


När vi blickar framåt mot nästa år är det en komplex bild som 
framträder. Vi ser framförallt hur digitaliseringen och ett (ännu) 
större fokus på hållbarhet präglar de kommande åren. Det är däre-
mot en delvis motsägelsefull bild vi skådar. Å ena sidan fortsätter 
den tekniska utvecklingen med oförminskad styrka, å andra sidan 
rör sig en trend i motsatt riktning där en allt större grupp konsument-
er vill koppla ner och koppla av. 

I ”2019 i Backspegeln” har vi samlat de mest intressanta trenderna 
inför det kommande året. Här kan du ta del av trender som klimat-
samvete, digital tvilling, tekniketik med flera. Trender som alla, mer 
eller mindre, kommer att påverka oss konsumenter under 2019.

Mycket nöje!
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Vi befinner oss mitt uppe i ett mätsamhälle där allt mer informa-
tion om oss själva lagras digitalt. Förutom att mäta allt vi gör så 
möjliggör all denna personliga data att vi nu kan skapa digi-
tala tvillingar av oss själva. Digitala alter egon som har samma 
preferenser och åsikter som oss själva. Och kanske till och med 
ser ut som vi. Förutom möjligheten som tekniken ger att experi-
mentera med vem vi är online så öppnas nu möjligheter för 
e-handelsföretag att erbjuda olika typer av lösningar där vi kan 
scanna in vår fysiska kropp digitalt och därmed även på nätet 
beställa kläder helt anpassade efter oss. Vad säger de digitala 
tvillingarna om oss själva och vår självbild? Blir vi överflödiga? 
Kommer vi att leva för evigt?

Det ökade användandet av algoritmer och AI sätter allt mer 
fokus hur dessa ska användas. Både i vilka situationer de är 
lämpliga att använda och hur vi vill att de nya systemen ska 
agera. Den nya digitala tekniken kommer att sätta fokus på be-
hovet av etiska riktlinjer.
Rasism, stereotyper, ojämlikhet riskerar att förstärkas när allt-
ing blir ettor och nollor. Nyanserna riskerar att försvinna. Den 
tidiga utvecklingen på området har redan visat att det kan gå 
riktigt fel. När framtidens AI-system ska agera på egenhand för 
att köra bilar, göra medicinska bedömningar etc kommer det att 
krävas gemensamma regler för de aktörer som utvecklar dessa 
system. Trenden Tekniketik pekar på en utveckling där fram-
tidens företag och myndigheter behöver ta ett ansvar för hur 
den digitala tekniken används.

Ett antal stora frågor, som under lång tid trappats upp, står in-
för någon form upplösning under 2019. Ryssland har länge vi-
sat ökande grad av aggressivitet. Handelskriget som under året 
inleddes mellan i huvudsak USA och Kina har succesivt trappats 
upp. Forskningen kring klimatförändringen blir alltmer alarmer-
ande. Brexit ska enligt plan träda i kraft i slutet av mars. Sam-
tidigt har vi sannolikt en annalkande lågkonjunktur och landet 
står i skrivande stund utan regering. Och när vi får en regering 
på plats lär den inte vara särskilt stark. En fiolsträng kan stäm-
mas ner eller brista. Vad vi menar är att någon eller några av 
ovanstående fenomen skulle kunna ”brista” och få allvarliga 
konsekvenser under 2019. Vår bedömning är att det kan finnas 
skäl att förbereda sig för båda alternativen.  
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Våra sinnen och känslor kommer i framtiden att spela en allt 
större roll när det kommer till konsumentförståelse och upplev-
else.  Att följa vad konsumenten gör har, framförallt online, 
varit vardagsmat under en ganska lång tid. Vi vet idag väldigt 
väl vad kunden gör. MEN nu ser vi en trend där det blir allt 
viktigare för företagen att ta reda på hur kunden KÄNNER sig. 
Och då gärna i realtid. Nya biometriska lösningar kommer till 
exempel att användas för att känna av kundens sinnesstämning 
för att kunna ge ett bemötande och erbjudande som är lämplig. 
Framtidens företag kommer att registrera i vilket känslotillstånd 
kunden är i, när den anländer till butiken och när den lämnar 
den. En utveckling som medför både hot och möjligheter.

Är vi på väg mot ett bakslag bland konsumenter för digitaliser-
ingen? Vi ser en trend där vi människor i allt större utsträckn-
ing för en diskussion kring att vara skärmfri. Mobiltillverkarna 
börjar nu lansera verktyg för att begränsa vårt användande av 
telefonen. Sociala medier som Instagram och Facebook hänger 
också på. Ännu ser vi ingen generell nedgång när det gäller 
användandet av Internet, men kanske är det på gång. Efterfrå-
gan på en digitalfri tillvaro växer sig starkare. Resebranschen 
har noterat denna förändring hos konsumenten och har börjat 
erbjuda resor där vi har begränsad eller ingen tillgång till wifi. 
Även om digitaliseringen av vårt samhälle i stort inte ser ut att 
mattas av på något sätt så kommer vi att se en allt starkare deb-
att kring dess negativa effekter.

De senaste rapporterna från IPCC visar att klimatförändringen 
nu är kritisk och att det krävs långtgående åtgärder som sak-
nar motstycke. Rapporterna och bilderna i media blir allt mer 
skrämmande. Oron för klimatförändringarna och dess effekter 
ökar dramatiskt bland konsumenter. 61 procent anger nu att 
de upplever oro. Som värst är det bland unga och framförallt 
unga kvinnor där 80 procent anser att de lider av klimatångest. 
Vi har nått en situation där konsumenter i ökande grad vidtar 
egna åtgärder för att minska sina personliga koldioxidutsläpp. 
70 procent av konsumenterna vill handla på ett mer klimatsmart 
sätt. Det är ingen slump att årets julklapp blev det återvunna 
plagget. Under 2019 kommer alltfler att välja klimatsmarta 
alternativ. Så det är hög tid att erbjuda konsumenten smarta 
alternativ om man vill behålla sina kunder.  
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När Buzzter förra året besökte Silicon Valley i USA talades det 
mycket om The Big Five. Man syftade då på Amazon, Apple, 
Facebook Google och Microsoft. Det vi menar med superplat-
tformar är sådana aktörer som har följande; e-handelsplattform, 
fysiska butiker (för annat än egna produkter), effektiv logis-
tik, hårdvaror, smarta betalningslösningar, sociala medier, 
marknadsföringskanaler, big data och annat som gör att de 
konkurrerar på ett sätt vi inte sett tidigare. Vid en genomgång 
konstaterar vi att det än så länge endast är Amazon av de 
amerikanska aktörerna som uppfyller våra kriterier för att vara 
en superplattform. Däremot ser vi att tre av de kinesiska aktör-
erna har det som krävs. Det är Alibaba, Tencent och JD som 
alltså också kan kallas superplattformar. Framförallt Alibaba 
börjar nu visa upp sig i Europa genom en lansering i Belgien. 
Under 2019 är det en god idé att lära sig mer om dessa aktörer 
och den affärslogik de har för att förstå hur man ska förhålla sig 
till dem. För de kommer till Sverige, det är bara frågan om när.

Butiksdöden har härjat runt världen ett tag nu. Så även i Sver-
ige. Att en viktig förklaring är den ökade e-handeln är tydligt. Vi 
ser en fortsatt hög utvecklingstakt av e-handel och i flera bran-
scher börjar det handla om 25 procent av den totala omsätt-
ningen. Men vad behöver aktörer göra för att svara på denna 
utmaning? Ett begrepp som börjar dyka upp är New Retail, en 
form av nytt sätt att få försäljning, leveranser, returer, betalnin-
gar med mera att fungera sömlöst på alla sätt mellan e-handeln 
och den fysiska butiken. Här ser vi aktörer från den fysiska han-
deln och aktörer från e-handeln mötas på ett nytt slagfält. 2019 
kommer vi få ser fler exempel på aktörer som på ett skickligt 
sätt skapar sömlöshet. Och de som aktörer som inte får det att 
fungera kommer hamna i en allt svårare situation.

Kinas framfart i världen är inte precis ny. Landet har länge haft 
världens starkaste tillväxt och är idag en ekonomisk supermakt. 
Med sitt gigantiska projekt kallat Belt & Road Initiativ kommer 
Kina ännu mer att markera sin globala närvaro. Ett område 
som utvecklats radikalt de senaste åren är Kinas kompetens 
inom det digitala området. Det sägs att när de amerikanska 
tech-företagen i Silicon Valley vill titta på frontlinjen inom digital 
teknik vänder de sig nuförtiden emot Kina. Genom två resor 
till Kina under 2018 och möten med de stora teknikdrakarna, 
som vi på Buzzter gjort, ser vi en utveckling och innovation-
skraft som är imponerande. Många av de har också globala 
intentioner och vill nå utanför Kina. Vår spaning för 2019 är 
att vi kommer att lära känna ett antal nya kinesiska varumärken 
under året och vi tjänar på att inse att Kina är ett land vi kan 
lära av. 

Globala 
Kina

Super-
plattformar

New
Retail



2019 i backspegeln
I över tio år har backspegel-seminariet varit ett återkommande event 

då de viktigaste trenderna för det kommande året presenteras. 

Bakom seminariet står Buzzter - Sveriges största trendsajt. Buzzter 
erbjuder inspiration och konsumentinsikt genom trendspaningar från 

hela världen och med Buzzter Premium får ni löpande djupa analyser 
av viktiga förändringskrafter som formar konsument och samhälle. 

Välkommen in på www.buzzter.se


