
Fremtidens shopping center på  

Vestsjælland anno 2026!

Fremtiden kommer af sig selv, det gør 

fremskridtet  ikke –

Poul Henningsen 
Fremtidsforsker Marianne Levinsen
Cand.scient.pol.
Fremforsk, Center for 
Fremtidsforskning
www.fremforsk.dk
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Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)

Mængdeindeks



Forventningernes 

samfund

 Vi forventer, at det bliver bedre – helst med 

omkring nogle procenter hvert år. 

 Det gælder også  vores generelle levestandard, 

forbrug, design og hele det daglige set-up.

 Vores børn bliver langt mere forkælede end I 

selv har været

 Hvis vi ikke rykker opad, men blot står stille, 

opleves det som tilbagegang
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Befolkningsudviklingen
Danmark 2016-2026
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Demografi Danmark
Absolutte tal 2016-2036

Kilde: Danmarks Statistik, 2013

2016 2026 Ændring 2036 Ændring

0-9 627373 684088 56715 721891 94518

10-19 683865 655021 -28844 701359 17494

20-29 748732 760112 11380 715839 -32893

30-39 673593 783309 109716 776298 102705

40-49 797159 685829 -111330 769472 -27687

50-59 765248 782877 17629 661757 -103491

60-69 681207 720045 38838 740761 59554

70-79 486316 584522 98206 640101 153785

80-89 200294 312632 112338 388653 188359

90 + 43464 52767 9303 95415 51951

I alt 5707251 6021202 313951 6211546 504295



Befolkningsudviklingen 

2015-2030 (Prog 2015)







Forbrugstendenser



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 
især de højtuddannede og højtlønnede 

 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, 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



Rigdom, reel merværdi 

og fælles interesse!

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

 De højt lønnede og uddannede farter verden rundt

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

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

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

 Røgten blikket –pris 



Hvilke faktorer påvirker os, 

når vi forbruger ?



E- Commerce

24 % af forbrug

2015 (FDIH)
 Udgør 86,9 milliarder af i alt 365 milliarder 

 Rejser og kulturoplevelser ( 24%)

 Tøj, sko, smykker ( 16 %)

 It, tele, foto ( 14%) 

 Dagligvare, mad og drikke 5 % 

 Især børnefamiliers buldrer frem 

 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



Disruptive technology



Deleøkonomi som 

disruption

 Efterspørgsel, assistance og køb – hvor, og 

hvornår det passer dig som virksomhed eller 

privat person – nyt businessområde

 Mere forretning end dele/sharing platform! 

 Uber,  my- clean, Airbnb, Amazones intelligent 

Turk –alle slags services fra produkt, service, 

 Der kommer flere tilpasset branche og område

 Kundeservice  24/7 – nu og her uanset om 

tilpasset dit behov og situation



FOR

De løbske Forbrugere i Slagelse og 

Vestsjælland ….. 
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De seks generationer:  

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 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 -



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, e- boks 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 fra 

selskabet/virksomhedens side



Generations Jones og X 

som 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 – Nytte- og merværdi 

 De tjekker altid de digitale platform, men foretrækker 
forskellig tilgang afhængig af tid, sted og anledning

 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.



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



De yngre og service

 Hurtig, nem, lækker og smart design

 24/7 – Whatever – Whenever

 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 

 Gaming og next level

 Engageret og god attitude – når man møder et 

menneske ” Når man endelig bevæger sig

ud den fysiske verden !”



Mange andre 

• Vi har og får mange forskellige 

indvandrergrupper  - tyrkiske, pakistanske, mv.

• Flygtning fra Europa, Syrien, Afrika, 

Mellemøsten, Mellemamerika og Asien 

• Alene i år 12.000 kvoteflygtninge fordelt på 

danske kommuner 

• Mennesker som ikke kender vores systemer, 

sprog og koder mv.

• De er også kunder og medarbejdere!



Mangfoldig service og 

tilgang

 Vi ønsker alle en forskellig service og tilgang 

afhængig af livsfase, generation, kultur, sociale 

forhold mv.

 En imødekommende  virksomhed – hvor vi 

mødes på lige den måde, som vi ønsker os.

 Det stiller store krav til  butikken, personale og 

ikke mindst back-office funktioner 

 Om at yde den optimale personalized service 

uanset hvem vi er og hvor vi henvender os



Dagligvarehandlen 

 Ret stabilt i den nærmeste butik nogle gange 

om ugen – e-handlen vokser 

 Nemhed, parkering, det rette udvalg i en eller 

flere butikker i området

 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.

 Det Lokale i en omskiftelig verden!



Specialbutikker

 Afhængig af produkt og butik i hård 

konkurrence med net og udlandet

 Stærkt udfordret også i fremtiden

 Service – den personlige betjening 

 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



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 Events  

 Særlige Tilbud på nettet

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

 Specielt dagligvarehandelen kunne udvide dette

 Tid og timing yderst vigtigt fremover



Lukkeloven 

er væk!

 Søndag bliver den store shopping-dag

(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 – og længe lørdag

 Men søndag er en speciel dag – lav noget ud af 

det, skab en søndagsstemning med gode 

oplevelser og spændende varer, mad, tilbud etc.



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



Fremtiden og fremskridtet 

 Pas på entydige  prognoser og 

fremskrivninger 

 Byers/områdets størrelse og detailhandlen 

succes afhænger af flere faktorer

 Geografien – opland og andre handelscentre

 Byens DNA indenfor detail- erhverv - samarbejde

 Sammenhold - visionær købmandsskab

 Evnen til at mobilisere de potentielle forbrugere i 

byen og området  f.eks. I Ry og andre steder 



Fra center til skabelsen af 

et attraktivt kvarter og 

bydel
 Fra samling af butikker 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 – infrastruktur

 Fra salg til byudvikling – det afgør fremtiden!





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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