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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
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 Vi ser lys forude - På vej ud af tunnelen!

 Respekt og forståelse af det gode 

håndværk 

 Tidsånden - det nære og hjemlige 
 Hjemmebag, urter,  nyttehave

 hjemmestrik og anti- materialisme

 Retro på retur 
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fremskridt, nemhed  og ny teknologi



Befolkning, geografi  og livsfaser 
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Demografi Danmark 
Absolutte tal 2015-2025

Kilde: Danmarks Statistik, 2014

2015 2025 Ændring

0-9 627372 651288 23916

10-19 684627 639410 -45217

20-29 722233 753573 31340

30-39 675885 738708 62823

40-49 801614 673159 -128455

50-59 750107 779115 29008

60-69 688754 702663 13909

70-79 459645 587750 128105

80-89 195891 289093 93202

90 + 42465 50603 8138

I alt 5648593 5865362 216769



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)
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Fakta om familien

 Ikke færre familier - singlerne og især regnbuefamilierne 

overvurderet i antal

 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 positivt personligt valg 

 Stadig mange skilsmisser, men folk gifter sig igen



Socialisering i den nye 

forhandlingsfamilie

 Far og mor er efterhånden ligestillede og bruger 

mere tid på børnene end for 20 år siden. 

 Digitale indfødte og de første forældre med den 

individuelle tilgang  fra skole mv. 

 Vi og vores børn  vil behandles personligt og 

engageret 

 Børnene lærer at forhandle og få deres vilje tidligt

 Løvindemor vågner let – og forsvarer sine børn 

mod daginstitution og skole

 Arbejdsfordeling er langt mere lige på alle områder

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCI-J68zu6ccCFQnVLAodPvYMKw&url=http://www.chfi.com/2015/03/16/are-hipster-beards-making-you-sick-literally/&bvm=bv.102022582,d.bGg&psig=AFQjCNEfL9MQJkqmf-oXoFGojZQrpsCCgg&ust=1441885024087768
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCP2Zi7Hv6ccCFcyQLAodnBEAPQ&url=http://guldlog.dk/author/guldlog/page/33/&psig=AFQjCNFPzt7IN6wz7kNGtgv_C6XrQHwdtA&ust=1441885120126377


Forældres brug af tid på 

deres børn 
(Jens Bonke, 2009)



TRENDS OG MARKETING, SALG og 

SERVICE 



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 

 Længsler er ro, nærvær, nemhed, natur og fordybelse i 
produkt, salg, butik og byen



Sundhed 

 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!

 De mange forbrugsmuligheder  på mad, bolig, 
rejser og forlystelser. 

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

 Økologi, bæredygtighed, fairtrade mv. er 
identitetsmarkør i en forvirrende og omskifteligt 
verden  

 Danskerne især veluddannede mener egen adfærd 
kan gøre en forskel –især de yngre (Coop)

 Danskerne kalkulerer mere på sammenhæng pris 
og kvalitet, når de vælger produkter, rejser, benzin, 
olie og telefoni. 



Hvilke faktorer påvirker os, 

når vi forbruger ?



LOKAL som mega - trend

• Et voksende antal globale nomader, de er geografisk 

mobile i ind og udland.

• Verden er stor, mangfoldig, sjov inspirerende, men svær 

at styre og kontrollere.

• Det enkelte menneske uanset alder har et Enormt stort 

behov for tilknytning til et bestemt lokalområde, by eller 

kommune.

• OK’s renommé og rygte er også en del af den 

lokalområdet

• Derfor vigtigt at bidrage positivt og  den mundtlige 

anbefaling virker stadigvæk ikke mindst lokalt.!



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  

 Teknologi, nye software som forbinder og integrerer, 

tracker systemer og forbindelser er vejen frem

 BIG DATA og 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 



There’s an app for that

 Se på on demand – dele økonomien, som pt. 

vokser  i private hjem og private virksomheder

 Serviceydelser  - pris – kvalitet 

 Efterspørgsel, assistance og køb – hvor, og 

hvornår det passer dig som virksomhed eller 

privat person – nyt businessområde

 Uber,  my- clean, Airbnb,  Amazones intelligent 

Turk –alle slags services fra produkt, service, 

og  fra ufaglært til højt specialiseret  rådgivning.



De mangfoldige og løbske kunder



Vores forventninger 

vokser

 Bedre service på mange områder

 Visuelt federe og sjovere 

 Mere kvalitet og bedre løsninger

 Nemhed og tilgængelighed

 Nye sjove løsninger vi ikke lige selv havde set

 Service nu og her, som løser problemer for de, 

som henvender sig 

 Især unge ønsker service og ofte utilfredse  



Kundeservice 

Generationer – værdier og 

forventninger!
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 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-77

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 -



Mellemkrigs generation

Født mellem 1919 -1939

• Nøjsomhed og bruge det hele

• De kan ikke lide  spild af mad og andre ting 

• I systemer – de tilbageholdne og afventende

• Mange vil ikke være til besvær 

• Har de samme møbler som altid og ikke 

umiddelbart indstillet på at købe nyt

• Med mindre de har brug for det –ikke lystkøb

• Det skal helst være som det plejer



Babyboomers

født 1940-54

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

periode med mangel og afsavn. Kollektivisme og 

solidaritet - ens for alle

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

• Digitale indvandrere: Internettet bruges men kun det til, 

man kan stole på rejser, bank o.s.v.

• De kan bedst lide at løse problemer via telefonen eller 

ansigt til ansigt med personen. 

• De sidste til dels loyale mod myndigheder og butikker

• Pris men også autenticitet og ægte engagement i f.eks. 

• Andelsbevægelsen og Lokalsporten 



Generations Jones og X 

som brugere og 

forbrugere
• Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke 

loyale mod butikker og  myndigheder.

• Tilbuddet skal være lækker, designet og personlig 

• Det skal signalere status og penge nok

• PRISEN ER AFGØRENDE - uden merværdi 

• Hvis de ikke kan få god offentlig service, så vil de med 
penge forsøge at købe sig til den. 

• 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.



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 



Karakteristika  for  Z og New

Millenium (født 1990 – 2011) 

• Projekt, trofæ og curling børn, som forældre vil 

gøre alt for. Børnene i første række.

• De har individuelle læreplaner fra de starter i 

daginstitutioner, og folkeskolen den individuelle 

tilgang siden 2003.

• Børn lærer hurtigt at indgå i mange forskellige 

sammenhænge og skifte roller og værdier 

afhængig af, hvem de er sammen med. 

• Forventer, at vi ser dem – som det unika, de er!



Venner = at lykkes 

Venner er det vigtigste

• Uden venner så vil man føle sig ensom og ikke have 

noget at lave”

• Bindeleddet  for venskabet er ofte en ”fælles historie”,  

dele oplevelser, og dermed fortiden og fremtiden 

• Venner og venskab bliver hermed en aktiv proces i 

deres socialiseringsproces og identitetsdannelse

 Efterskolen, højskolen, fritidens klubber og foreninger etc.

• De spejler sig i hinandens øjne. 

• Dette betyder at venner og venskaber konstant skal 

bekræftes og vedligeholdelse. 



Digitale indfødtes liv

• On- line relation eksisterer 

ikke på bekostning af off -

line

• Leg, læring, venskaber sker  

både fysisk og digitalt uden 

at de tænker nærmere om 

det 

• De  er indtil ca. 12 år meget 

optaget af leg og gaming

• Gode tilbud tiltrækker, men 

relationer fastholder (CUR)



Digital Natives

Z og New millenium 

• Rejser, nyheder, kultur, informationer,  shopping, 

chatting, spil, musik ( multitasking)

• Sharing is caring = dyrke venskaber og føle i live.  

www.youtube.com, www.facebook.com, 

www.snapchat.com, www.instagram.com, Twitter mv. 

• Gaming – Generationer dog forskellige spil afhængig af 

køn 

• Mobil = den personlige genstand – med på rejsen til at 

blive voksen. 

• Digitale verdensborgere i provins Dk i Verden

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


Mobil Digital Now



Forventning til service

• Hurtig, nem, lækker og smart design

• Interaktiv og intuitiv m.a.o. noget man nemt kan 

se og røre, følge og finde frem til uden besvær

• Den visuelle ikke den tekstnære tilgang 

• Engageret og god attitude –når man møder et 

menneske

• Det sjove – gaming og leg også som voksne

• På den sjove og nemme rejse 

• fra starten



Mangfoldig service og 

tilgang

• One size does not fit all!

• Mange forskellige generationer, geografi, 

livsfaser, kulturer, sociale forhold og  ønsker til 

service og måde at kommunikere på 

• Åbenhed og parathed til at bruge mange 

forskellige metoder

• På den måde, som den enkelte foretrækker

• Den optimale ”personalized service” er den  

rigtige tilgang og svar fra jeres side !



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 



Online og offline forbrug 

2014
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Kilde: FDIH’s årsrapport 2014



Dagligvarehandlen 

 Ret stabilt i den nærmeste butik nogle gange 

om ugen

 Nemhed, parkering, det rette udvalg i en eller 

flere butikker i området

 Ferskvarer især frugt og grønt butikkens ansigt

 Loyalitet, de lokale i butikken og kunder

 Det uformelle mødested som skolen og hallen i 

byen, kvarteret mv.



Fremtidens

byer og byområder 

• Den hårde kamp om fremtidens destinationer 

mellem kommuner, byer, landsdele og verden. 

• Det er altafgørende at man samarbejder om 

tilbud, oplevelser,  shopping og åbningstider 

• Hvorfor er åbningstider stadigvæk som i 

industrisamfundet – det moderne liv og tiden 

• Vi har en tæt detailhandelsstruktur i DK –

husker COOP og OK at flytte til de nye centre 

og steder som f.eks. REMA1000?



Magasins Nature & 

Découvertes

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


 Skab og udvikl en Destination!

Hard work non stopSkab og udvikl en 

Destination!

Hard work non stop

B2B 

Salg og Marketing



Danmark i Verden 2020

Danmark i Verden



Det store potentiale 

Source : OECD – Homi Kharas 



Hvad lever vi i DK  af i 

dag? (netto)

• Eksport industrivarer (medico 24 mia., maskiner 29 mia., 
møbler 5 mia., instrumenter 3 mia.) 

• Eksport landbrug (50 mia.)

• Søtransport (45-58 mia.)

• Varetilknyttede tjenester (13-15 mia.)

• Varetilknyttede tjenester, merchanting (10-14 mia.)

• Lønindtægter over grænsen (10-16 mia.)

• Lufttransport person og godstransport land (8-10 & 2-4) 

• Royalties og licenser (2,5-4,5 mia)

• En lille smule ingeniørtjenester (2-4 mia.)

• …resten giver underskud



De største brancher målt 

på omsætning i milliarder

 Energi - 431 mia.

 Transport - 424 mia.

 Handel - 342 mia.

 Fødevarer - 290 mia.

 Industri - 209 mia.

 Byggeri - 200 mia.

 Medicinal - 170 mia.
Kilde: Berlingske Tidende



DST: 65 år i tal, 2014



Virksomhedsejere og 

virksomhedsledere

http://www.nordjyske.dk/aalborg/forside.aspx?ctrl=138&data=28;3390116;4;5;403732
http://nordjyske.dk/erhverv/forside.aspx?ctrl=138&data=4;3997220;3;5;724309


Hvordan ser 

SMV’er ud?

 Danmark er præget af små og mellemstore 

virksomheder

 Selv de store er ofte små i på globalt plan 

 Mange af disse virksomheder er ejerledede – det er 

ejeren, der står for driften

 Iværksætteri og forståelse af det at drive en virksomhed 

er en væsentlig del af deres verden

 Andre er ledet af dygtige forretningsfolk, der på 

ejerkredsens vegne driver virksomheden – ofte er de 

bonusaflønnende og medejere



SMV- kultur

 Er præget af praktikere, der kan få ting til at 
virke og tror på  sammenhængen mellem hårdt 
arbejde og belønning

 Vil gerne få det hele til at virke – og gerne rigtigt 
godt

 Har ofte et stort hensyn til medarbejderne at 
bære rundt på – investerer ikke i blinde

 Vil meget nødigt gøres til grin eller opfattes som 
dumme 

 De skal mødes på deres egen hjemmebane



Små og mellemstore 

virksomheder

 En erhvervsleder er også en person med 

teknologisk læring mv.

 De skal langt hen af vejen behandles som 

erhvervskunder – ”Mutter så starter vi selv i 

morgen”

 Men der sker også en vis professionalisering, der 

ikke altid er betinget af størrelsen (uddannelse og 

tidligere erhvervserfaring)

 Blandt de større møder vi de professionelle – Egne 

marketing, salgsfolk´, økonomer  mv.



Generationer !



Virksomheder efter 

generationer

 Baby Boomers: Den gamle skole – der skal et møde 

til, vi forhandler nærmest stadig under en frokost, 

telefonen er et godt redskab

 Generation Jones: Vi vil gerne se folk an, og tale 

med dem. Tempo betyder meget, hurtighed, kvalitet 

og også gerne lidt status. De nemme digitale 

løsninger – Ja tak. 

 Generation X: Jeg smider lige en mail til dig, gerne 

rent digitalt, gode tilbud, rabatter og digitalitet. Skal 

behandles som teknologiske eksperter, selv om de 

ikke er det.



De digitale indfødte

Y og Z 

• DE ÆGTE DIGITALE INDFØDTE 

• INSTANT GRATIFICATION – nu og her 

• Personlig tilgang til mit projekt / min virksomhed 

• Se mig og min virksomhed – anerkend og ros mit projekt

• Ellers er jeg ikke interesseret 

• Super kompetente mht. køb, marketing, snyd mv. 

• Ind i de gruppebaserede unges fælles verden

 Information overload – reagere ikke på medier

 Tweet eller post på Instagram, Twitter og snapchat under 
(facebook er yt!)

 Stoler på egne familie og venner mht. vigtige valg i livet



Det nye paradigme!

 Glem uniforme løsninger – brugerne skal 

behandles forskelligt

 Kun ved at behandler folk forskelligt, kan vi 

behandle dem lige

 Generationer er vigtige - teknologisk læring

 Uddannelse, køn, livsforløb, kultur, nationalitet 

mv. spiller også ind



RÅDGIVNING 



Rådgivningsbranchen

• Den vokser indenfor mange områder jura, 

revision, it, uddannelse og kompetencer

• Større konkurrence, flere udbydere og der 

kommer flere til de næste 10 år

• De sidste 10 år er rådgivningsbranchen 

karakteriseret af høj grad af specialisering 

indenfor sektor, branche, og størrelse til gavn 

for virksomheden

• Specialiseret og anvendelig viden også indenfor 

smøremidler er et guldæg også i fremtiden



Rådgivning som

kerneydelse

• Garanten for en høj faglig viden på områder, 

Hvor personen eller virksomheden ikke selv
har viden og erfaring.

• Det kræver forskellig specialiseringsgrad 

afhængig af kundetype og problemstilling.

• Rådgivning skal leveres i en form, som passer 

til modtageren. (brev, telefon, internet, sms og 

personlig fremmøde). 



Landbrugskunder nu 

og i fremtiden 

 De yngre landmænd er skåret godt for tungen 

og dygtige til deres erhverv

 Meget mundtlig – en tradition også blandt de 

yngre landmænd

 Er i gang med flere ting - sæson!

 Forhandling om prisen og undgå misforståelse

 Ensomt job – dejligt at tale med andre 

 Men ikke så glade for selv at skulle formulere 

sig på skrift





Marianne Levinsen

Balticagade 15 st.th..

8000 Århus C

E: mlev@fremforsk.dk

T: 86 11 47 44

M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk
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