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Byer
i fremtiden

Den flettede by –
funktionerne blandet

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra 
oase til oasen

Dagen som en lang, fraktal 
rute igennem byen
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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
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Antal dyr og familier med 
kæledyr  i Danmark
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Befolkningsudviklingen
Danmark 2012-2022
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2012-2022
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Livets nye faser
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Fakta om familien

Ikke færre familier - singlerne er overvurderet
Danske familier er mere sammen med deres børn end for 

15-25 år siden
72% bor sammen med far og mor 
65% af danske børn vokser op med begge deres 

biologiske forældre
18% af børnene har en enlig forsørger (2% en enlig far)
10% bor med forsørger og ny partner
Familien er blevet et valg 
Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen



If you want loyalty - go 
buy a dog  

(Bill Webb, London College of Fashion)

Forbrugerne er ikke 
længere loyale
Bankkunders loyalitet er 
blevet ødelagt af krisen
Det kræver en kæmpe 
indsats at genskabe 
loyaliteten
Jo yngre jo værre
Gen Y og Z er ikke til 
loyalitet 
…Men de kan godt lide stil



Indkomstfordelingen 
for familier, 2011
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Indkomstfordelingen 
for familier, 2011 & 2007
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Tidsånden efter krisen

Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
� Fra optimalisme og substans til eskapisme og 

gryende optimisme:
� Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
� Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine

De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
De nye værdier: Samle os om det nære – være 

noget for hinanden 
� Hjemmebag, hjemmestrik, alternativ ernæring
� Anti-mode og antimaterialisme



Den evige frelse! 
De mange arenaer

Vi bliver rigere og rigere, men hvad nytter det, hvis vi 
ikke  er forholdsvis raske og sunde? 

Sundhed får en central placering;  
Privat: Kost  - kosttilskud – motion og livsstil i 

familien – optimering af sundhed
På arbejdspladsen: En del af frynsen, men også fokus 

på medarbejdernes trivsel 
I dagsinstitution, skoler og plejecenter
Sunde kæledyr, der får den rigtige kost, motion mv.
Pleje af kæledyr – og nogen til at passe dem



Situationsbestemte forbrug



Vinderparametre i fremtidens 
brugerorienterede IT

Det mobile: Det skal funke nu!
Det netbaserede i mange år endnu

Udbygning af bestående tjenester
Det brugerorienterede:

Alt for ofte fra os til dem – der er brug for en ærlig      
”fra Jer til os” tankegang

Det sociale 
De sociale medier afgørende – men man kan ikke være 
med i fællesskaberne direkte
Indirekte deltage via rygtemarkedsføring, branding mv



New York og andre trendsættende storbyer 
i USA



Trend: Kæledyr til alle

Kæledyr overalt
Shops med accessories, frisører og alle andre 

normale menneskelige serviceydelser
Walk my dog
Daycare for hunde og katte og andre smådyr
Massage, diæter og andre sundhedsfremmende 

ydelser
I kommer i konkurrence med mange andre 

udbydere end i dag.







De seks generationer

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -

Generation Z
Mellemkrigs-generation

Stor  familieværdier

Projekt-og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

Født 1940-54



Babyboomer

� Fortjent forkælelse og personlig indlevende 
betjening i butikken, bliver ofte skuffede

� Meget loyale kunder
� Kan sagtens bruge netbank, køber rejser på nettet, 

Der er også dem, der ikke kan bruge et tastatur
� Vil aller helst have personlig betjening og i det 

mindste en person de kender i telefonen 
� Det er dem, pengeinstitutterne skal leve af i de 

kommende år
� NemID er skrevet alt for småt



Jones og X’erne som 
forbrugere

Bevidste og kyniske forbrugere, ikke loyale mod butikker 
og  pengeinstitutter – Nytteperspektiv

Personlig succes, mærkevarer og den perfekte livsstil
Gen X har fået tørre tæsk under krisen
Det er de gamle kernekunder i pengeinstitutterne – stor 

gæld og stort pengeflow
Børnefamilier – Tid og forbrug, shoppingcentre og 

internet, har ikke tid til besøg i banken
Forbrugsmetoder – nogle digitale og klarer alt over nettet, 

og andre mere som Babyboomers
De kan ikke forstå, hvorfor det skal være så svært at låne 

til et hus



De nye unge familier
(generation Y)

Far er også kærlig og leger med børnene
En nye type familie – Bonderøven er sexet
Der er brug for noget, der kan ordnes på nettet (små børn 

og tidsmangel)
Min bank er mit plastickort og min netbank
Kommer kun i filialen, hvis det ikke kan undgås – og godt 

det samme!
Forstår ikke altid sproget på nettet, da det ofte er godkendt 

og tilrettet af en 50+ årig
Finder NemID upraktisk



De unge Gen Z

Situationsbestemt forbrug
Veluddannede
Fun-shoppers
Teknologi: Pc, mobiltelefon
Nettet informationssted 1
Mobilen vigtigste genstand
Søger ægthed – autenticitet
20% vækst i gruppen
Stil frem for Brands:
Vintage, sjældent, basic og 
måske et brand

Mobilbank er sagen 
– ikke blot kontoopslag
Hader NemID – hvorfor skal 
det være på papir
Forstår ofte ikke 
hjemmesider skrevet af 
såkaldte voksne (SKAT, 
bank etc.)
Vil hellere se en god video 
end læse på nettet



Indkøb på mobil

Beklædning (11%)
Elektronik (8%)
Film, musik, spil (fysisk) 
Rejser – hotel, bil 
mv.(7%)
Optankning mobil (6%)
Billetter underholdning
Flybilletter (4%)
Film, musik, spil 
downloads
Sportsudstyr (4%)
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