTA BEAUTY

51 W 34th st., New York, NY 10001
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18. Starbucks  
Reserve Roastery

Et mekka for kaffeelskere

Starbucks Reserve Roasterys 2.000 m2 store butik i New Yorks me-
atpacking disctrict kombinerer café og risteri. Konceptet er langt fra 
en normal Starbucks-butik, idet der er et ekstraordinært stort fokus  
på oplevelser og kaffens rejse fra bønne til kop. Butikken har bl.a. 
to kaffebarer, som i alt tilbyder syv forskellige brygningsmetoder, og 
i den ene bar serveres kaffe og kolde drikke af de såkaldte ”coffee 
masters”, som er eksperter i kaffebrygning, mens den anden er en 
italiensk cocktailbar ved navn Arriviamo Bar, som serverer special-
udviklede drinks baseret på kaffe og te. Starbucks Reserve Roastery 
byder også på kaffesmagninger og diverse kaffeoplevelser samt et 
bageri, hvor kunderne kan købe friskbagt brød, pizza, desserter mm. 
Indretningen er præget af mørkt træ og kobber som gennemgående 
materialer, der skal understrege kaffens rejse. Kunderne kan desuden 
downloade en app med augmented reality til deres smartphone  
ved navn ”New York Roastery AR Experience”, der skal forbedre  
oplevelsen af stedet.

STARBUCKS RESERVE ROASTERY

61 9th Ave, New York, NY 10011 

Foto: Retail Institute Scandinavia
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Af Julie Dam Christensen, Retail Institute Scandinavia 

Lego knytter bånd og 
skaber relationer med nyt 

retailtainment-koncept

Let me  
retailtain 

you
Traditionen tro besøger vi på vores årlige studietur til New York byens 
mest interessante og innovative butikskoncepter – og i år var absolut 

ingen undtagelse! Du kan læse om nogle af de mest innovative koncepter i 
studieturen fra s. 11, men her går vi i dybden med Legos nye retailtainment-

koncept, der er så oplevelsesrigt, at det fortjener en artikel for sig selv! 
Butikken byder på en helt særlig og underholdende retail-oplevelse, hvor 
kunder kan gå på opdagelse i alt fra lokaltilpassede miljøer til innovative 

værktøjer og personaliserede shoppeoplevelser og meget, meget mere! 
Butikken bryder absolut med påstanden om, at fysisk retail skulle være død,  

i det, den giver de besøgende en oplevelse, de sent vil glemme.

Beskrivende tekst om butiskdesiget . Feratus dolo dusam imi, ut 
etur aligent, cum et minimi, odicae nus nos que cus, to bla dellabo. 
Sedis es di volor aci conse nullaut optaeperes sus non etur?
Uptatiatur, officaest aute et viduci dolut rae. Nam fugiasp ictotat.

»Foto: LEGO
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Særlige butikskoncepter og unikke shoppeoplevelser  
skyder op som en trold af en æske i dagens retaillandskab. 
Efter lange perioder med nedlukninger og social afstand 
ifm. den globale pandemi er forbrugernes tørst efter fysiske 
oplevelser og underholdning nemlig blevet større. Én af de 
aktører i branchen, som forsøger efter bedste evne – og på 
særdeles vellykket manér – at imødekomme denne tørst, 
er legetøjskoncernen Lego. Inden for det sidste år er Legos 
retailtainment-koncept nemlig poppet op i nogle af verdens 
største og mest besøgte byer, hvor kunderne kan gå på  
opdagelse i et legeunivers udover det sædvanlige. Vores 
besøg i butikken i New York var i den grad værd at skrive  
hjem om, og derfor tager vi dig her med gennem den  
enestående butik.

LOKAL FORANKRING SKABER UNIKKE EVENTYR I 
BUTIKKEN
Det nye oplevelseskoncept ligger på den berømte shopping- 
gade Fifth Avenue, dør om dør med nogle af verdens mest 
eksklusive koncepter og mest besøgte butikker. Alligevel 
skiller Legos nye flagskibsbutik sig ud. Den strækker sig 
over to etager, hvor kunderne kan boltre sig i oplevelser, der 
fx kombinerer den digitale verden med den fysiske, og hvor 
underholdning og personalisering er i højsædet. 

Når vi træder ind i butikken mødes vi af et butiksdesign, 
der er stærkt inspireret af og tilpasset til lokalmiljøet og  
de ikoniske elementer som kendetegner New York. Det  
visuelle udtryk i butikken har en så stærk forbindelse til 
byens identitet, at du under ingen omstændigheder er i tvivl 
om, som besøgende, at denne butik er noget helt specielt, 
og at det derfor vil være en helt enestående oplevelse at 
bevæge sig videre ind over dørtærsklen. 

Det store butiksrum er prydet med Lego-replikationer  
af nogle af New Yorks mest ikoniske vartegn såsom  
Frihedsgudinden, de gule taxaer og vejskilte med navne 
på berømte områder i New York, heriblandt Times Square.  
Frihedsgudinden er bygget i Lego, ovenikøbet så hendes 
fysiske fremtræden ligner en Lego-figur. En gul taxa i  
(næsten) virkelig størrelse – også bygget i Lego – er åben 
for passagerer, og børn og besøgende kan sætte sig ind og 
få en play pretend-tur i taxaen. New Yorks berømte gader 
og gadeskilte i Lego understreger den stærke identitet, og 
der efterlades ingen tvivl om, at denne butik er dedikeret til 
storbyen, der ligesom butikken selv både byder på opdag-
elser, oplevelser og eventyr.

I midten af butikken er der placeret et gigantisk fantasi-træ, 
som, udover at være i Lego, er bygget med så mange farver  
og detaljer, at det er svært at gengive fyldestgørende.  
Meningen er da også, at de besøgende kan gå på opdagelse 
i træets struktur, hvor der er gemt små, Lego-konstruerede 
øjeblikke og detaljer, der hver især fortæller en lille historie.  
Den store historie er, at træet repræsenterer virksomhed-
ens filosofi om at passe på naturen og miljøet og samtidig  
målet om at være inkluderende som organisation, hvilket 
de mange regnbuefarver i træet manifesterer. Dette symbol-
ske element går igen i alle Legos retailtainment-butikker 
verden over, der ellers hver især er tilpasset det konkrete 
lokale miljø og dets unikke kendetegn og varemærker. 

PERSONALISERING GØR SHOPPEOPLEVELSEN 
RELEVANT OG ENGAGERENDE
Personalisering er og bliver hele tiden vigtigere for forbrug-
erne, der i dag er præget af at være stærke individer med 
egne meninger, behov og ønsker. Derfor vil forbrugerne  
mødes af en personaliseret og unik oplevelse, og det kræver  
at man som retailer kan skabe relevans i mødet med den 
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Formålet med træet er, at de 
besøgende kan gå på opdagelse i 
træets struktur, hvor der er gemt 
små lego konsturerede øjeblikke og 
detaljer. den store mening er, at det 
regnbuefarvede tæ repræsenterer 
virksomhedens vision om at passe 
på miljø og natur, såvel som vigtig-
heden af at være en indkluderende 
organisation.

Det store butiksrum er prydet med 
Lego-replikationer af nogle af 
New Yorks mest ikoniske vartegn 
såsom Frihedsgudinden og de 
velkendte gule taxaer. En gul taxa 
i (næsten) virkelig størrelse – også  
bygget i Lego – er endda åben for 
passagerer, og børn og besøgende 
kan sætte sig ind og få en play 
pretend-tur i taxaen.

Butiksdesignet er stærkt inspireret af New Yorks 
ikoniske kendetegn, såsom Times Square.
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enkelte kunde. Relevans er nemlig altafgørende for en  
engagerende shoppeoplevelse, og dermed for, at der skabes  
gode minder og knyttes bånd til kunden. Netop dét, har  
Lego-butikken her fanget. 

Et såkaldt Personalization Studio, som er et helt område af 
butikken, dedikeret kun til personalisering, giver kunderne  
mulighed for at genskabe sig selv på flere måder. The  
Mosaic Maker er fx en fotobås, hvor kunderne kan sætte 
sig ind og tage billeder af dem selv, hvorefter der produceres  
og printes et mosaik-billede af deres portræt sammen med 
en æske farvede Legoklodser, der derefter, i bedste pusle-
spilsstil, kan sættes sammen i de rette nuancer for at  
gengive kundens personlige træk og udseende. The Minifigure 
Factory giver også kunderne mulighed for selv at skabe en 
Lego-figur og tilpasse dens udseende, så den bliver 100 pct. 
personlig. Det sker via en iPad, hvor kunderne kan lege med 
farver, beklædning, print mm., hvorefter minifiguren produ-
ceres og kommer til live for øjnene af kunden, der kan tage 
sin helt egen og unikke figur med hjem med det samme. 
Derudover kan de bygge og sammensætte en minifigur ved 
en Build A Minifigure-station, der er et slags bord-bænkesæt 
med indbyggede beholdere til færdigproducerede elementer 
til figurerne. Her kan børn og besøgende sætte sig ned og 
bygge sig frem til deres perfekte figur. Samtidig byder en 
Pick & Build Wall på en bland selv slik-agtig oplevelse, hvor 

Legoklodser opdelt i farver er placeret i forskellige montre 
på en stor væg, hvor det er muligt at stikke hånden ind og 
selv vælge, hvilke Legoklodser og hvor mange af hver, de 
vil have med hjem. 

De personliggjorte kundeoplevelser går hånd i hånd med 
customization, som netop lader kunderne selv præge de 
produkter, de er interesserede i. Lego formår at skabe en 
gennemført personlig oplevelse for hver enkelt kunde, der, 
via disse customization-værktøjer i butikken, selv eller  
i samspil med familie, venner eller ansatte kan kreere  
personaliserede Lego-produkter og dermed få et unikt  
produkt såvel som en helt unik og underholdende oplevelse 
i den fysiske butik.

DEN DIGITALE TIDSALDER LEDER TIL MERE  
(OG BEDRE) UNDERHOLDNING
I denne digitale tidsalder, hvor forbrugerne begår sig  
særdeles godt online, uanset deres alder, får den fysiske 
butik en helt ny betydning. Nu er butikkens rolle i større 
grad at agere socialt omdrejningspunkt eller levere unikke 
og underholdende oplevelser, der knytter bånd og skaber 
ægte følelser. Kan dette lykkedes, vil den fysiske butik få 
fornyet relevans i en tid, hvor online kun vokser sig større. 

I tråd med at online og det digitale som helhed bliver mere 
og mere dominerende, giver det kun rigtig god mening, at 
Lego har integreret digitale elementer i den fysiske butik. 
Det skaber både en mere strømlinet oplevelse på tværs af 
kanalerne, men samtidig også gode muligheder for ekstra-
ordinære oplevelser i butikken. I Lego-butikken finder vi  
flere digitale skærme, som de besøgende kan interagere 
med. Ved den interaktive storskæm, Lego Expressions, 
kan kunderne stille sig foran skærmen, der gengiver en 
Lego-figur i menneskestørrelse, og når kunden bevæger sig 
og laver ansigter, gengiver og mimer figuren på skærmen 
bevægelserne på samme tid. I et særskilt rum, ved navn 
Lego Brick Lab, træder kunderne ind i en interaktiv verden, 
omsluttet af fire digitale vægge, fyldt med gengivelser af 
den virkelige verden, Lego-figurer, fantasifulde detaljer og 
meget mere, hvor alt kan trykkes på, flyttes og røres ved  
– digitalt. Samtidig kan familier, der besøger det interaktive  
rum, vælge forskellig underholdning, såsom Lego-spil  
og konkurrencer, som de kan fornøje sig med sammen.  
Her kombinerer Lego altså de digitale værktøjer og den 
teknologiske udvikling med personlig og fysisk underhold-
ning for at skabe en social og engagerende oplevelse for 
hele familien, der vil blive tænkt tilbage på igen, efter de 
har forladt butikken — og dermed skabes der potentiale for 
både følelsesmæssig forbindelse til kunderne, men også  
for fremtidige genbesøg. 

Lego er netop for hele familien, og for at imødekomme de 
lidt ældre Lego-fans byder butikken på et såkaldt Storytelling 
Table, hvor historierne bag de Lego-sæt, som også sælges i 
butikken, bringes til live gennem bl.a. udstillinger af tidligere 
designs og prototyper samtidig med, at kunderne kan møde 
Lego-designerne virtuelt via digitale skærme. Mødet med 
særlige personligheder tilfører eksklusivitet til oplevelsen 
og storytelling som element sørger for en dybere relation 
til kunden. Det er nemlig gennem storytelling, at de store  
følelser kommer frem, og dermed er det også her, de  
stærkeste bånd knyttes mellem retailer og kunde. l

Det såkaldte Personalization  
Studio er dedikeret til 
personalisering, og giver 
kunderne mulighed for at 
genskabe sig selv i Lego på 
flere måder

I et særskilt rum, ved navn Lego Brick Lab, 
træder kunderne ind i en interaktiv verden, 
omsluttet af fire digitale vægge, fyldt med  
gengivelser af den virkelige verden, Lego-figurer, 
fantasifulde detaljer og meget mere, hvor alt kan 
trykkes på, flyttes og røres ved – digitalt.

The Minifigure Factory giver også kunderne
mulighed for selv at skabe en Lego-figur og tilpasse 
dens udseende, så den bliver 100 pct. personlig.

”Vi vil se en redefinition af ”experiential shopping”, 
hvor engagement virkelig skal indtænkes, og derfor 
vil det være de retailere, der tilbyder ægte oplevelser 
og mindeværdige øjeblikke, der bliver belønnet af 
kunderne med hyppige besøg.
 
-Martin Urrutia Islas, Head of Retail Innovation hos Lego,  
interview i Retail+ nr. 01, 2021 
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DINE FREMTIDIGE SALGSKANALER ER ALLEREDE  
HVERDAG I KINA

Kina er epicenter for handel på sociale og digitale kanaler, og som landet med 
nogle af de mest tech-kyndige forbrugere giver markedets trends og tendenser et 
kig ind i, hvad vi kan forvente os af fremtidens retail på vores egne breddegrader. 
Fx er markedspladser forbrugernes foretrukne shoppingkanal i Kina, hvor 
hele 85-90 pct. af forbruget stammer fra online markedspladser. I Europa får 
markedspladser såsom Amazon og Zalando også en stadigt større betydning.

F R A  D .  1 8 /08 / 202 1

LEGETØJSBUTIKKEN CAMP I NEW YORK GØR SHOPPING  
TIL EN LEG

Amerikanske Camp viser med deres koncept, at fysiske butikker skal kunne langt 
mere end at sælge produkter, og legetøjsforhandleren giver i den grad kunderne 
– store som små – en oplevelse med ud af døren. Camp beskriver dem selv 
som en familie- og oplevelsesbutik, og de er da også kendt for deres helt unikke 
koncept, der er en blanding mellem shopping og leg. Fx fører en hemmelig dør de 
besøgende børn og barnlige sjæle til et sandt legeland kaldet ”Base Camp”, hvor 
de kan gå på opdagelse og lege med legetøj der passer til et udvalgt tema, som 
løbende ændrer sig. l

F R A  D .  1 6 / 1 2 / 202 1

DISSE DAGLIGVAREKÆDER STÅR STÆRKEST HOS DANSKERNE

I løbet af de seneste år har vi oplevet, at dagligvarekæderne er gået fra at være 
et udsalgssted, der blot skulle udvælge gode varer og sælge dem til gode priser, 
til i høj grad at opbygge stærke brands. Spørgsmålet er, hvem der – ud fra et 
brandingsynspunkt – står stærkest i danskernes bevidsthed? For at besvare  
dette spørgsmål har vi taget temperaturen på danskernes holdning til de  
danske dagligvarekæder. I denne blog har vi fokus på kædernes Retail Brand 
Strength Store.

Foto: CAMP

Kom med bag om Amazon med et foredrag
Ved du hvilke tiltag, du kan forvente fra Amazon, og hvad dit 
modtræk kan være? Kender du Amazons forretningsmodel? Og ved 
du hvad du kan lære af den? Ved du, hvordan du ruster dig bedst 
muligt mod giganten allerede nu? Og ikke mindst; har du en plan 
for, hvordan du fremtidssikrer din forretning bedst muligt?

Det, og meget mere, får du svar på i dette foredrag.
Kom med bag om Amazon - book et foredrag i din virksomhed. Vores 
Amazon-ekspert Dorte Wimmer klæder dig på til at stå distancen 
mod giganten. 

Kontakt director Dorte Wimmer for at høre mere 
+45 4032 9810 / dw@retailinstitute.dk

Amazon er på vej  
– hvad nu?

Som medlem  
får du 20%  

på alle vores  
foredrag!



Kanal-
strategier

»

DEN METAFYSISKE ÆRA
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”Den fysiske butik er død” er en overskrift, der i mange år har præget mediebilledet med forudsigelser 
om masselukninger, som endnu ikke har fundet sted. Vores konklusion er forsat ”Butikken er ikke 
død – men den skal gentænkes”. Selvom Covid-19 og tvangslukninger af detailhandlen har kostet 
mange butikker dyrt, er kunderne strømmet til de fysiske butikker ved genåbningen. E-handel stiger, 
og det vil den fortsat gøre, men kunderne har fortsat behov for de fysiske butikker til at opleve 
produkter, få rådgivning, personlig service og kundeoplevelser. Opgaven ligger i at tænke butikken 
ind som en integreret del af dit brandunivers – som en kanal, der gennem et fokus på oplevelser 
driver et højt niveau af kundeengagement. 

SKAL DEN FYSISKE BUTIK VÆRE PROFITABEL?
En ægte omnichannel-integration af kanaler kræver også et opgør med kanal-tankegangen. For er 
en kunde en butikskunde eller online-kunde, hvis de har bestilt en vare nede i butikken til levering 
hjem til dem selv? Omnichannel gør op med skellet mellem fysisk og digital, og derfor bør butikker 
måske i højere grad måles på engagement eller antal besøgende fremfor omsætning, og den mest 
relevante KPI være hele virksomhedens rentabilitet, ikke butikkernes. 

Gentænkning af den 
fysiske butik

T E M A

Af Laura Simone Andersen, Retail Institute Scandinavia

En effektiv omnichannel-integration, der sikrer fleksibilitet og konsistens på 
tværs af kunderejsen, er blevet et (næsten) universelt mål i retail. Men mange 
kæmper stadig med at komme i mål med den rette kanalstrategi; Hvordan skaber 
man synergi mellem kanaler? Hvilken rolle skal markedspladser spille i din 
distributionsstrategi? Og hvordan skal du investere i hhv. fysiske butikker og online 
i en ny phygital virkelighed?

Vi har i samarbejde med vores globale netværk af retaileksperter Ebeltoft Group 
udarbejdet rapporten ”Channel Strategies for Brands & Retailers” og giver dig her 
vores bud på, hvilke prioriteringer, du bør have i din kanalstrategi.

Fokusområder  
for den  

fysiske butik

Den fysiske butik i  
en integreret  

omnichannel-verden

Effektivitet
Tilbyd en friktionsfri kunde-

oplevelse, der er mere effektiv 
end at handle på nettet.  

Butikken tilvælges fordi det  
er både lettere og hurtigere  

end at shoppe online.

Merværdi
Skab merværdi omkring 

produkt erne. Kunderne kommer 
for at interagere med produkterne 

på den ene eller anden måde. 

Relationer
Før, under og efter besøget er 

den personlige relation, følelser 
og interaktion i fokus. Kunderne 
kommer for oplevelsens skyld.

Oplevelsesdestination
Takket være en super  

stimulerende oplevelse er  
butikken værd at rejse for.

Kontaktpunkt
Butikkens rolle går langt  

udover den transaktionelle.  
Den er indgangsporten til  

brandets univers.

Rabat-himmelen
Butikken som det ultimative 

discount-format, hvor der er store 
rabatter at hente for kunderne, 
og hvor butikken forbliver en 

billigere kanal end e-handel for 
virksomheden selv.

»
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Fra multichannel til cross 
channel-synergier

Teoretisk set bør den nye normalitet være en ”nul-kanals”-tilgang, hvor ethvert touchpoint, kunderne 
kommer i kontakt med, tjener det samme mål. I den ideelle verden har de enkelte kanaler altså 
ingen værdi i sig selv, men er en del af en større plan. Men for mange retailere er dette mål for 
langt væk fra virkeligheden. Butikkerne repræsenterer fortsat det meste af omsætningen, og er de 
ikke rentable, kan virksomheden ikke overleve. 

Butikken er altså lige nu ikke kun en del af opskriften – den danner hele basen, mens det digitale  
for mange endnu blot er ”the cherry on top”, der lige nu ikke er stort nok til at erstatte kagen.  
Men kirsebærret vokser ekstremt hurtigt, hvorfor det aldrig har været vigtigere at opbygge en ægte 
omnichannel-strategi, der også kommer butikkerne til gavn. 

E-handel og markedspladser skal styrke butikkerne fremfor at lægge unødvendigt pres på dem. 
Foruden omnichannel-integration bør brands og retailere skabe synergier mellem kanalerne, sådan 
et den enkelte kanal styrker og understøtter den anden. Spørgsmål man kan stille sig selv inkluderer  
bl.a. ”Hvordan kan det digitale drive trafik til butikkerne og gøre den fysiske oplevelse bedre?”  
og ”Hvordan kan de fysiske butikker understøtte vores e-handel gennem kommercielle synergier, 
supply chain-faciliteter, etc?”.

Markedspladser er en 
game changer

Markedspladser er drivkraften i onlinesalget. Ifølge UNCTAD tegner de 13 bedste markedspladser 
sig for 62 pct. af den samlede e-handelsindtægt på verdensplan1 , og dette tal kan nå op på hele 75 pct.  
i 2025. På trods af markedspladsernes voksende image-problemer er der altså ingen tegn på afmatning, 
og medmindre der skrides ind fra politisk side, er det sandsynligt, at en eller to spillere vil dominere 
i hvert land, hvilket gør det svært at ignorere dem som kanal. 

Bør multibrand retailere sælge  
på markedspladser?

Om man skal sælge på markedspladser, er et spørgsmål, der er mest relevant for retailere, 
der også har egne brands (specielt mode), men andre multibrand retailere overvejer 
også muligheden. Hvis man ser bort fra strategiske bekymringer, er svaret normalt 
”nej” grundet økonomi – når den samlede margin er 30 pct., og man skal afgive 15 pct. 
til en markedsplads, bliver det svært at tjene penge. Men nogle retailere kan dog have 
andre taktiske årsager til også at sælge på markedspladser:

For at komme af med tidligere kollektioner eller  
sæsonbestemte varer.

For at distribuere egne brands og opnå større  
salgsvolumen.

For at øge bevidstheden om nye initiativer, fx ved  
udvidelse af sortiment til nye kategorier.

1 United Nations Conference on Trade & DevelopmentCo

multichannel

E-handelskapacitet 
med begrænset  
integration til  
butikken.

OMNICHANNEL

E-handelskapacitet 
integreret med  
butikken; friktionsløs 
shopping, click  
& collect, butikken 
som lager, etc. 

CROSS CHANNEL- 
SYNERGIER

Hver enkelte kanal 
understøtter direkte 
de andre kanaler  
gennem synergier. 

»
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Barbeques Galore er Australiens førende forhandler af 
griller, grilludstyr, udendørsmøbler mm., som sælges 
både online og gennem deres 85 butikker. I 2020 blev 
virksomheden kåret som årets mest cool retailer takket 
været deres nye butiksformat, der har en mission om  
at ”bringe mennesker sammen omkring flammen”. 
Transformationen af butikkerne har medført en mere 
engagerende butiksoplevelse, hvor der opbygges stærke 
bånd til kunderne gennem oplevelser.

Købsprocessen starter online for 70 pct. af Barbeques  
Galores kunder og slutter med hjemmelevering og  
installation – men butikken spiller en vigtig rolle som 
værdiforøger. Det nye butikskoncept byder nemlig på 
flere forskellige oplevelser, bl.a. produktdemonstrationer 
og grillundervisning i butikkens ”Steakhouse”-område. 
Dermed er butikken blevet en oplevelsesdestination, et 
knudepunkt for kunderelationsopbyggelse og en vigtig 
fysisk kanal, der tilfører en merværdi til shoppeoplevelsen, 
som kun det fysiske kan.

Case: Barbeques Galore 
transformerer butik til 
oplevelsesdestination

Discount modeforhandleren Primark opererer i 13 
europæiske lande med over 380 butikker. Under 
slogannet ”Amazing fashion, amazing prices” 
sælger kæden store volumener af tøj til meget 
lave priser, mens deres butikker er placeret på 
førsteklasses lokationer. Den gennemsnitlige  
omsætning pr. butik er den højeste på verdens-
plan i branchen. 

Primark har bevidst besluttet ikke at sælge deres 
produkter online. Med en gennemsnitlig kurv på 
mellem 50-60 britiske pund og en forretnings-
model bygget på impulskøb, lave priser og  
marginer, men stor volumen, er e-handelsrenta-
bilitet svært at opnå. Primarks digitale tilstede-
værelse driver dog trafik til butikken; mere end 
1.500 varer kan ses online alene i dametøjssektionen 
på hjemmesiden, og retaileren har 6,4 mio. følgere 
på Facebook og 8,9 mio. på Instagram. 

Case: Primark ser ikke værdi i 
digital salgskanal

Hvordan kan digitale 
kanaler understøtte 
butikken?

Mange retailere og brands øger deres digitale investeringer, dog på  
bekostning af butikkerne fremfor at styrke dem gennem digitale tiltag. 
Den digitale revolution skal også nå ud til butikkerne, og for at maksimere 
synergierne, er det vigtigt, at de forskellige teams arbejder tæt sammen 
om fælles KPI’er. Butikspersonalet skal ikke blot tolerere hjemmesiden, de 
bør promovere den – og det gør de kun, hvis den er deres allierede og ikke 
fjende, der skaber problemer for dem. 

Det digitale understøtter den fysiske butik:

Trafik: Mange kunderejser starter online, og det digitale kan 
altså drive enorm meget trafik til butikkerne (fx gennem click 
& collect).

Merværdi:Teknologi kan forbedre oplevelsen i butikken; gøre 
den mere engagerende (fx bedre/uddybende produktinformation 
gennem AR) eller mere enkelt (fx kontaktløs betaling).

Nye indtægtskilder: Fx ”digitale hylder” gennem digitale 
skærme med hele sortimentet, som butikken normalt ikke 
ville kunne huse.

Reducerede omkostninger: Teknologi kan øge effektiviteten 
blandt medarbejderne og frigive tid og plads til at fokusere 
på kundeservice.

»
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Det amerikanske skønhedsbrand Beautycounter sælger udelukkende rene skønhedsprodukter, der 
med garanti er fri for 1.800 potentielt skadelige ingredienser, som brandet har på deres såkaldte 
”Never List”. Brandet, der er kendt for deres D2C-model, har åbnet tre fysiske butikker i USA, og i 
2020 åbnede Beautycounter et livestreaming-studio bagest i butikken i Venice Beach, Californien. 

Gennem dagen livestreamer butikkens medarbejdere eller influencere til brandets mange kunder, 
som løbende kan kommentere og få svar på deres spørgsmål om de fremviste produkter. Men 
kunderne kan også klikke på de produkter, de er interesserede i, direkte under livestreamingen, og 
blive ført videre til produktsiden for at købe dem. Studiet er også rettet mod de mere end 50.000 
uafhængige sælgere, der i bedste tupperware-stil sælger brandets produkter – ofte gennem deres 
sociale netværk på fx Instagram – og de er altså også velkomne til at bruge studiet til at filme 
content. Butikken fungerer altså som en content-udbyder, der gennem digitale kanaler og content 
skaber vækst i omsætningen langt ud over potentialet for den fysiske butik i sig selv. l

Case: Beautycounter driver engagement gennem 
livestreaming

Fotos: Beautycounter
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Innovation har været coronaens tro – om end tvungne  
– følgesvend, og mange nye teknologier har gjort det muligt 
for aktørerne i retail at nå kunderne på flere nye og anderledes 
måder, uanset hvor de befinder sig. Samtidig er nye døre 
blevet åbnet for helt enestående oplevelser digitalt, og 
kunderne har fået flere forskellige muligheder for at shoppe, 
søge råd og interagere med aktørerne og med hinanden. I 
denne hvirvelvind af innovation har det metafysiske fået en 
opstandelse, og begreber som Metavers og NFT er de nyeste 
skud på stammen indenfor banebrydende digitale universer, 
der skaber helt nye og unikke oplevelser for forbrugerne i dag 
og i fremtiden.

I denne artikel kigger vi nærmere på de to metafysiske 
fænomener, deres betydning for detailhandlen, og hvilken 
udvikling vi kan forvente på området i fremtiden. Læs med,  
og bliv klogere på to af tidens største og mest disruptive  
trends: Metaverset og NFT’erne.

DEN METAFYSISKE ÆRA

»
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Hvad betyder den  
metafysiske æra for 
detailhandlen?

Af Julie Dam Christensen, Retail Institute Scandinavia

Mod det 
uendelige  
Metavers
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Den teknologiske udvikling går stærkt, og verden, som vi 
kender den, bliver mere og mere digital og internetbaseret, 
hvilket selvfølgelig også påvirker forbrugerne og dermed 
detailhandlen. Selvom der i forvejen var fart over feltet  
inden corona, har pandemien været med til at sætte ekstra 
skub i den digitale fremmarch, og samtidig har de lange  
perioder med nedlukninger påvirket forbrugernes mulig-
heder og behov for oplevelser, hvorfor netop oplevelser og 
social interaktion er kommet i høj kurs.

Den gode kundeoplevelse, særlige butikskoncepter og 
købsoplevelser, der byder på noget udover det sædvanlige, 
er derfor blomstret op overalt i retail-landskabet – og for-
brugernes søgen efter det ekstraordinære er ikke længere 
begrænset til den fysiske sfære. Den metafysiske arena 
er nemlig i lyset af de teknologiske syvmileskridt stormet 
frem, og et helt nyt univers har åbenbaret sig: Metaverset. 

FRA UNIVERS TIL METAVERS
Indenfor det seneste år har fænomenet Metaverset mani-
festeret sig i mediebilledet og i vores bevidsthed, og med en af 
de mest betydningsfulde virksomheder og digitale platformes  
navneskift i 2021 (fra Facebook til Meta), har Metaverset 
for alvor cementeret sin eksistens i mainstreamkulturen. 
Fænomenet er med andre ord ikke til at komme udenom.

Metaverset er en slags ekstra virkelighed eller virtuel  
parallel til den fysiske verden, vi allerede lever i. I metaverset 
kan brugere gennem personlige avatarer interagere med et 
computer-genereret miljø og andre brugere, og selvom den 
fulde funktion af metaverset endnu er hypotetisk, findes det 
allerede nu i begrænset form fx i forskellige videospil med 
metafysiske rum og mere eller mindre begrænsede, digitale 
områder, men det forventes at vokse sig væsentligt større 
indenfor den nærmeste fremtid.

Helt konkret baserer metaverset sig på både 3D-teknologi, 
augmented reality (AR) og virtual reality (VR) – elementer 
der i forvejen er velkendt og brugt i bl.a. gaming-verdenen, 
men også i detailhandlen, hvor de teknologiske værktøjer 
hjælper med en opgraderet og anderledes shoppe-oplevelse. 
Udover de tre teknologiske ingredienser krydres opskriften 
til metaverset også med en række sociale tiltag, såsom 
virtuelle rum, hvor brugerne, eller den virtuelle udgave  
af brugeren, kan interagere med andre, spille spil, skifte  
udseende, købe produkter og meget andet – altså en helt 
ny digital verden.

Avatarer repræsenterer brugerne selv i metaverset. En avatar 
er en lille virtuel figur, der kan personaliseres på forskellige 
måder alt efter brugerens egne præferencer. Fx kan avataren 
tilpasses omstændighederne og iklædes forskelligt tøj, eller 
måske endda tage form som noget andet end brugeren selv. 
I Metaverset er det nemlig kun fantasien (og den digitale 
og grafiske udvikling), der sætter grænser — og udover at 
være en gengivelse af den virkelige verden, byder Metaverset 
også på nogle helt ekstraordinære oplevelser, der kun kan 
lade sig gøre i kraft af det virtuelle miljø — lidt som i et 
computerspil. 

Til forskel fra et computerspil kan metaverset dog ikke  
slukkes og tændes. Det er en real-time parallelverden til 
den, vi allerede befinder os i. En digital replikation, hvor du 
kan gå på opdagelse i nye og anderledes miljøer. Betragt 
det som en slags rejse, men i stedet for at rejse til et andet 
land for at gå på opdagelse, rejser du ind i en digital verden 
med din virtuelle avatar. Næsten som at besøge en anden 
planet, eller… ja, et andet univers. Case: Forever 21 lader  

forbrugere styre deres egen 
virtuelle Forever 21-butik

ROBLOX

Roblox en online gaming platform fra 2016, hvor brugere i alle aldre kan lave deres egen avatar, interagere med hinanden 
og gå på opdagelse i forskellige virtuelle rum. Fx kan brugerne besøge rum eller verdener skabt af retailere, hvor de kan 
deltage i virtuelle aktiviteter, spille spil, købe produkter og meget andet. Roblox er blot en lille del af det totale Metavers, 

men konceptet, strukturen og funktionerne – avatarer, forskellige verdener og rum, man kan bevæge sig rundt i mv. – er 
det samme, som det metaverset i sin helhed vil bestå af.

7

Det amerikanske modebrand Forever 21 trådte i december 2021 ind i metaverset ved at tilbyde en 
modedetailoplevelse på Roblox-platformen. Oplevelsen kaldet "Forever 21 Shop City" giver spillerne 
mulighed for at eje og administrere deres egen, personlige og virtuelle butik. Spillerne starter med 
en tom indflytningsklar butik med glasfacader, som de indretter, køber nye kollektioner af tøj og 
accessories til, dekorerer butiksvinduerne og ansætter medarbejdere til. Når spillerne gennemfører 
opgaver i spillet, optjener de point, som de kan bruge til at udvide deres butik med flere etager eller 
et nyt udseende. Når Forever 21 udgiver nye kollektioner i deres fysiske butikker, vil kollektionerne 
også komme ind i Roblox-universet, så spillerne kan sælge de nye kollektioner i deres butik, samt 
iklæde deres avatar det nyeste Forever 21 tøj. Den 21. i hver måned vil der desuden være "Forever 
21 Day" i Roblox-universet, der hver gang integrerer et nyt tema og nye aktiviteter i oplevelsen.  
D. 21. december 2021 bød fx på en opdatering med juletema. »

Fotos: Forever 21 
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FORBRUGET BLIVER META
Det kræver innovation og kreativitet at omstille sig og følge  
med meta-udviklingen. Men følger du med, følger du  
en kreativ og innovativ, digital strømning, der holder dig  
relevant, også i fremtiden, hvor den fysiske og digitale verden 
vil sammensmelte i endnu højere grad, og forbrugerne vil 
shoppe virtuelle produkter i metafysiske shoppingcentre  
på digitale platforme. En udvikling, der lyder fantasifuld, 
men som, om ikke andet, ser ud til at blive en realitet  
– sandsynligvis også snarere, end vi kan forestille os. For 
selvom det lyder skørt, at forbrugerne skulle købe virtuelle  
produkter, de ikke kan bruge i den virkelige verden, vil meta-
verdenen meget snart, og for rigtig mange forbrugere, have 
en lige så høj værdi som vores nuværende fysiske verden. 

Det vil i den nærmest kommende fremtid være lige så vigtigt 
at klæde sig moderigtigt, besøge de fedeste seværdigheder  
og have en omgangskreds virtuelt som fysisk. Gamere  
over hele verden bruger allerede enorme summer på at købe 
digitale og virtuelle produkter til deres online personaer, 
og udviklingen ser kun ud til at gå den vej, hvor virtuelle  
produkter får større og større betydning. 

Samtidig udgør Metaverset et digitalt rum, hvor du kan 
opbevare de digitale produkter, du køber og ejer, virtuelt. 
Og her bliver det særligt interessant for retailere. Det er en 
verden fyldt med muligheder for en helt ny produktkategori, 
uanset branche: Digitale og virtuelle produkter, herunder 
også NFT’ere.

»

Nike registrerede i starten af november 2021 vare-
mærker på virtuelle produkter, og i december 2021 
annoncerede Sportsgiganten, at den har slået  
sig sammen med den populære online gaming- 
platform Roblox for at skabe en virtuel verden 
ved navn Nikeland. Den virtuelle verden består 
af Nike-bygninger, -baner og -arenaer, hvor spil-
lerne kan konkurrere i forskellige minispil som 
stikbold og jorden er giftig. Spillerne kan tilmed 
gå ind i et digitalt showroom for at klæde deres 
avatar i Nike-produkter samt se virksomhedens 
seneste produkttilbud. Nike har planer om at  
opdatere Nikeland-universet med oplevelser og 
spil, der efterligner globale sportsbegivenheder. 
Fx en virtuel fodboldgivenhed under VM. Nike 
har desuden opkøbt firmaet RTFKT, der producerer 
virtuelle sneakers, NFT'er mv., og det vidner altså 
om, at Nike vil sætte ind på de digitale universer 
og produkter i fremtiden. 

Case: Avatarer iklædt  
virtuelle Nike-produkter

Foto: Nike

Coca-Cola har gennem tiden lavet mange merchandise- 
produkter, som har været enormt populære samleobjekter 
for Coca-Cola-fans verden over, og nu føjer læskedrik-
giganten endnu et samlerobjekt til porteføljen: En Coca-Cola 
NFT. Coca-Colas NFT er jf. ovenstående ikke et klassisk 
samleobjekt, men et digitalt aktiv, som både er unikt og 
værdifuldt, hvorfor det også er eftertragtet for Coca-Cola- 
fans. Den består af en virtuel dunjakke, en fil med den 
læskende, ikoniske lyd af en Coca-Cola, der åbnes og 
skænkes, et virtuelt venskabskort i retrodesign og et 
virtuelt vintage-køleskab i Coca-Cola-farver. Det er virk-
somhedens første NFT, og den blev solgt i august 2021 
på auktion for hele 3,6 mio. kr.

Case: Den ikoniske lyd af Coca-
Cola: Et virtuelt samleobjekt

Fotos: Coca-Cola

NFT-HVAD FOR NOGET? 
Du har sikkert hørt eller læst om de nye, digitale NFT’ere, 
der efterhånden har bredt sig som en steppebrand i medie-
billedet og i retail-verdenen. Men hvad er en NFT, og hvorfor 
kaster retailere sig i flæng ind på netop dette marked af 
produkter, der reelt ikke eksisterer? I hvert fald ikke fysisk.

En NFT er en uhåndgribelig størrelse. Bogstavelig talt. NFT 
står for ”non fungible token” og er et digitalt aktiv, som kan 
tage flere former, heriblandt fx som billede, lyd, video eller 
andre digitale formater. Selvom det ikke nødvendigvis hjælper 
på forståelsen, kan en NFT faktisk være hvad som helst, 
men bedst sammenlignes de med original kunst eller unikke 
samlerobjekter — blot i digital form. 

”Non-Fungible Token” kan lidt løst oversættes til en ikke- 
udskiftelig eller uerstattelig enhed, hvilket altså betyder, at 
de netop er unikke og dermed har en særlig værdi. Det er 
nemlig unikheden, der gør, at de kan sælges for de ekstremt 
høje priser, som det er set på markedet. Indtil videre er flere 

NFT’ere blevet solgt for svimlende summer i form af alt fra 
det første tweet og virale memes fra de sociale medier til 
visuelle kunstværker og lydfiler. Selvom digitale filer kan 
kopieres i en uendelighed, er køberen med et certifikat gemt 
via blockchain-teknologi sikret at være den eneste, der  
ejer originalen, og dermed også den eneste, der kan sælge 
den igen. 

I 2021 ramte markedet for 
NFT’ere 22 mia. dollars. 
Til sammenligning var 

markedsværdien 100 mio. 
dollars i 2020. 

Kilde: DappRadar via  
The Guardian, december 2021
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Den amerikanske stormagasinkæde Macy’s lancerede  
i 2021 deres allerførste NFT-serie i forbindelse med  
fejringen af deres årlige Thanksgiving Day Parade. I den 
forbindelse valgte Macy’s at forvandle ti limited edition- 
balloner fra tidligere års parader til virtuelle samleobjekter 
i form af NTF’er, som Macy’s kunder kunne byde på til 
en auktion. Pengene fra NFT-ballonerne gik ubeskåret 
til Make-A-Wish, som er en fond, der opfylder ønsker 
for børn med alvorlige sygdomme. Udover de ti balloner 
lancerede Macy’s på selve Thanksgiving-dag yderligere  
9.500 gratis NFT-balloner fra tidligere parader, som  
blev tilgængelige efter først-til-mølle-princippet på  
macys.com. Hvis de heldige NFT-ballon-ejere vælger at 
sælge NFT-ballonerne videre, vil de automatisk komme 
til at donere ti pct. af gevinsten til Make-A-Wish-fonden, 
hvilket den indlejrede blockchain-teknologi i NFT’erne 
sørger for.

Case: Limited-edition 
samleobjekter fra en kreativ 
Thanksgiving parade

MERE END EN GIMMICK
En NFT er en enestående mulighed for omtale og interesse 
i kraft af de helt unikke produkter, det er muligt at skabe 
indenfor ”produktkategorien”, samtidig med, at retail-oplev-
elsen revolutioneres og brandpositionen styrkes – særligt 
online, hvor fremtiden altså også befinder sig. NFT’ere skaber 
nemlig en virtuel tilstedeværelse, som bør anses som en 
investering i fremtiden, da vores fysiske verden kun bliver 
mere digital.

Derudover bidrager Metaverset med opgraderede og mere 
særlige oplevelser i og med, at oplevelserne kan overgå det, 
der kan lade sig gøre i den fysiske verden. Den sparsomme  
tid forbrugerne har, værner de om og søger at bruge så 
effektivt og betænksomt som muligt, og derfor stilles der 
hele tiden højere krav til kvaliteten af de produkter og den 
underholdning vi forbruger. 

Forventningerne og kravene til den gode kundeoplevelse 
ændres desuden i takt med, at kundernes værdier og fokus-
områder også forandres. Covid-19 har haft stor indflydelse 
på, hvad kunderne forventer af virksomhederne og ikke 
mindst, hvilke muligheder der er for retailerne for at skabe 
oplevelser — og dermed knytte bånd til kunderne. Men corona,  
nedlukning og afstand har som nævnt også accellereret 
den digitale udviling, der nu sørger for, at virksomhederne 
kan nå kunderne online, på flere og bedre måder end før. 
Og den omstilling forsvinder ikke igen. Brands og retailere 

skal derfor i fremtiden fortsat nå forbrugerne gennem de 
værktøjer, der tillader de bedste shoppeoplevelser, hvor end 
forbrugerne befinder sig — og i den nært foreståede fremtid, 
er det altså også i metaverset. 

I kraft af, at metaverset allerede har manifesteret sig i 
mainstreamkulturen, og at udviklingen inden for fx gaming  
breder sig så hastigt som den gør, vil vi med al sandsynlig-
hed snart sande, at metaverset bliver en del af vores alles 
hverdag, og at vi vil komme til at bruge metaverset på samme  
måde, som vi bruger den fysiske verden nu. Den brede  
befolkning vil altså på sigt se det som en selvfølge at være 
til stede metafysisk, hvorfor retailere uden tvivl skal følge 
med denne udvikling. Eksponering og gode butiksplaceringer  
vil blive lige så vigtige virtuelt som fysisk, og man må  
forvente at skulle til lommerne, for at komme i nærheden af 
de helt gode placeringer i metaverset; der, hvor forbrugernes 
avatarer bevæger sig hen. En investering i tilstedeværelsen 
i metaverset og i udbuddet af de tilhørende virtuelle produkter 
og NFT’ere er derfor en investering, der giver dig plads på 
fremtidens detailscene. 

Det er endnu svært at sige præcis, hvordan områderne  
manifesterer sig eller hvornår det bliver, men de digitale og 
teknologiske fremskridt og forbrugermønstrenes udvikling 
peger entydigt på, at det går hastigt i én retning: Mod det 
uendelige metavers. l

Modebrandet DKNY introducerede i september 
2021 deres første NFT. Den tager form efter deres 
nyeste logo, som desuden er inspireret af et kendt 
og ikonisk vægmaleri af bogstaverne DKNY fra 
en bygning på Houston Street i New York. Der-
udover indeholder NFT’en, som desuden er en 
ode til storbyen, forskellige lydbilleder fra New 
York, nostalgiske radiostemmer og fortællinger 
om storbyens betydning og storslåethed. NFT'en  
blev solgt på en auktion, som blev afholdt på Rad 
- en NFT-markedsplads. Pengene blev desuden  
doneret til nonprofitorganisationen American 
Nurses Foundation. 

Case: Nyt logo sælges 
som NFT

Den brede befolkning vil altså på 
sigt se det som en selvfølge at 
være til stede metafysisk, hvorfor 
retailere uden tvivl skal følge med 
denne udvikling
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»

Af Henning Bahr, Retail Institute Scandinavia

Bymidteudvikling  
eller -afvikling?

Planloven

De kommende års udvikling i detailhandelsstrukturen kan 
blive voldsom, hvis alle kommuner og kæder får lov til at 
realisere deres ønsker om vækst. Mange bymidter kan,  
hvis alle kommunernes nye arealudlæg uden for byen bliver 
gennemført, se frem til en faldende kundestrøm, der vil for-
ringe mange bymidters attraktivitet. De seneste to år under 
Corona epidemien, hvor forbruget har været meget atypisk, 
har tilsyneladende medført, at mange detailhandelskæder 
har bremset deres ekspansionsplaner, fx så vi sidste år 
færre etableringer af nye lavprissupermarkeder, end tidligere.  
Men tag ikke fejl – adskillige detailhandelskæder og  
kommuner har konkrete planer om tilsammen at etablere 
flere hundrede nye butikker og rigtig mange kommuner 
planlægger nye aflastningscentre uden for bymidten med 
tilsammen over 633.000 m2 arealudlæg.

Det tyder på, at (alt for) mange kommuner satser på at  
udnytte planlovens muligheder til det yderste og spørgsmålet 
er derfor, om det vil medføre en velafbalanceret struktur-
udvikling ift. den fremtidige efterspørgsel og kædernes  
behov for tidssvarende butikker og placeringer, eller om der 
risikerer at gå lidt for meget borgmesterkamp i planerne. 
Jeg vil i det følgende først fokusere på dagligvaresektorens 
udgangspunkt og forventede udvikling, hvorefter jeg sætter 
fokus på udvalgsvarehandlen.

LAVPRISKÆDERNES VÆKSTSTRATEGIER  
SKABER EN VOLDSOM KAPACITETSUDVIDELSE  
I DAGLIGVARESEKTOREN
Vi har nu flere kæder, der alle aktivt satser på at ekspandere 
og udnytte muligheden for at få større butikker og bedre 
beliggenheder på plads før deres direkte konkurrenter. Den 
gældende planlov giver således muligheder for at etablere 
nye enkeltstående butikker uden for bymidte og bydelscentre 
på brutto 1.200 m2 inkl. personalefaciliteter, hvilket er mere 
end den gamle planlov, der satte en øvre grænse på 1.000 m2.

Indenrigs- og boligministeriets redegørelse for udviklingen 
i kommunernes detailhandelsplanlægning, udgivet marts 
2021, viser også, at der i perioden efter 2017 og frem til  
november 2020 er udlagt 35 nye områder til enkeltstående 
butikker og 45 nye områder til lokalcentre. Så i stort set 
alle disse områder vil der blive et arealudlæg til en daglig-
varebutik op til 1.200 m2 – enten en ekstra butik i området 
eller en flytning af en eksisterende butik, der ikke mere er 
tidssvarende.

PLANLOVEN

633.000 m2 er udlagt 
til nye butikker i  
aflastningscentre. Det 
vil trække kundestrøm 
ud af bymidterne.

Kilde: Indenrigs- og boligministeriet, 2021

Lavpriskæderne har 
taget over 77.000 m2 
salg fra de øvrige  
butikstyper de sidste 
10 år

Kilde Dansk Dagligvarehandels 10 Års Statistik 
2011-2021, Retail Institute Scandinavia

2019 2020 2021

Etablering af lavprissupermarkeder

36
30

17

Kilde: Dansk Dagligvarehandels 10 Års Statistik 
2011-2021, Retail Institute Scandinavia

Af Henning Bahr, Retail Institute Scandinavia
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I løbet af de sidste 10 år er det samlede 
salgsareal i dagligvaresektoren vokset 

med 11 pct. I samme periode er  
lavpriskædernes samlede salgsareal  

vokset med mere end 44 pct.
Kilde Retail Institute Scandinavia, januar 2022

Det må derfor realistisk set forventes, at både Rema 1000 
og Lidl, men sandelig også Aldi, uden de store problemer vil 
kunne accelerere etableringer og flytninger i de kommende 
år for at nå deres vækstmål. Coop 365 discount kan også 
overraske ved at opprioritere helt nye beliggenheder i danske 
byer med befolkningsvækst, i stedet for nødvendigvis at 
konvertere en gammel Fakta beliggenhed. Og så vil Netto 
naturligvis fortsætte med nye etableringer, hvis man ønsker 
at nå helt op på 600 butikker samt en masse flytninger til 
bedre beliggenheder med større butikker.

Ser vi på de sidste ti års udvikling i dagligvaresektoren, 
så voksede det samlede salgsareal med over 262.000 m2, 
svarende til en vækst på 11 procent, men i samme periode 
voksede lavpriskædernes samlede salgsareal med mere 
end 340.000 m2, en vækst på 44 procent. Lavpriskæderne 
har altså taget over 77.000 m2 salg fra de øvrige butikstyper 
de sidste 10 år.1  

Vores seneste prognose fra november 2021 spår også en 
voldsom vækst i det samlede butiksantal for lavprissuper-
markederne, da vi forventer at nå op på 1.700 i år 2031, mod 
i dag 1.569 butikker.2  Det vil medføre en vækst i dagligvare-
sektorens samlede salgsareal på 10 procent i løbet af de 
næste 10 år, drevet frem af lavpriskæderne, der vil stå for 
en vækst i salgsarealet på over 300.000 m2. Når vi ser på 
de sidste 10 års udvikling, så er der også tale om markante 
forskelle i dagligvaresektorens fordeling af salgsareal, når vi 
opdeler efter urbaniseringsgrad. Vi har set de største vækst-
rater i byer med over 40.000 indbyggere, mens de helt små 
byer med under 500 indbyggere har haft stor tilbagegang og 
måske mistet deres sidste dagligvarebutik.3 

Den positive udvikling i 10 års perioden er, at byer med mere 
end 500 indbyggere – og også de følgende bystørrelser med 
op til 10.000 indbyggere – trods alt på det seneste har en 
vis fremgang i salgsarealet, der måske først og fremmest 
kan tilskrives de mange borgerfinansierede butikker, som 
Dagrofa har været primus motor for de seneste år. Dagrofa 
har også offentliggjort en ny strategi, hvor man ser gode 
muligheder for at få etableret en dagligvarebutik i byer med 
mindst 600 indbyggere, der i dag ikke har en dagligvare-
butik.

Hvis successen med borgerbutikker i mindre byer fortsætter 
i de kommende år, så kan vi se frem til, at der bliver færre 
butikslukninger, end vi har haft de sidste 10 år, hvor der har 
været tilbagegang i butiksantallet i alle bystørrelser med 
mindre end 40.000 indbyggere. Men det bliver et barsk 
game, hvis lavpriskæderne får realiseret deres planer om 
butiksvækst i de kommende år. De sidste 10 års etablering af 
lavprisbutikkerne har først og fremmest været koncentreret 
om de største byer i Danmark med mindst 40.000 indbyggere  
og jeg forventer, at samme mønster vil gælde de næste  
10 år, da befolkningsvæksten sker i Danmarks største byer.

Det kan også fremover blive kritisk for mange bymidter, 
både større provinsbyer og mindre stationsbyer, hvis en 
stor del af nye lavprisbutikker bliver placeret langt uden for  
bymidten, fx i nye aflastningscentre, da kundestrømmen  
så bliver klart mindre i bymidten.

1 10 års statistik Dansk Dagligvarehandel, januar 2022
2 Kampen om Kurven i dagligvarehandlen, prognose 2031, november 2021
3 Indenrigs- og boligministeriet; redegørelse for udviklingen i kommunernes detailhandelsplanlægning, bilag 4, marts 2021

Udvikling i antal butikker:

25 70

2011 2016 2021 2026 2031

STORE HYPERMARKEDER SMÅ HYPERMARKEDER STORE SUPERMARKEDER

SMÅ SUPERMARKEDER NÆRBUTIKKER LAVPRISSUPERMARKEDER

394 376 387 393 403
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Får vi snart et femårigt stop 
for at planlægge endnu flere 
aflastningscentre?

Ø V R I G T

»

Borgerfinansierede butikker kan sandsynligvis 
fortsat med succes etableres i de mindre  
provinsbyer og mindre bystørrelser, hvor der  
kun vil komme få nye lavprisbutikker, men kan få 
det meget svært, hvis de vover sig ind de større 
byer, som er lavpriskædernes hjemmebane.

Dagrofa har offentliggjort en ny strategi, hvor 
man ser gode muligheder for at få etableret en 
dagligvarebutik i byer med mindst 600 indbyggere, 
der i dag ikke har en dagligvarebutik.

NYE RETAIL PARKS UDEN FOR BYMIDTERNE GIVER 
NYE MULIGHEDER OG TRUSLER
Indenrigs og boligministeriets redegørelse for udviklingen 
i kommunernes detailhandelsplanlægning, marts 2021,  
dokumenterede, at kommunerne i særdeles høj grad har 
anvendt de nye muligheder i planlægningen af detailhandel, 
som den liberaliserede planlov fra juni 2017 indeholder.  
Det gælder både muligheden for at planlægge for større 
dagligvare- og udvalgsbutikker, for større bydelscentre, for 
udvidelser af bymidter og ikke mindst for nye eller udvidelse  
af eksisterende aflastningsområder. Redegørelsen viser  
således, at der samlet efter lovændringen i juni 2017 og frem til 
november 2020 var planer om at udlægge et samlet brutto-
areal på 633.657 m2 til nye butikker i aflastningsområder.  
23 (ud af de i alt 64) kommuner uden for hovedstads området 
havde i november 2020 indsendt planforslag for i alt 25  
områder med en ramme til nye butikker på 419.957 m2. 10 af 
de 25 planlagte aflastningscentre omfattede nye dagligvare-
butikker, de otte med ”kun” 1.200/1.700 m2 – sandsynligvis et 
lavprissupermarked – og de to med ønske om arealudlæg 
på 2.600/2.800 m2.

I hovedstadsområdet er der ved landsplandirektiv udlagt 
fire aflastningsområder, så der i alt er mulighed for syv 
aflastningsområder. De tre gamle aflastningscentre er  
Høje-Taastrup, Helsingør og Gentofte. De fire nye aflastnings-
centre er Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj. Siden lov-
ændringen trådte i kraft og frem til november 2020 er der 
udlagt 213.700 m2 nyt bruttoareal i hovedstadsområdet til 
aflastningscentre. Aflastningscentre kan udlægges i byer 
med tilstrækkeligt kundegrundlag, som primært er områder  
til større butikker, der ikke uden videre kan placeres i  
bymidten, på baggrund af en fyldestgørende redegørelse 
for konsekvenserne. Det er den enkelte kommune, der kan  
fastlægge arealet for et aflastningscenter, herunder den 
maksimale butikstørrelse for udvalgsvarebutikkerne (ingen 
øvre grænse). Dagligvarebutikker i aflastningsområder må 
være op til 3.900 m2 samt 200 m2 til personalefaciliteter.
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23 (ud af de i alt 64) kommuner 
uden for hovedstadsområdet havde i 
november 2020 indsendt planforslag 
for i alt 25 områder med en ramme 
til nye butikker på 419.957 m2.

INDSENDT PLANFORSLAG

10 af de 25 planlagte aflastningscentre 
omfattede nye dagligvarebutikker,  
de otte med ”kun” 1.200/1.700 m2  
– sandsynligvis et lavprissupermarked 
– og de to med ønske om arealudlæg  
på 2.600/2.800 m2.

DAGLIGVAREBUTIKKER 
1.200/1.700 M2

DAGLIGVAREBUTIKKER 
2.600/2.800 M2

GAMLE AFLASTNINGSOMRÅDER NYE AFLASTNINGSOMRÅDER

I hovedstadsområdet er der ved landsplandirektiv udlagt fire aflastningsområder, så der i alt er mulighed 
for syv aflastningsområder. De tre gamle aflastningscentre er Høje-Taastrup, Helsingør og Gentofte. De fire 
nye aflastningscentre er Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj. Siden lovændringen trådte i kraft og frem til 
november 2020 er der udlagt 213.700 m2 nyt bruttoareal i hovedstadsområdet til aflastningscentre. 

HØJE-TAASTRUP HILLERØDHELSINGØR LYNGBYGENTOFTE BALLERUP ISHØJ

Kilde: Indenrigs- og boligministeriet, 2021

Kilde: Indenrigs- og boligministeriet, 2021

Kilde: Indenrigs- og boligministeriet, 2021
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Der er ingen tvivl om, at det vil kræve meget af myndighederne at  
overvåge kommunernes planer om udvidelser af eksisterende og helt  
nye aflastningscentre, hvis man skal bevare og udvikle (butiks)livet i 
bymidterne i flest mulig handelsbyer i Danmark.

Hvordan sikres det regionale 
helhedssyn, så der ikke går 
for meget ”borgmesterkamp” i 
detailhandlens fremtid?

Det understreger et behov 
for at få anlagt et mere 
regionalt helhedssyn på 
behovet for og placeringen 
af aflastningscentre uden for 
hovedstadsregionen, i lighed 
med landsplandirektivet 
for hovedstadsregionens 
kommuner.

I planloven står der eksplicit, at et aflastningsområde ikke 
kan udlægges til én enkelt dagligvarebutik eller udelukkende 
dagligvarebutikker samt at eksisterende aflastningscenter 
ikke kan udvides udelukkende med henblik på etablering 
af en enkelt dagligvarebutik eller udelukkende dagligvare-
butikker. Af ministeriets redegørelse fremgår det, at der er 
to af de planlagte aflastningsområder, der tilsyneladende er 
planlagt for primært at give plads til en ny dagligvarebutik 
og ikke nye større udvalgsvarebutikker (Ringkøbing-Skjern 
og Ikast-Brande kommuner).

Der er opstillet en række redegørelseskrav til kommunernes 
planlægning for aflastningsområder, som skal sikre, at der 
ikke går borgmesterkamp i nye arealudlæg til aflastnings-
centre. Redegørelsen skal således indeholde en analyse for 
det kundegrundlag, som etableringen af nye butikker base-
res på, og det opland, som aflastningsområdet henvender  
sig til, samt en vurdering af hvordan det vil påvirke butiks-
forsyningen i bymidten, i de mindre oplandsbyer og i  
landdistrikterne samt redegøre for den samlede oplands-
effekt i forhold til nabokommunerne.

Allerede i myndighedernes gennemgang af de 25 planforslag 
fra de 23 kommuner uden for hovedstadsområdet har der 
været behov for at tage sagerne op for 15 af disse oprinde-
lige planforslag, hvor redegørelserne i første omgang ikke 
var fyldestgørende. Regeringen præsenterede i maj 2021 et 
udspil om at indføre krav i planloven om et femårigt stop 
for planlægning af endnu flere aflastningsområder, mens 
effekterne af de nye aflastningsområder, nævnt i denne 
artikel, vurderes.

Det bliver spændende at se, om forligspartierne bag planloven 
når til enighed herom, eller om vi kan forvente arealudlæg 
til endnu flere aflastningscentre, der vil udfordre den eksi-
sterende detailhandel betydeligt, især i mange bymidter. l
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Af Laura Simone Andersen, Retail Institute Scandinavia

 

1 Madkulturen er en selvejende videns- og 
forandringsorganisation under Ministeriet for 
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Artiklen fremhæver 
de vigtigste takeaways fra organisationens  
årlige rapport. Den fulde rapport kan læses på 
madkulturen.dk. Madkulturens undersøgelse har 
spurgt danskerne ind til gårsdagens måltider.  
Al data stammer fra Madkulturen 2021.

To omvæltende år domineret af coronakrise har bragt danskerne tættere 
sammen. Det nære er kommet i fokus, og det gælder også rundt om 

middagsbordet, hvor måltidsfællesskabet er blevet endnu vigtigere for 
danskerne end før corona. 

Hvert år udgiver Madkulturen1 deres årlige rapport om danskernes spise- 
og madvaner. Madkulturen 2021 sætter fokus på måltidet, og vi giver dig 

her de vigtigste takeaways fra rapporten ”Madkultur21: Måltidet”. 

MÅLTIDSFÆLLESSKABET 
BLIVER VIGTIGERE

Madkulturen 
 i Danmark

MADKULTUREN
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78% af de 18-25-årige spiser enten 
formiddags-, eftermiddags- eller 
aftensnacks på en typisk dag
Dette gælder for kun 43% af de 
65-80-årige.

Coronapandemien har i perioder sat store begrænsninger for vores 
sociale samvær, og det kan tydeligt ses hos danskerne og deres mad-
vaner, at de har lidt afsavn og i højere grad vægter at spise sammen 
med andre. Ifølge Madkulturen prioriterer danskerne nu2 det sociale 
fællesskab om måltidet højere end i 2017. Selv i familien, hvor de 
fælles måltider i årtier har dannet rammerne for organisering af 
dagen og familiefællesskabet, er det også blevet endnu vigtigere at 
sætte sig til bords sammen. Mens 36 pct. af den samlede befolk-
ning vægter selskabet højere end selve måltidet, gælder det for hele  
48 pct. af danskerne fra familier med små børn, og 44 pct. fra familier 
med større børn.

Aftensmaden er fortsat det vigtigste måltid for danskerne. Stort set 
alle danskere spiser altid aftensmad (97 pct.)3 , men tallet falder en 
del, når det kommer til både morgenmad (79 pct.) og frokost (78 pct.). 
Det er da også hele 78 pct. af danskerne, der ser aftensmaden som 
deres hovedmåltid (78 pct.). Men langt de fleste danskere spiser altså 
alle tre hovedmåltider, og 49 pct. har også faste spisetidspunkter. 
Men på trods af at de fleste spiser tre hovedmåltider, snackes der 
også meget blandt danskerne. 57 pct. af danskerne snacker i løbet 
af dagen i form af formiddags-, eftermiddags- eller aftensnack – og 
dette gælder især for kvinderne (67 pct.), mens færre mænd snacker 
(46 pct.). Generelt spiser danskerne mellem tre (35 pct.) og fire  
(34 pct.) måltider og mellemmåltider om dagen. 

Det fælles måltid  
er blevet vigtigere

Danskerne snacker,  
flere springer morgenmad 
og frokost over, og der 
spises altid aftensmad
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18-25 ÅR HVERDAG

18-25-ÅRIGE

26-34 ÅR WEEKEND

65-80-ÅRIGE

35-49 ÅR 50-64 ÅR 65-80 ÅR

Andel, der spiste morgenmad i går fordelt på alder Andel, der ikke spiste frokost i går

Særligt de unge springer 
morgenmaden over

Frokosten springes især 
over i weekenden

Unge snacker mere  
end ældre
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3 Andel, der har svaret ja til, at de spiste aftensmad i går.

70%

19%

73%

28%

77%
80%

90%

2017 2021

Andel, der er uenig eller helt uenig i  
udsagnet "Jeg foretrækker at spise 
alene"

Flere foretrækker 
at spise med andre

55%

72%

2017 2021

Andel, der er enig eller helt enig i 
udsagnet "Godt selskab er vigtigere 
end maden"

Selskabet er i endnu højere 
grad blevet vigtigere for os 
end selve maden

31%
36%25%

2017 2021

25% af de 26-34-årige foretrak at spise alene i 2017
5% af de 26-34-årige foretrækker at spise alene i 2021

Færre unge vil spise alene 

5%

43%

78%
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Mens danskerne prioriterer at spise maden sammen, lægges der  
færre kræfter i selve madlavningen, og der tyes i højere grad til hjælp 
fra færdigretter, convenience-elementer og takeaway. Det skyldes i 
høj grad det store tidspres, mange danskere oplever i hverdagen, og 
det er tid, de i stedet ønsker at bruge på socialt samvær. Samtidig  
udvikles der også et stadigt større udbud af convenienceprodukter, 
som danskerne tager til sig. Mens 55 pct. af aftensmåltiderne i 2015 
var helt og aldeles hjemmelavede, er det tal nu faldet til 44 pct.  
Samtidig udgør færdigretter og takeaway en lille, men dog stigende 
del af aftensmåltiderne. 

Aftensmåltidet holdes også helt simpelt, hvilket går godt i spænd 
med, at flere bruger mindre tid i køkkenet. De fleste danskere nøjes 
med én ret til aftensmad, hvilket oftest er en traditionel dansk ret, og 
dertil består aftensmåltidet af få elementer. Danskerne undgår altså 
kompleksitet i aftensmåltidet, hvilket igen bekræftes af det fåtal af 
forskellige råvarer, der typisk indgår i danskernes måltid. l

Måltidet bliver mindre 
hjemmelavet, mere simpelt 
og af færre råvarer

Procentdel 
færdigretter 
udgør af  
aftensmåltider

Procentdel  
takeaway  
udgør af  
aftensmåltider

5% 4%

8% 9%

2015 2015

2021 2021

»

af aftensmåltiderne  
består af få elementer

spiser én ret til  
aftensmad

spiser hovedret

47%  

92%  
95%  

råvaretyper indgår  
i et gennemsnitligt  

aftensmåltid

3,3  

spiser dessert

9%  
spiser forret

4%  

T R E N D S  /  A N A LY S ET R E N D S  /  A N A LY S E



F A S T

R E TA I L +   6 3    

Leverandørguide

AFA JCDecaux

Aldi Danmark 

Apotekernes A.m.b.a

Babysam

Bademiljø

Ballerup Centret

Bauhaus Danmark A/S

Bestseller A/S

 Jack & Jones

 Name It

 Only

 Pieces

 Selected Femme/Homme

 Vero Moda

 Vila

 Y.A.S.

Billund Lufthavn A/S

BrandFactory 

Business Kolding/Kolding Handelsråd

Carletti A/S

Carlsberg Danmark / Salg Detail

CC Eiendom

Cloetta

Coop Danmark A/S 

 Coop 365

 Coop Trading 

 Fakta

 Irma 

 Kvickly

 Superbrugsen

Coop Norge AS

C4 Videncenter

Dades

Dagrofa

 Meny

 Spar

Danske Shippingcentre 

Danske Spil

DEAS 

Det Nordjyske Mediehus

DSK

DS Smith

DXC Technology Danmark A/S

Dyrup

Fiftytwo

Fleggaard Detail

Fritz Schur Consumer Brands A/S

Facebook

Harald Nyborg A/S

H&M

 & Other Stories

 Arket

 COS

 Monki

 Weekday

HK Handel

Humac

IKANO Bank

IKEA A/S

Illums Bolighus A/S

Imerco

Indeks Retail

ITAB

Johannes Fog A/S

JYSK A/S

 Bolia

 IDdesign A/S

 Ilva

 Sengespecialisten

Kailow Visual

Kaufmann

KEA

KIMS (Orkla)

Københavns Lufthavne

LIDL Danmark

Louis Nielsen A/S

L’Oreal

Magasin

Mars Nordics

Matas

MultiQ

Mercantec - Handelsskolen Viborg

 Knord

 Niels Brock

 Aalborg Handelsskole 

 IBC Innovationsfabrikken

 Tietgen KompetenceCenter 

 ZBC - Zealand Business College 

Metsä Tissue A/S

NCR Danmark A/S

Nets

Nomeco

Nordisk Film Biografer A/S

Nopa Nordic

NorgesGruppen ASA

Norsk Tipping AS

NREP

Nyt Syn Danmark A/S

OKI

P/F Thomas Dam Itrottur

Panduro Hobby A/S

Paustian

Profil Optik

PR trading

Raunsborg

Republica

Retail Consult AS

Reitan Distribution A/S

 Rema 1000

Reitan Servicehandel

– 7Eleven

Retail24

Salesforce

Salling Group

 Bilka

 Føtex

 Netto

 Salling 

Sadolin Farveland A/S

Santa Maria A/S

ScanSeason

Securitas

Steen & Strøm Danmark A/S

STEP

Stibo

Storebrand Kjøpecenter Holding AS

Søstrene Grene 

TEKO: Via University College

Telenor

The Nielsen Company A/S

Tilbudsdata

Tine BA

Unilever

Wavemaker

Widex

Medlemmer

BUTIKSINDRETNING

Bauhaus Danmark
Tlf.: +45 8745 0500

BrandFactory
Tlf.: +45 8888 3032

ITAB
Tlf.: +45 4717 4033

Kailow Visual
Tlf.: +45 3876 0300

MultiQ
Tlf.: +45 8754 2886

Pr trading
Tlf.: +45 4495 3322

BETALINGSLØSNINGER & BANK

DdD Retail
Tlf.: +45 7022 3010

DXC Technology  
Danmark A/S
Tlf.: +45 7013 2211

IKANO Bank
Tlf.: +45 4355 6600

NETS
Tlf.: +45 4468 4468

DIGITALE LØSNINGER

DdD Retail
Tlf.: +45 7022 3010

DXC Technology  
Danmark A/S
Tlf.: +45 7013 2211

Fiftytwo
Tlf.: +45 4324 5424

MultiQ
Tlf.: +45 8754 2886

Orckestra
Tlf.: +45 3915 7600

RelateIt
Tlf.: +45 7050 0606

EJENDOMME/BUTIKSUDVIKLING

Steen & Strøm Danmark
Tlf.: +45 7010 5505

EMBALLAGE

DS Smith A/S
Tlf.: +45 7214 9526

NNZ
Tlf.: +45 7020 6867

MARKETING & MEDIA

BrandFactory
Tlf.: +45 8888 3032

Brandhouse
Tlf.: +45 3525 3200

Kailow Visual
Tlf.: +45 3876 0300

Everland, part of  
Kontrapunkt Group
Tlf.: +45 3393 1883

Republica
Tlf.: +45 8838 3030

STEP
Tlf.: +45 6311 9520

Tilbudsdata
Tlf.: +45 8785 0010

Wavemaker
Tlf.: +45 8730 1800

SIKKERHED/SVIND

Securitas
Tlf.: +45 4343 4388

UDDANNELSE

KEA Kompetence
Tlf.: +45 4646 0500

Mercantec
Tlf.: +45 8950 3300

TEKO Design + Business
Tlf.: +45 8755 0512
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Idéer & perspektiver
TA N K E R  F R A  R E TA I L  I N S T I T U T E  S C A N D I N AV I A

En levende bymidte, hvor de lokale forbrugere har lyst til at 
shoppe, opholde sig, mødes med venner og gå på opdagelse 
er uden tvivl en vigtig del af en bys puls og vækst. Men 
hvad gør man, når bymidten ser ud til at have mistet sin 
glød? Når døde butiksfacader dukker frem i gadebilledet og 
tomme pladser bliver en realitet? Det spørgsmål har vi hos 
Retail Institute Scandinavia fået fra flere byer i løbet af det 
sidste par år, og derfor kan vi nu tilbyde byer hjælp til at få 
defineret en klar og langsigtet handlingsplan, for at få livet 
tilbage til bymidten.

En stor del af landets byer er nemlig udfordrede. Nye for-
brugsmønstre, nye digitale markedspladser og nye krav 
for oplevelser sætter kommuner, politikere og detailhandlen  
under pres. Og coronakrisen har bestemt ikke gjort  
udfordringerne mindre. Meldingen er klar: Livet i de  
danske byer er hårdt ramt. Det kalder på nye måder at  
tænke bymidte på. Men hvor skal man begynde? Og  
hvordan får man skabt den rette lokale opbakning og vilje 
til, at det kan lykkes? 

Hos Retail Institute Scandinavia har vi stor succes med at 
hjælpe store og små med, hvordan man som lokalsamfund 
sammen får skabt mere liv til bymidten. Vi bidrager med 
perspektiver, indsigt, inspiration og ikke mindst konkrete 
løsninger til at løfte indsatsen lokalt. Vi hjælper med at 
definere en fælles forståelse for, hvad bymidten på kort og  
langt sigt skal kunne, hvilken identitet den skal have  
og sidst men ikke mindst hjælper vi med at fremsætte en 
klar og langsigtet handlingsplan for indsatser, der skal styrke  
detailhandlen og skabe øget liv i byen.

Vi tror vi på, at alle byer besidder et potentiale, spørgsmålet 
er bare om potentialet bliver udnyttet. Skal vi tage en snak 
om, hvordan vi kan hjælpe din by med at få gløden igen? l

Modellen nedenfor illustrerer, hvordan et projektforløb med os kan se ud:  

Af Sidsel Tarding,  Retail Institute Scandinavia

Har din bymidte mistet sin glød?

ANALYSE:
FOKUSGRUPPER & STREET 
INTERVIEWS MED BORGERNE

ANALYSE:
FOKUSGRUPPER MED 
HANDLEN

FACT-BASED TRENDINDLÆG: 
HVAD KRÆVER  
FREMTIDENS KUNDER?

ANALYSE:
KØBEKRAFTEN I BYEN

IDEKATALOG HANDLINGSPLAN

Du får:

12 toneangivende tendenser
Vi giver dig de største forbrugertrends og -tendenser lige nu baseret på vores egne forbrugerstudier. Kan  
dagligvarehandlen fastholde det enorme momentum, den har oplevet under coronakrisen? Vil danskerne  
fortsætte med at handle deres dagligvarer online og lokalt? Og hvilke parametre skal der i det hele taget  
sættes ind på for at leve op til kundernes skærpede krav?

Temperaturen i dansk dagligvarehandel
Som noget nyt har vi taget temperaturen på danskernes holdning til de danske dagligvarekæder og målt 
samtlige kæders Retail Brand Strength Score, Retail Brand Trust Score og Retail Customer Loyalty Score.  
Målingen giver svar på, hvor stærkt de forskellige kæders brand egentligt står positioneret overfor danskerne 
— og ift. hinanden.

Prognose 2031
Vi giver vores bud på, hvem der vinder og taber i dansk dagligvarehandel i fremtiden. Herunder hvordan de  
forskellige butikstyper, aktører og e-handel vil udvikle sig over de næste ti år, baseret på den nuværende  
udvikling blandt forbrugerne, dagligvareaktørerne og i handlen generelt.

Kampen om Kurven i Dagligvarehandlen er for dig, der skal have det fulde overblik 
over dansk dagligvarehandel. Rapporten omfatter dagligvare- og conveniencesektoren 
samt e-handel og henvender sig til dig, der har brug for indsigt i branchens udvikling 
og den nuværende situation, og som vil have nye indsigter på de danske dagligvare-
forbrugere.

Hvem vinder og  
taber i dansk  
dagligvarehandel?

TRENDS & TENDENSER – KÆDERNES BRANDSTYRKE – PROGNOSE 2031 FOR MARKEDET

Gratis til dig  
som medlem!

Du kan læse hele bogen 
gratis online i det eksklusive  

medlemsområde  
Vidensbanken på  
retailinstitute.dk 

Er du nysgerrig på at høre mere om 
vores arbejde med byudvikling, så  
tøv ikke med at række ud til 
Insight Manager Sidsel Tarding på  
st@retailinstitute.dk. 



Kampen om Kurven i Dagligvarehandlen 
Læs frit vores nye rapport for dagligvarehandlen i Vidensbanken. 
Rapporten omfatter 4 toneangivende tendenser i handlen samt 
vores Prognose 2031, der stiller skarpt på, hvem der vinder og taber 
i fremtiden. Få fx styr på lokaltrenden, hvor ofte kunderne handler, 
hvor tit de laver mad, og se hvilke kæder, der står stærkest.

Dagligt nyhedsbrev, Retail Watch 
Vores daglige nyhedsbrev Retail Watch holder dig og hele organisa-
tionen opdateret på, hvad der sker lige nu og her i detailhandlen og 
blandt forbrugerne. Vi udvælger de bedste og mest relevante retail- 
og forbrugernyheder fra ind- og udland, som du modtager direkte i 
din indbakke.

Rabat på årlige konferencer
I får meget attraktive rabatter, bl.a. 2 for 1 i Early Bird-perioden, til 
Danmarks førende retail- og dagligvarekonferencer Refresh Retail 
og FMCG Fast Forward, hvor du bliver klogere på forbrugeradfærden 
og bliver inspireret af branchens topspillere.

Global Retail Trends & Innovations 2021 
Læs også vores årlige publikation Global Retail Trends & Innovations 
2021 i Vidensbanken. Den stiller skarpt på de trends, der vil dominere 
året i retail, og er spækket med inspiration fra internationale retailere 
– læs fx om de mest innovative retailkoncepter, der imødekommer 
kundernes adfærd på tværs af kanaler. 

Branchespecifikke whitepapers
Gennem året forsyner vi jer med flere whitepapers, der sætter fokus 
på højaktuelle emner, forbrugerne og specifikke brancher. Allerede 
nu kan du i Vidensbanken finde et whitepaper på beauty & personlig 
pleje-branchen, ligesom du kan blive klogere på fremtidens kunde-
oplevelse i whitepaperet Future Customer Experience. 

… og meget mere er på vej til dig som medlem. Læs mere på retailinstitute.dk  
og skriv til os på retail@retailinstitute.dk, hvis du har nogle spørgsmål til  
medlemskabet, publikationer, webinarer, konferencer eller andet.

Eksklusivt til  
dig som medlem


