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Kilde: Danmarks 

Statistik

Privat forbrug 

(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



Ny optimisme 2014 - 2020

• Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

• Danskerne præget af fornuft, pris, opsparing og mindre 

forbrug på  1.klasse 

• Fokus på uddannelse og kompetencer

• Respekt og forståelse af det gode håndværk

• Tendens - det nære, hjemlige og autentiske.

– Hjemmebag, urter,  nyttehave

– hjemmestrik og anti- materialisme

– Retrobølge på retur mod 2020

Næste bølge - Futurisme – tro på fremtiden  og 

fremskridt



Biler over tid



Den danske Bilpark og 

alder 



Bilindkøb – de små 

discountbiler hitter 



Tæthed

A B

Den todelte verden

Biler og Service 

Høj 

kvalitet 

til lav 

pris

Unikke 

eller helt 

særlige

produkte

r



Rigdom, forbrug og reel 

merværdi!

• Vores rigdom betyder, at trods mindre forbrug har 
danskerne utallige muligheder for at vælge at 
forbruge på mad, bolig, biler,  rejser og 
forlystelser. 

• Vedvarende tendens at den enkelte, parret og 
familien vælger  høj kvalitet = Identitet på udvalgte 
forbrugsområder. 

• Danskerne kalkulerer mere på sammenhæng pris 
og kvalitet, når de vælger produkter, rejser, og 
øvrige forbrug.

• Røngten-blikket på produkt, service og oplevelse 
er kommet for at blive også om 5 år.



De usikre!

Give me direction !

Unge , som har tøj, penge, mobil og I- pod

Unge, som har ondt i selvværdet

Unge, som ikke kan hente støtte derhjemme

De får det ikke længere i folkeskolen

Hjælp af en voksen, som du har tillid til for at 
skabe egen fremtid = uddannelse og job

Coaching før uddannelse, under, og efter

Mentorordninger – bl.a  Århus Tekniske skole



Kilde: Danmarks Statistik, 2013
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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)



Nomader, bystruktur, og 

pendling

• Fremtidens transportmønstre bliver anderledes

– Nomader i storbyen

– Dagen er en sti af punkter 

• Forstæderne fortættes og bliver

• som centrum af byen

• Pendling imellem forstæder, ud fra centrum og 

omkring-pendling hele døgnet

• Forbruget, arbejdet og fritiden vil følge den 

ændrede dagsrute



Generationer  fra digitale 

analfalbeter, indvandrere til 

digitale indfødte !
Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1978-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Babyboomers 

født 1940-54

• Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i en 

periode med mangel og afsavn.

• Teknologi: p-pillen og TV – apparatet, og telefonen.

• Første brug det hele generation 

• Sundhedsduksene – Nuets kraft 

• Stor disponibel indkomst til egne behov

• Samvær og gode oplevelser nu og i nær fremtid, det vil 

vi meget gerne bruge penge.



Forbrug og service 

• Internettet bruges mere og mere til andet end  rejser og 

oplevelser.  ( Levering derhjemme)

• Sidste loyale overfor virksomheder og myndigheder 

• Tilbud (og aviser), stort udvalg og fornemmelsen af jagt 

er stadig godt til dem

• Gerne et brev eller adresseløs forsendelse, eller et 

kompetent menneske.

• Dårlig behandling og skuffelse 



• Født 1955-66

• Mere bevidste og kyniske i arbejdsliv og forbrug

• Vil ikke skilles, familieværdier og  den personlige 
succes er familie, karriere og fritid i forening

• Teknologi:  Båndoptageren 

• Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse) og 
samfundet er vigtigt 

• Penge, status og position – Op og nedture 

• på arbejdsmarked.

• Stadigvæk digitale indvandrere – nogle mere end andre



Generation X

født 1966-77 

• De første ønskebørn efter p-pillen, og første 
generation med fokus på enkelte individ 

• Teknologi: Videomaskinen – when it fits in.

• Den personlige succes …Workaholics

• Meningsfuldt arbejde til en høj løn og gerne 
arbejde meget (titel uden betydning)

• Fleksible arbejdstider og resultater 

• Anerkendelse, Udvikling og Udfordringer

• Værdier på arbejdsmarkedet – harmony, helhed 
og hensyn

http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N
http://images.google.dk/imgres?imgurl=http://www.cnduk.org/images/genx_bk03.jpg&imgrefurl=http://www.cnduk.org/pages/ed/bks_flm.html&h=475&w=408&sz=51&hl=da&start=4&um=1&tbnid=xVVuIbZpq_C37M:&tbnh=129&tbnw=111&prev=/images?q=generation+x&svnum=10&um=1&hl=da&sa=N


Generations Jones og X 

som (For)brugere 

• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, 
ikke loyale mod virksomheder og  myndigheder 
Tilbuddet skal være lækker, designet og 
personlig 

• Det skal signalere status og penge nok

• Kommunikation– nogle digitale og andre som 
Babyboomers – men flere og flere vil forvente 
og foretrække  kontakt pr. e-mail og sms

• Forbrugere og Service, ja tak.



• Næsten født og lever on-line!

• Fuldblodssocialiseret til den Personlige og Individuelle 

tilgang. 

• Den digitale indgang til nyheder, kultur, informationer,  

shopping, restaurant, ferie, chatting, spil, musik ( 

multitasking)

• Sharing, rating og tracking  = dyrke venskaber og føle i 

live. www.youtube.com, og www.facebook.com, 

www.instagram.com og www.snapchat.com

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, 

• Største indkøbs og informationsplatform i fremtiden !  

http://www.youtube.com/
http://www.facebook.com/
http://www.instagram.com/
http://www.snapchat.com/


Mobil Digital Now or 

invisible in 2020

http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg
http://www.mobilesniche.com/wp-content/uploads/2012/04/iphone_4_apps-400x376.jpg


De mangfoldige 

Kundetyper

• De professionelle - hurtigt, transportmidler, 

som skal virke hver gang, -hurtighed- lånebilen 

• De private – hvor pris er vigtigere end 

hurtighed – PRISEN 

• Kvinder – VI KAN GODT LIDE At BLIVE TAGET 

ALVORLIGT OG DER FINDES NU OG 

FREMOVER FLERE KVINDER,  SOM GÅR OP I 

BILEN



Kundeservice

• Mange forskellige kunder (køn, alder, 

nationalitet, generation)og ønsker til service og 

måde at kommunikere 

• Knivskarp organisering af åbenhed og 

parathed til at yde den optimale service for den 

enkelte kunde 

• På den måde, som den enkelte foretrækker !

• Forståelse og engagement! 

• Den optimale personalized service er den  

rigtige tilgang og svar fra jeres side !



Hvad skal I  satse på??



Høj faglighed hos ejer 

og ansatte, TAK

• Høj specialiseret faglig viden indenfor  

automekanik, lakering , salg mv.

• Garanten for. at  den service I yder er 

baseret på den nyeste faglige viden.

• Det rolige kompas - i en meget kompleks 

og forvirrende verden for os, som ikke 

har jeres faglighed – ”Min Poul Erik”

• Stiller krav til  faglighed og opdatering !



Oplevelse af høj kvalitet i 

service og rådgivning ??

SERVICETJEKKET.

• Før selve service - det rigtige møde med 

menneske, system, og høj tilgængelighed helst 

døgnet rundt (Avatar IKEA og SAS)

• Selve servicen – hurtighed, leveres i den rigtige 

form fysisk eller digital, som passer til borgeren 

eller kunden.

• Efter servicen – opfølgning, tilbagemelding, og 

forbedringer. 



Kommunikation 

 Kommunikation – mundtlig og skriftlig ikke på 
en måde.

 Men på mange forskellige måder, som  passer 
til den enkelte menneske 

 Nogle få informationer og andre skal tages i 
hånden

 Forskellige strategier på  at lave aftaler, 
opfølgning og service tilpasset de enkelte 
kunder.



Detailhandlen: Kamp om 

markedspladsen

Centralitet og masse bliver afgørende

De gode destinationer vinder 

Små destinationer dør ud – hvis de ikke handler og 
ændrer det bestående

Hvordan ligger byen – de største trusler er internettet, 
grænsehandlen, andre byer og detailhandlen selv

Internettet som integreret platform bliver afgørende

De kommende 10 år bliver en lang kamp om, hvor 
fremtidens markedspladser skal ligge

De største og de mest innovative vinder!

Skab en  særlig Destination



Global and local

• Mange nomader arbejdsmæssigt og geografisk

• Voksende antal de kommende år 

• Enormt stort behov for høre til/ være hjemme i 

et bestemt lokalområde, oftest bolig eller 

sommerhus.

• Danskerne er stolte og glade over 

lokalområdets  virksomheder, produkter og 

foreninger.

• Husk at engagere sig og spille med lokalt.



Marianne Levinsen
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