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Kilde: Danmarks Statistik

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

Mængdeindeks



Tidsånden 

Ny optimisme 2014 - 2020

 Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

 Respekt og forståelse af det gode 

håndværk -kvalitet

 Tidsånden - det nære og hjemlige 
 Hjemmebag, urter,  nyttehave

 hjemmestrik og anti- materialisme

 Retro på retur 

 Futurismen er på vej, tro på fremtiden,  
fremskridt, nemhed  og ny teknologi



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2014-2024
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Befolkningsudviklingen 

2013-2030 
(Prog 2013)



Den ”store” flytning

 Befolkningen flytter i disse år – men ikke så 

hurtigt som mange tror

 Der vil flytte omkring 3% til storbyerne fra 

resten af landet netto frem mod 2030

 Der er mange flytninger internt i kommunerne 

og mellem byområder

 Den nye udflytning fra byerne – vil den komme?

 Vi har undersøgt de yngre familiers boligbehov 

– det vil komme, men nogle bliver i byerne



Pas på prognoser og 

fremskrivninger 

 Alle flytter ikke til Aarhus, København, Odense 

og Aalborg

 Mange byer vokser 

 Byers størrelse og detailhandlen succes 

afhænger af flere faktorer

 Geografien – opland og afstand andre handelscentre

 Byens DNA indenfor detail og erhverv

 Sammenhold - visionær købmandsskab

 Evnen til at mobilisere de potentielle forbrugere i 

byen og området 





Tid og længsler  

 Danske mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på løn  
og husarbejde

 Vi  tror, at vi arbejder mere og har mere transporttid.

 Vi bruger mere tid på at være sammen med vores børn, 
lave mad, købe ind, huslige gøremål og at spise. 

 Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at lave 
ingenting

 Vi mangler fritid og i særligt grad Fri Tid

 Det er den frie tid, som nogle forsøger at fange igen 
på toilettet 

 Ro, nærvær, nemhed,  sundhed, natur og 
fordybelse i produkt, salg, butik og byen



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 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



Rigdom, reel merværdi 

og fælles interesse!

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

 Udvalgte kvalitetsvalg  afspejler vores interesse  
f.eks. om gør det selv, ski eller  kvalitetsfødevarer.

 Identitetsmarkør i en forvirrende og omskifteligt 
verden  

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

 Bidet  - Økologi



Hvilke faktorer påvirker os, 

når vi forbruger ?



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



37% af danskerne bruger 

e- commerce hver måned

 17 %  ca. af detailhandlen især rejser, kulturoplevelser,  

elektronik og hårde hvidevarer, it og foto.

 Cross- channel – tilgængelighed, tid og levering

 Nemhed og pris – udlandet buldrer frem i DK 

 De +50 årige står for 61% af det samlede køb

 Nettorvet (Coop) er det mest benyttede site for de 50-65 

årige og de + 65 årige

 Tredoblet e-handel via mobiltelefon –især de yngre i 

større byer 



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 og udvikl en Destination!

Hard work non stop



By – byens ansigt og det 

lokale  

 Behov for det lokale og belonging til et bestemt

sted – et stærk vedvarende tendens i DK og 

Verden.

 Vi vil gerne være stolt af vores område og by 

 Bosætning – Danskerne lægger vægt på, at der 

er en by og butikker i nærheden. 

 Bymidter – strøg mv. kan tiltrække eller frastøde

potentielle bosættere og turister ! 

 Identitet –livsglæde – stolthed



Tendenser om tid

og tidspres

 Danske mænd og kvinder bruger begge 7 ½ time på løn-
og husarbejde

 Vi arbejder og transporterer os mere og mere

 Vi bruger mere tid på at være sammen med vores børn, 
lave mad, købe ind, huslige gøremål og at spise

 Vi sover mindre og bruger langt mindre tid på at lave 
ingenting

 Vi mangler fritid og i særligt grad Fri Tid

 Det er den frie tid, som nogle forsøger at fange igen 
på toilettet 

 Ro, stilhed, nærvær, kvalitet, natur og fordybelse er 
fremtidens luksus og mangelvare ( salg, butik og 
produkter)



Dagligvarehandlen 

 Ret stabilt i den nærmeste butik nogle gange 

om ugen

 Nemhed, parkering, det rette udvalg i en eller 

flere butikker i området

 Grønt og friskhed  afgørende for valg af butik

 Loyalitet, de lokale i butikken og kunder

 Det trækker ikke længere handlen i storcentre 

 Det uformelle mødested som skolen og hallen i 

byen, kvarteret mv.



Specialbutikker

 Afhængig af produkt og butik i hård 

konkurrence med net og udlandet

 Service – den personlige betjening (tøj kun 14 % 

over nettet)

 Ekstra service – ” personalized to me”– ikke 

generelle beskeder og tilbud, men målrettet og 

individuelt 

 What ever – when ever - mere service – åbent 

når det passer kunderne

 Butikken som en rejse/oplevelse 



Abercrombie & Fitch, N.Y.



Sanserne  

 Musik kan være en fantastisk rumdeler eller en 

irriterende støjkilde.

 Det giver mulighed for afgrænsning af et 

område og sætte en bestemt stemning. 

 Tematisk musik a la Virgin på Union Square

 De gode dufte kontra de farlige dufte

 Hver 5 dansker – allergi

 Natur og dufte  i form af et orangeri med 

blomster, farver, og dufte



Indretning 

 For kedelig og ofte præsenteres produkter og 

varer ikke særlig godt i butikken

 Vi gør alt for lidt ud af udsmykning af vinduer, 

skift og samordning-

 Temaer og overraskelser – sætte en scene

 Oasen i butikken – hvor man lige kan hvile sig, 

se på katelog - kaffe, te, vand 

 Værtskab - butikken ikke kun til indkøb –pause 

og fordybelse



Magasins Nature & 

Découvertes

http://altaviawatch.com/activation-commerciale/comment-digital-va-repousser-les-murs-magasins-nature-decouvertes/


Indretning 

 Lækre nye varer og produkter, som præsenterer 

sig godt i butikken ikke mindst ud mod gaden

 Vi er alt for dårlige til udsmykning eller bruger 

ikke vores potentiale på dette område

 Oasen og pausen – mulighed for lige at sætte 

sig ned, se på produkter i ro og mag

 Fusionen - mellem flere butikstyper

 Måske kaffe, te eller vand 

 Mange indretninger er forudsigelige 



Fremtidens

byer og strøg 

• Den hårde kamp om fremtidens destinationer 

mellem kommuner, byer, landsdele og verden. 

• Det er altafgørende at I samarbejder om tilbud, 

oplevelser,  shopping og åbningstider 

• Et enkelt sted skaber ikke selv en destination.

• Fremtidens vindere arbejder tæt sammen om  

særlige tilbud om oplevelser og temaer i 

området.



Kop og kande

 Fra kæde/koncept til lokal Gamechanger

 Samarbejde med de øvrige butikker, foreninger 

og lokale ildsjæle om byens liv og aktiviteter

 Overvej – fusion med nye elementer – de nye 

muligheder  - produkt og pris er ikke nok!

 Hvad kunne løfte byen og området 

 Cafe, park, samlingssted

 Vær med til at skabe fremtidens by, centrum og 

mødested 

 Fra standardkæde til særlig destination 
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