
Detailhandel og forbrugere i 

Kerteminde i fremtiden



0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1846 1857 1868 1879 1890 1901 1912 1923 1934 1945 1956 1967 1978 1989 2000 2011

Kilde: Danmarks Statistik

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

Mængdeindeks
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Befolkningsudviklingen

Kerteminde kommune

2013-2023
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Demografi Kerteminde 

Kommune 
Absolutte tal 2013-2023

Kilde: Danmarks Statistik, 2014

2013 2023 Ændring 2023 Ændring

0-9 2560 2434 -126 2714 154

10-19 3216 2714 -502 2605 -611

20-29 1698 1703 5 1582 -116

30-39 2442 2332 -110 2567 125

40-49 3754 2828 -926 2710 -1044

50-59 3297 3737 440 2903 -394

60-69 3451 3293 -158 3744 293

70-79 2289 3052 763 3031 742

80-89 916 1436 520 2020 1104

90 + 1163 1688 525 2374 1211

I alt 24786 25217 431 26250 1464



Befolkningsudviklingen 

2013-2030 
(Prog 2013)
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Indkomstfordelingen 

for familier, 2013
(3,45 mio. familier)
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Situationsbestemte forbrug



Indkøb på mobil:
22% under 25 år, 

26% af børnefamilier - på 3 mdr. i  2012

Beklædning (11%)

Elektronik (8%)

Rejser – hotel, bil mv.(7%)

Optankning mobil (6%)

Billetter underholdning

Flybilletter (4%)

Film, musik, spil downloads

Sportsudstyr (4%)
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Over 3 millioner danskere

e-handlede i 2013

63 milliarder kroner  i 2013, heraf gik 18 milliarder kroner 

til udlandet

14% stigning fra 2012 (DK 10%, udlandet 35%) 

Er ca. 20% af detailhandlen) 

De +50 årige står for 62% af det samlede køb

Nettorvet (Coop) er det mest benyttede site for de 50-64 

årige og de + 65 årige

Firedoblet e-handel via mobil/tablet i løbet af fire år

Er tilfredse med levering

Oftest bruger Dankort til betaling



Indkøb på nettet 





Hvad købes på 

nettet?

Omsætning



De to vigtigste 

konkurrenter til butikken

Nethandel – vil tage mere over fremover

– Der er kun en vej frem – integration af nethandel i 

butikken og omvendt

Grænsehandel – er afhængig af afgiftspolitikken 

og marginalerne i dagligvarehandlen

– Afgifter er måske på vej ned

Tilbage er marginaler – det er for dyrt i Danmark

– Det er svært af finde varer, der er billigere i DK med 

samme kvalitet som i Tyskland og Sverige



Fusion mellem butikken 

og nettet

Butikken skal være nettet og nettet butikken
– (Hvis det ikke findes på nettet findes det ikke!)

Integration og specialisering

– Fuldt udvalg i butikken og på nettet – suppleret med 
specialprodukter på nettet

– Tilbud og occations i butikken

– Særlige offers på nettet

– Digital kommunikation før salget og efter salget 
(et salg er en rejse for kunden…info før, under og  efter)

– Specialt dagligvarehandelen kunne udvide dette

Tid og timing yderst vigtigt fremover



Lukkeloven 

er væk!

Søndag bliver den store shoppingdag

(vi forudsagde lukkelovens undergang i 2004) 

20% af udvalgsvarehandlen kommer til at ligge 

om søndagen om nogle år – måske 10 år

I skal følge jeres kunder og holde åbent hver 

søndag

Men søndag er en speciel dag – lav noget ud af 

det, skab en søndagsstemning med gode 

oplevelser og spændende varer, mad, tilbud etc.



Kerteminde og 

konkurrenterne

Odense centrum, Rosengårdscentret og Ikea/Bilka ligger 

20-22 km væk og er den største konkurrent

Nyborg er der selvfølge også

I kan ikke konkurrere med Odense – men I kan gøre en 

masse for at klare Jer alligevel

Åbningstider er vigtige – så kunderne ikke automatisk 

tænker Odense, når det er lørdag eftermiddag og 

søndag

Events i byen, på havnen og i turistsæsonnen med 

ferieaktiviteter betyder meget

Lokale produkter – fisk, kirsebær og …..øl, vin, ???



De seks generationer

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

Født 1940-54

Generation Jones

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 -



Babyboomer

Fortjent forkælelse og personlig indlevende 

betjening i butikken, og bliver skuffede, hvis de 

ikke får det

At leve livet – syden og sydens vaner og 

produkter 

Det er svært at sælge til dem, for fokus er alt for 

ofte på de unge og yngre

Det kræver særlige evner at finde på nye behov til 

dem….men det er det, der skal til



Jones og X’erne som 

forbrugere

Bevidste og kyniske forbrugere, ikke loyale mod butikker 
og  virksomheder - Nytteperspektiv

Det må gerne signalere status og penge, designmøbler, 
tøj, biler og huse, og supplere det perfekte liv og 
personligt

Nogle især de yngre finder det gerne via nettet til de 
billigst mulige pris og på trendsale, Ebay og andre med 
vintage el. brugt

Forbrugsmetoder – nogle digitale og klarer alt over nettet, 
og andre mere som Babyboomers 

Børnefamilier – Tid og forbrug, shoppingcentre og internet



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)

Er utroligt digitale i deres forbrug - kigger på 
priserne på nettet, mens de er i butikken

En anden familietype på vej med nye 
indkøbsmønstre

”Safe the World” og vær god er vigtigt blandt de 
yngre



Generation Z

Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil gøre alt 

for, børnene i første række. 

De er ikke egoistiske, men socialiseret til at være 

individualister. 

Alle har ret til at følge drømme og blive en succes

Er billedet på den nye unge og de nye teenagere

Hvorfor gå i en butik, hvis det findes på nettet?

De bliver de perfekte digitale forbrugere – og derfor også 

et mareridt for mange!

– Kæmpestore krav til funktionalitet, iscenesættelse og 

anvendelighed

Født fra 

1990 -

2001



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!



Golfbanen



Kerteminde og 

detailhandel i fremtiden

Golfbanen er et plus, hvis I kan trække spillere og familier 

til byen

Havnen/ Marinaen er er rigtigt godt turistpotentiale, men 

Kerteminde skal være et eller andet – ikke alt på en 

gang – undgå løs fægtning og dyrk det specielle

Der er et potentiale for følgende detailhandel:

 Den lokale befolkning – vil ikke forsvinde helt

 Turister, strandløver, golfspillere og sejlende

 Korttidsturister fra Fyn og motorvejen

Gør noget særligt, der trækker kunder til – outlet i Odder, 

festivaller etc.



Nethandel integreret i 

butikkerne

I kan sagtens leve af nethandel ved siden af den 

almindelige detailhandel

Det er danskere over 50 år, der køber mest på nettet

Indret jeres butikker med en outlet-funktion og med 

en nethandels del

Sælg egnsprodukter via nettet – og send det til hele 

verden

Gør Jer kendt på forhånd, så I bliver et besøg værd

Branding at Kerteminde by skal ikke gøres sammen 

med Langeskov og Munkebo



Jesper Bo Jensen

Fremforsk
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