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Detail 2020

INTRODUKTION
D.11. marts ændrede verden sig markant for danske forbrugere og virksomheder, da Mette Frederiksen tog beslutningen om at lukke Danmark ned. Virksomheder måtte fra en dag til en anden lukke fysiske butikker, og forbrugerne
skulle omstille sig til en ny virkelighed med begrænset social kontakt. Det store spørgsmål er selvfølgelig, hvordan man som virksomhed skal agere i denne
nye virkelighed.
Tidligere studier har peget på, at de virksomheder der fastholder eller øger
deres investering, kommer bedst igennem kriser, men det afhænger i høj grad
også af, hvilken branche man tilhører og hvor hårdt den er ramt af krisen. Ifølge McKinsey har Corona-krisen allerede vist sig at have vidt forskellig indvirkning på virksomheder på tværs af lande og brancher.
Vi har sat os for at belyse, hvordan Corona påvirker danske forbrugere og virksomheder. Siden landet blev lukket ned, har vi hver uge udsendt et spørgeskema til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, der har givet os et
unikt indblik i de danske forbrugeres adfærd og forbrug igennem krisen.
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I dette whitepaper dykker vi ned i detailhandlen, og hvordan Corona-krisen
har påvirket forbrugeradfærden indenfor området. Nedlukningen af landet resulterede i at gågader og butikscentre fra en dag til en anden lå øde hen, mens
supermarkeder blev overrendt og tømt for basisvarer af frygt for en potentiel
fødevarekrise. Knap et kvartal senere ved vi, at det aldrig endte i en fødevarekrise, men krisen har sat sine spor i forbrugernes holdninger og adfærd.
Spørgsmålet er, om branchen er tilbage til status quo, eller der har været varende adfærdsændringer, man fremadrettet skal tage højde for?
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DETAILHANDELEN UNDER CORONA
Mange faktorer har de seneste måneder haft indflydelse på, hvordan forskellige områder
i detailhandlen har klaret sig. Politiske beslutninger om, hvilke butikker der kunne åbne
hvornår, har haft store konsekvenser for den fysiske handel, mens butikkernes individuelle
digitale-modenhed har været afgørende for deres evne til at omstille sig en ny virkelighed.
Ser man på de seneste tal fra Danmarks Statistik for omsætningen i detailhandlen, hvor
marts netop er blevet inkluderet, lå omsætningen på tværs af brancher i indeks 95 sammenlignet med marts 2019. Tallet dækker kun en halv måned med nedlukning, men dykker
man ned i tallene, står konsekvenserne af nedlukningen allerede klart. Blandt andet er omsætningsindekset for fysiske tøj- og skotøjforretninger mere end halveret.
Omsætningstallene er fra marts måned, og meget er sket siden. Landet er så småt begyndt
at åbne op igen, men hvilken effekt har krisen haft på forbrugernes adfærd? Ser man på
forbrugernes villighed til at bruge penge indenfor detailhandlen, er der en optimisme at
spore. Vi ser en generelt faldende tendens i andelen af danskere, der forventer at bruge
færre penge, siden landet lukkede ned i uge 12 frem til uge 21 på tværs af brancher.
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Spørgsmål: Forventer du at bruge færre penge på nedenstående kategorier i
løbet af den næste uge ift. hvad du plejer? (*Elektronik tilføjet fra uge 18)
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DEN DIGITALE DETAILHANDEL
Nedlukningen af fysiske butikker var for mange virksomheder en katalysator for den digitale omstilling, hvor forretningsmodeller og interaktioner med kunderne måtte gentænkes. Et godt eksempel er bilforhandlere, der har gjort det muligt at booke en prøvetur
leveret til hjemmeadressen, uden at skulle forbi en fysisk forhandler.
I vores måling af forbrugernes adfærd under krisen kan vi se, at næsten hver 4. dansker har
købt tøj / sko online inden for seneste uge, og andelen af danskere der har købt møbler
online i den seneste uge, er fordoblet siden starten af krisen.
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Spørgsmål: Hvilke af følgende har du købt online/på internettet inden for den seneste uge? (Elektronik tilføjet fra uge 18)
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Det store spørgsmål er naturligvis, om forbrugernes ændrede adfærd varer ved, når
de fysiske butikker begynder
at åbne op igen. Adfærden
vil givetvis normalisere sig
en smule, men når man spørger danskerne, svarer 11%, at
de vil handle mere online i en
post-corona tid. Samtidigt er
der også en stigende forventning til, at man vil gøre mere
brug af digitale muligheder i
en post-corona tid.
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Spørgsmål: Vi vil nu bede dig om at tænke på en “post Corona tid”, dvs. når Corona-krisen har
lagt sig. Hvad tror du det vil have af betydning for dig og dit liv?
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Corona-krisen har sat skub i den digitale agenda i detailhandlen, og den hurtigt stigende
onlinehandel har tvunget virksomheder til at accelerere digitale tiltag under krisen. Forbrugerne måtte også forholde sig til en ny virkelighed gennem krisen, hvor den fysiske
tilgængelighed af varer og services er blevet begrænset, hvilket naturligt har ledt forbrugerne online. Selvom onlinesalget sandsynligvis vil normalisere sig mere, i takt med
at landet åbnes, tyder det på, at vi vil se en længerevarende adfærdsændring hos forbrugerne mod det digitale, man som virksomhed skal forholde sig til.

DEN FYSISKE DETAILHANDEL
Den fysiske detailhandel har været hårdt ramt af nedlukningen, og i takt med at landet
åbner op igen, er spørgsmålet, hvordan man som virksomhed skal agere i de fysiske touch
points. Selvom virksomheder igen må holde åbent, kræver det, at forbrugerne også er
trygge ved at handle fysiske butikker.
Corona-krisen adskiller sig fundamentalt fra de globale økonomiske kriser, vi har oplevet
i de seneste årtier, der har haft deres udspring i den finansielle sektor. Forbrugerne har
ikke kun skulle forholde sig til deres økonomiske situation under Corona-krisen, de har
også bekymret sig om deres helbred.
Danskernes helbred, både eget helbred og familiens, har været den største bekymring
efterfulgt af de økonomiske og jobmæssige konsekvenser.

Spørgsmål: I hvilken grad bekymrer du dig mere end du plejer om følgende lige nu?
Netop denne bekymring har sat store krav til de fysiske butikker, der skal sikre, at danskerne kan føle sig trygge gennem deres indkøbsoplevelse. Ét af de fysiske touch points dette
for alvor har sat store krav til, er de fysiske aktiveringer i butikker. Samples og smagsprøver er bygget op om en tæt fysisk relation til kunderne. Kigger vi på danskernes villighed
til at tage imod smagsprøver i supermarkeder, svarer 57%, at de godt kunne overveje at
tage imod smagsprøver, mens kun 17 % ikke ville gøre det pga. usikkerheden ved det.
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Spørgsmål: Fra tid til anden kan man opleve at blive tilbudt prøver/samples på fx mad eller
vin, når man er i supermarkedet eller befinder sig andre steder i bybilledet. Kunne du overveje
at tage imod en prøve/sample forudsat at det er et produkt, som du har interesse for og at
alle hygiejnekrav fra myndighederne er opfyldt?

Der tegner sig altså et billede af, at danskerne er åbne overfor produkt-aktiveringer i fysiske butikker, så længe hygiejnekravene er opfyldt. Samtidigt ser vi, at der er en faldende bekymring
omkring Corona i befolkningen, der kan være medforklarende til åbenheden overfor de fysiske
aktiveringer. Siden uge 12 er andelen af danskere under kategorien “bekymrer mig meget” mere
end halveret, mens andelen der svarer “bekymrer mig slet ikke”, er mere end tredoblet i samme
periode.
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Spørgsmål: Hvor meget bekymrer du dig generelt om Corona lige nu?

Der tegner sig et overordnet positivt billede for den fysiske detailhandel, ser man på den dalende bekymring for Corona sammen med villigheden til at engagere sig med fysiske aktiveringer
i butikker. Det er dog vigtigt at huske, at der stadig er en helbredsbekymring, som man ikke må
negligere i de fysiske butikker.
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KOMMUNIKATION
I EN CORONA TID
Forholdet mellem kommunikation om stillingtagen til Corona-krisen overfor tilbudskommunikation har balanceret på en knivsæg gennem krisen. I de første uger af krisen var der en høj forventning til at virksomheder forholdt sig til situationen i deres kommunikation, samtidigt med at de
skruede ned for tilbudskommunikationen.
Detailhandlen blev tvunget til at forholde sig til Corona i et tidligt stadie med butikslukninger og
fysiske ændringer i butikkerne. Her var flere virksomheder proaktivt ude og kommunikere omkring
tiltag udover myndighedernes krav, f.eks. Salling Group der deltog i et forskningsstudie omkring
brugen af mundbind.
Dette ser ud til at have haft en effekt på danskernes tillid til forskellige brancher. Supermarkeder,
der tidligt var ude og kommunikere om Corona-krisen, er den branche, som danskerne har størst
tillid til, udviser ansvarlighed.

Supermarkeder
Take-away
Banker
Tøj og sko
Fagforeninger og A-kasser
Forsikingsselskaber
Møbelvarehuse
Rejsebureauer
Streamingtjenester
Elektronikforhandlere
Skønheds- og hudpleje brands
Bilmærker
Træningscentre
Ejendomsmæglere
Spilleudbydere
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Spørgsmål: På en skala fra 1 til 5, hvor meget tillid har du så til, at brands inden for
nedenstående brancher udviser ansvarlighed som situationen er lige nu? – Personer
der har svare ”høj tillid” eller ”meget høj tillid”.
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Meget tyder dog på, at kommunikationen omkring Corona-krisen er blevet mindre relevant for danskerne, der begynder at blive mere modtagelige overfor tilbudskommunikation igen. I ugen efter nedlukningen var der en overvægt af danskere, der mente, at
virksomheder skulle fokusere på at tale ind i Corona-krisen, modsat dem som mente, at
virksomhederne skulle fokusere på tilbudskommunikation. I vores seneste måling er dette forhold byttet om, og knap hver 5. dansker mener nu, at virksomheder skal have et
stort fokus på tilbud.
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Spørgsmål: Hvordan vil du gerne have at virksomheder (butikker, brands osv.)
kommunikerer til dig i øjeblikket?
Generelt tegner der sig et billede af, at forbrugerne er blevet mere prisbevidste. Andelen
af danskere der er blevet mere prisbevidste, er mere end fordoblet under Corona-krisen,
mens andelen der er ligeglade med varernes pris, er halveret. Der kan være mange mulige
forklaringer på dette. I starten af krisen var der eksempelvis nogle basale bekymringer,
der overskyggede fokus på pris. Samtidigt kan den øgede online handel i perioden, hvor
forbrugerne kunne vælge mellem et utal af udbydere for de samme produkter, også have
skabt et øget fokus på pris.
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Spørgsmål: Hvordan har dine indkøbsvaner ift. dagligvarer evt. ændret sig den
seneste uges tid?
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FREMTIDSUDSIGTER
Vi er midt i krisen og ingen ved, hvor Corona-krisen ender, og hvilke konsekvenser den får,
før vi står på den anden side. Vores 10 ugers måling af danskernes holdning og adfærd kan
hjælpe med at se krisen i et større perspektiv og give et praj om, hvilken retning vi bevæger
os i.
Spørger vi forbrugerne, hvordan de ser deres egen økonomiske situation om ét år, svarer
20%, at den vil være bedre, mens 17% i vores seneste måling svarer, at den vil være dårligere. Det er første gang i de 10 uger, at vi ser, at flere danskere ser positivt på deres økonomisk fremtid end negativt.
I kølvandet på finanskrisen i 2007-2009 udsendte Den Europæiske Centralbank en rapport, der fastslog at ”… consumer confidence index can be in certain circumstances a good
predictor of consumption”, hvilket gør det interessant at følge forbrugernes tillid til egen
fremtidige økonomi.
Segmenteres samme spørgsmål på aldersgrupper, tegner der sig et klart billede af, at det
er de yngre forbrugere, der har tillid til fremtiden, mens det står omvendt til hos de ældre
forbrugere.
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Spørgsmål: Hvordan tror du, familiens økonomiske situation vil være om et år
sammenlignet med i dag?
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OPSUMMERING
Corona-krisen har sat sine tydelig spor i detailhandlen, der for alvor har mærket konsekvenserne
af nedlukningen. Krisen har været en katalysator for en digitalisering, hvor den online detailhandel har oplevet en markant stigning i omsætningen, mens det modsatte har været gældende for
de fysiske butikker. Spørgsmålet er, hvor meget af onlineadfærden kommer til at hænge fast hos
forbrugerne i takt med at de fysiske butikker igen åbner op. Der er flere tegn på, at forbrugerne
kommer til at være mere digitale i deres købsadfærd efter Corona, hvilket man som virksomhed
skal forholde sig til.
Der er optimisme at spore i den fysiske detailhandel, hvor butikkerne er begyndt at åbne igen, og
forbrugerne har en faldende bekymring omkring Corona-krisen. Samtidigt har vi set en stødt faldende andel af forbrugere, der forventer at bruge færre penge i detailbranchen siden nedlukningen af landet. Derudover tyder det på, at forbrugerne gradvist bliver mere modtagelige overfor
tilbudskommunikation og ikke har samme forventning om, at virksomheder bliver ved med at tale
ind i Corona-krisen.
Ser man på forbrugernes syn på egen økonomiske fremtid, er det tydeligt at se, at det er de yngre
forbrugere der har den største optimisme omkring fremtiden, og her kan der ligge et potentiale i
at målrette sin markedsføring. I krisetider handler det i endnu højere grad om at bruge sine marketingkroner smart og prioritere de segmenter og målgrupper, der stadig udviser en høj købeintention.

ANBEFALINGER
1. Skab synergi mellem online og offline: Krisen har vist vigtigheden af digital agilitet og muligheden for at omstille forretningen digitalt, men har samtidigt også gjort forbrugerne (endnu)
mere digitalt modne. Det handler om at bibeholde dette momentum, mens de offline touch
points bringes i spil igen. Identificer synergier og brug data til at binde dem sammen, tænk det
digitale ind i in-store aktiveringer og driv footfall til butikkerne digitalt.
1. Identificer og prioriter de mest værdifulde kundesegmenter: Forbrugeradfærden er stadig
påvirket af krisen, og det er essentielt at prioritere de mest værdifulde segmenter i markedsføringen. Det handler om at identificere de kundesegmenter, der er mindst påvirket i deres
adfærd af Corona-krisen
1. Mål og justér dine marketingindsatser: Verden har ændret sig markant, og gamle modeller
og strategier passer ikke nødvendigvis ind i det nye verdensbillede. Opsæt målinger på brandopfattelse, awareness og forbrugernes forventning til din branche/produkt for at identificere,
hvilken indvirkning Corona har haft, så du kan op- / nedjustér dine indsatser derudfra.

SPØRGSMÅL?
Hvis du vil høre mere om vores Corona-dataindsamling, ønsker at dykke længere ned i indsigterne
for en bestemt branche eller mangler hjælp til at identificere de mest profitable kundesegmenter,
så kontakt os og hør nærmere om, hvad vi har af muligheder.

KONTAKT
Julie Daugaard, Strategy Director, julie.daugaard@dentsuaegis.com
Charlotte Riewerts, Head of Strategy & Insight, København charlotte.riewerts@dentsuaegis.com
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