
Kortversjon: 

Vil du være med å gjøre Sørlandet til Norges største arena for utforsking av fremtidens handel? 

Vi ønsker å diskutere en ny prosjektmulighet med deg, som adresserer hvordan aktører fra handel, 

transport og opplevelser sammen kan møte trusselen fra (internasjonal) netthandel offensivt, med 

digitalt støttede handelskonsept som forsterker den fysiske handleopplevelsen og verdien av 

fysiske økosystem av handel og opplevelser. 

Sammen med initiativtakerne inFuture AS ønsker vi å presentere de foreløpige ideene til en slik 

storsatsing på fremtidens handel. Vi ønsker å få ideer og innspill fra dere som handelsaktører, samt 

avklare hvem som kan ha interesse av å delta som partnere i en slik satsing. 

 

Bakteppe: 

Rask teknologisk utvikling innen internett-, mobil- og betalingsteknologi – sammen med nye 

transport- og logistikkløsninger – driver grunnleggende endringer i kundepreferanser. Disse 

endringene er svært dramatiske for varehandelen, Norges største private næring med 370.000 

ansatte.  

 

1: The Retail Apocalypse - netthandelen truer fysiske økosystems bærekraft. 

Mens det tidligere var frittliggende handlesenter som utfordret omsetning til handelsstand og 

folkeliv i bysentrum ser de ulike handelsaktørene nå i økende grad en felles utfordring i å møte 

nasjonal og særlig internasjonal netthandel med tjenester og opplevelser som kan gjøre de fysiske 

handels- og møteplassene mer attraktive. Handelslekkasjen til (internasjonal) netthandel truer ikke 

bare lønnsomheten hos enkeltaktører, men kan på sikt også true bærekraften til hele kjøpesenter og 

handlegater – slik man allerede ser i USA. Dette har igjen negative konsekvenser for samfunnet 

rundt, som blir fattigere når de fysiske møteplassene og bysentraene eroderes. Fenomenet kalles 

gjerne «retail apocalypse» og er bl.a. hovedtema for Virkes Handelskonferanse 2018. 

Prosjektide: 

Sørlandet er unikt posisjonert for utforsking av fremtidens fysisk-digitale handel, gjennom 

Kvadraturen med sine 400 forretninger og Sørlandsparken med sine nær 450 virksomheter.  



Prosjektet vil gi dypdykk inn i fremtidens handel, og posisjonere Kvadraturen og Sørlandsparken som 

Norges største Lab for praktisk testing og eksperimentering med nye innovasjoner for fremtidens 

fysisk-digitale handel.  

 

2: Faktabasert innsikt i økosystemene fra analyse av heterogene data, som grunnlag for nye handelskonsept. 

Teknologiutvikling og endrede kundepreferanser er ikke ensidig en trussel, men åpner også for ny 

datadrevet innsikt og nye digitalt støttede handelskonsept - som forsterker den fysiske 

handleopplevelsen og merverdien av fysiske økosystem av handel og opplevelser.   

Tenk deg at kunden i fremtiden kan få sømløs digital støtte når hun besøker Kvadraturen og 

Sørlandsparken, med en digital assistent som gir tids- og stedsrelevante råd som adresserer hennes 

behov på tvers av varekategori, sømløs innlogging i butikkene hun besøker, betaling over alt, og 

integrerte logistikktjenester som frakter varen når og hvor hun ønsker det. Det er noen av 

innovasjonsideene som prosjektet ønsker å utforske. 

 

3: Kontekstbasert rådgiving på sammensatte kundebehov, eks. tilgjengeliggjort via mobil eller wearables. 

For å forfølge disse mulighetene ønsker vi å samle et konsortium med handelsaktører på tvers av 

Kvadraturen og Sørlandsparken, opplevelsesnæringen og teknologipartnere, og etablere et felles 

FoU-prosjekt som søker delfinansiering fra Forskningsrådets BIA-program for næringslivet 

(Brukerdrevet InnovasjonsArena).  

Forskningsrådets søknadsfrist er allerede 10. oktober, men en gruppe har allerede begynt arbeidet 

med et prosjektforslag som vi gjerne vil diskutere med dere.  

Arbeidet har vært drevet frem av inFuture AS, som tidligere bl.a. har vært ekstern prosjektleder for 

arbeidet med næringsforesight for Agder, samt vært initiativtaker og prosjektleder for tilsvarende 

FoU-prosjekt innen faghandel (med bl.a. Coop) og innen reiseliv på Sørlandet (med bl.a. Dyreparken, 

NSB, Color Line, USUS, +++). CSI (Center for Service Innovation) ved NHH er også med i prosessen, 

ved professor og senterleder Tor W. Andreassen. 


