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De store forventninger 
til fremtiden….

▪ Vi  forventer, at det bliver bedre – helst med omkring 
2,6% om året

▪ Forbrugertillid positiv – men pris, forsigtighed og 
opsparing 

▪ Flad omsætningskurve i detailhandel og 
annonce/reklamebranche 

▪ Jeres kunder – samme gode kvalitet som sidste år er 
lig tilbagegang

▪ Velkommen til forventningernes samfund!



Detailhandel 



Butikker på landsplan



E-handlen andel af detailhandlen
2012 til 2016 





Befolkningsudvikling 
(KL)



KL (DST) –Folketal i byer



Det gennemsnitlige antal store 
dagligvarebutikker efter bystørrelser i 1998 

og 2016  (ICP 2017)



Kilde: ICP og Realdania – Detailhandlen bymidter og 
udfordringer maj 2017 







Pas på prognoser og 
fremskrivninger 

▪ Alle flytter ikke til Aarhus, København, Odense og 
Aalborg – vækst i mange by størrelser

▪ Byers størrelse og detailhandlen succes afhænger af 
flere faktorer

▪ Geografien – opland og afstand andre handelscentre

▪ Byens DNA indenfor detail og erhverv

▪ Visionær købmandsskab og indsatser i bymidten 

▪ Evnen til at mobilisere de potentielle forbrugere i byen og 
området – Ry 

▪ Det lokale samarbejde –detail, lokalavis og kommune



TRENDS



Rigdom 
og reel merværdi 

▪ Vi har utallige muligheder for at vælge at forbruge på mad, 
bolig, rejser og forlystelser. 

▪ Vi bliver bombarderet af annoncer, muligheder og tilbud –
informational overload

▪ Mange træffer bestemte kvalitetsvalg, som  afspejler vores 
interesse - om gør det selv, ski eller  kvalitetsfødevarer.

▪ Identitetsmarkør i en forvirrende og omskifteligt verden –
økologi, fairtrade og brands 

▪ Røgten blikket på pris – kvalitet produkt og service 



Sundhed, velvære - det 
sociale !

▪ Det moderne rige menneske er på konstant jagt efter 
evig frelse.  (Død og sygdom)

▪ Sundhed i familien, fritid og arbejde. Forbrug af tid og 
fritidsartikler vokser …….

▪ Øget fokus på mental og fysisk sundhed på 
arbejdsplads, institution og samfundet 

▪ Sundhed, velvære,  det sociale – cafe mad, drikke og 
samvær i byen og på stedet

▪ Det vokser i bybillede og forbrug – Community



Convience og spise ude

Tilvækst på 4,5 til 9 % restaurant, cafe og hotel mv. (2006 til 2016)



Lokal, nærvær 
og samvær 

▪ Den store verden og digitalisering – fremmedgørelse –
øget behov og fokus på;  

▪ Det lokale og det fysiske – der hvor vi hører til og 
kommer fra.

▪ Nærvær og samvær i forhold til familien, venner og 
lokale butikker, foreninger og steder 

▪ Efterspørgsel efter den ”ægte vare”

▪ Vi  opleve, mærke, være sammen og fordybe os nu og 
her - Være del af en unik oplevelse =   livskvalitet.



Det lokale som 
tendens

▪ Mange forbrugere i Vesten vil gerne have lokale produkter –
men der er mange udgaver af det lokale

▪ Det lokale = friskt, høj kvalitet, smag, særligt  - historien og 
mennesket bag – blot det lokale i sig selv ikke nok 

▪ Opbygning af lokal stolthed over produkter – fødevare

▪ Klima aftrykket spiller en stor rolle i den lokale bevægelse CO 2 
– svært og forsvinder snart

▪ Veganer, deltidsvegetar, flexitar er også mode, kan vare lidt 
længere og have blivende effekt – husk 1970erne



3. led af den digitale 
revolution 

▪ Chips og digital kraft er til stede overalt 

▪ Teknologi og digitale systemer styrer produktion, 
kommunikation, salg, indkøb og kunderelationen  

▪ Teknologien bliver moden – det betyder, at den forsvinder som 
noget synligt. Digital = normalt

▪ Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, tracker 
systemer og forbindelser er vejen frem

▪ Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og situation, 
ellers giver det ikke mening ……..

▪ Teknologi, robotter, automatisering, software – Årsagen til at 
produktion kommer tilbage i DK og USA. JYSK 

De digitale indfødte (Y), Z og new 
millenium født 1990 og frem



Kilde: Statistics Denmark, 2018
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De seks generationer:  Forbrug, 
værdier og teknologi

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

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 -



De digitale indfødte 



De yngre, medier
og lokal avisen

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ Adgang 24/7 – Whatever – Whenever

▪ Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan se og 
røre, følge og finde frem til uden besvær

▪ Gaming og next level

▪ Medskaber på projekter og Peers ……

▪ De 15 til 20 årige  vil gerne købe i fysisk butik - men 
vælger net pga. udbud og tilgængelighed.

▪ De mest kritiske  med hensyn til fysisk service



Mangfoldig service og tilgang

▪ Danskerne ønsker forskellig service og tilgang 
afhængig af livsfase, generation, kultur, sociale 
forhold og geografi

▪ En imødekommende  ugeavis - hvor vi mødes på lige 
den måde, som vi ønsker os.

▪ Det stiller store krav til organisation, tilgang og 
digitale modtagelse af nutidens og fremtidens kunder

▪ Tech-branchen og interface – Dr. Watsen Jill 
https://www.youtube.com/watch?v=WbCguICyfTA

https://www.youtube.com/watch?v=WbCguICyfTA


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!

Vær med til at udvikle en lokal eller 
flere lokale destinationer!

Hard work non stop



Lokal ugeavis i 2030 

▪ Fra Lokal Avis til lokal Gamechanger

▪ Samarbejde med de butikker, foreninger og lokale ildsjæle om 
byens/områders liv og aktiviteter

▪ Vi husker bedst, det vi mister men ……

▪ Hvad kunne løfte byen, lokalområdet eller områder 

▪ Kend din by  - Din Rod ….

▪ Cafe, park, samlingssteder – nye butikker

▪ Vær med til at skabe fremtidens by, centrum og mødesteder 
og aktiviteter – infrastruktur

▪ Fra salg til aktiv by og lokaludvikling – det afgør fremtiden!





Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2017

2018, pers 2028, pers. Ændring

0-9 626.194 701.156 74.962

10-19 683.704 644.168 -39.536

20-29 777.628 755.990 -21.638

30-39 677.131 795.246 118.115

40-49 769.527 672.937 -96.590

50-59 792.386 752.501 -39.885

60-69 665.064 745.307 80.243

70-79 535.894 574.103 38.209

80-89 212.212 349.413 137.201

90 + 43.784 56.402 12.618

I alt 5.783.524 6.047.223 263.699
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