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Kilde: Danmarks Statistik

Privat forbrug 
(Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.)
Sikker vækst på 10 år
Mængdeindeks



Tidsånden 
og danskerne

� Siden 2008 fokus på fornuft, opsparing og pris
� Hjem, nærhed, det autentiske og retro

� Surdej, hjemmelavet, mormormad, 
� Strik, hækkerier – alle de gode husmordyder

� Fra 2013  - Ny optimisme så småt på vej
� Vi skærer ind til benet – forpligtelse og indsats
� Fokus på Skills – det at kunne noget –skabe i 

stedet for at snakke og kommunikere
� Kompetencer og uddannelse 



Kilde: Danmarks Statistik, 2013

Befolkningsudviklingen
Danmark 2013-2023

Den Sølvgrå Tsunami i DK og Europa
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Befolkningsudviklingen 
2012-2030 (prog. 2011)



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 lav e 

ingenting
� Vi mangler fritid og i særligt grad Fri Tid

� Det er den frie tid, som nogle forsøger at fange ig en 
på toilettet 

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



Rigdom og forbrug

� Økonomisk vækst og optimisme er lig med flere 
rejser, oplevelser, og forbrug 

� Den enkelte/parret/familien har særlige 
kvalitetsvarer og områder, som dyrker intenst.

� Danskerne kalkulerer mere på sammenhæng 
mellem pris og kvalitet, når de vælger rejse, vin, bil, 
mad og produkter.

� Røngtenblikket på produkt, service og oplevelse er 
kommet for at blive også om 5 år 



Tæthed

A B

Den todelte verden og 

markeder 

Høj 
kvalitet 
til lav 
pris

Unikke 
eller helt 
særlige 
varer



Hvilke faktorer påvirker os, 
når vi forbruger ?



Væsentlige Trends 

� Sundhed på alle platforme
� Kvalitetsbølgen og søgen efter det ultimative!
� Oplevelser og mere end blot en flaske vin og 

noget mad.
� Destinationen –indretning, service, de personer, 

som er ikoner for stedet m.v. 
� Mærkninger og garantier for høj kvalitet  for 

stedet !
� Hvad er særligt  ved jer og jeres vin ??



Generationer  fra digitale 
analfalbeter, indvandrere til 

digitale indfødte !
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 1955-64

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1965-77

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 -



Babyboomers 
født 1940 -54

� Den store efterkrigsgeneration – 68’erne. Født i 
en periode med mangel og afsavn.

� Teknologi: p-pillen, tv og telefonen .
� Første brug det hele generation 
� Sundhedsduksene – Nuets kraft 
� Samvær og gode oplevelser nu og i nær fremtid, 

det vil vi meget gerne bruge penge på 
� Personlig og engageret betjening – det vægter 

de ofte højere end prisen.



Generations Jones 
og X

• Selvbevidste og kyniske forbrugere  og de 
mange muligheder og tilbud 

• Nytteperspektivet –hvad får jeg for pengene??
• Servicen skal være lækker, personligt designet 

til mig og nem at forstå og gå til!
• Det må gerne  signalere status og penge nok
� Kommunikation – nogle digitale og andre som 

Babyboomers – men flere og flere vil forvente 
og foretrække  kontakt pr. e-mail og sms



Abercrombie & Fitch, N.Y.



Digital Natives 
Google it ! Nr. 1

• Næsten født og lever on-line!
• Den digitale indgang til nyheder, kultur, informati oner,  

shopping, restaurant, ferie, chatting, spil, musik ( 
multitasking)

• Sharing, rating og tracking  = dyrke venskaber og f øle i 
live.  www.youtube.com og www.facebook.com

• Mobil = kontakt til verden, venner og familie, stør ste 
indkøbs og informationsplatform nu og fremover

• Vigtige valg  om arbejde og fest stoler på forældre  og 
venner – den mundtlige anbefaling. 



Mobil Digital Now or 
invisible in 2025



Erobring af 
markedspladsen for

Vin mv.
� Ved up - marked produkter = højere pris og vi vil 

gerne have følelse af mer- værdi ved købet 
� Salg af uge, måned eller andre kasser, som gør 

det nemt at være kunde lige til døren
� Varens kvalitet, præsentation af levende 

producenter, smagen og butiksoplevelsen….
� Den rette placering eller flyt butikken
� I skal hele tiden være på oppe på beatet være et 

skridt foran i kvalitet, oplevelse, service



Industri og genindvinding  
i 2025



Hvad lever vi af i dag?
(netto)

� Eksport industrivarer (medico 24 mia., maskiner 29 m ia., 
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



Danmark i Verden 2020

2025
Danmark i Verden



Globalisering 2.0

� Udflytnings af  ”videns-arbejdspladser”
� Højtuddannede ingeniører, forskere, matematikere og  

finansielle wizkids, kreative medarbejdere
� Rambøll ca. 1800 ingeniører

� Hvorfor? - Prisen er bedre og de er ofte tættere 
på markederne

� Flere og flere opgaver også mere avancerede 
servicefunktioner outsources 

� Arla(Polen) /Grundfos(Budapest) produktion DK
� Alle jobtyper, funktioner og delfunktioner i 

potentiel global konkurrence 3.0.



Befolkningstilvækst
og den voksende 

middelklasse
� Afrika
� Sydamerika
� USA
� Indien
� EU



Genindvinding et kæmpe 
vækstområde i verden 



Industrivirksomheder
2025 

� 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, integrerer o g 
tracker systemer og forbindelser er vejen frem

� Ny teknologi skal udvikles i virksomhed, marked, og  
situation, ellers giver det ikke mening !

� Teknologi, robotter, software – Årsagen til at produ ktion 
kommer tilbage i DK og USA. (Jysk, Universal robots  )



Reorganisering af 
virksomheder i 2025

• Øget global og lokal specialisering som 
grundvilkår

• Fremtidens værdiskabelsen sker i nye 
produkter, processer og ny teknologi i teams på 
tværs af organisationen og lande.

• Det forudsætter et  tæt kvalificeret samarbejde 
mellem de mennesker, som kender produkt, 
kunder, underleverandører, forretningsgange

• Nyorganisering af virksomhed, samspil med 
underleverandører og kunder  o.s.v.   



Kunderne 

� Danmark er præget af små og mellemstore 
virksomheder

� Mange af disse virksomheder er ejerledede – det er 
ejeren, der står for driften

� Iværksætteri og forståelse af det at drive en virkso mhed 
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

� Praktikere –det skal virke og gerne hurtigt og nemt  !



Kend dine Kunder

� Lyt, lyt og tænk imens
� Forstå at det skal give et afkast indenfor relativ 

kort sigt – 6 mdr. til 2 år
� Begynd med de sikre gevinster for at vinde tillid
� Viden, tilgængelighed og hurtighed helt 

afgørende for jer kunder også i fremtiden
� Personalized service lig med den rigtige tilgang 

til kunde, person eller virksomhed



Kultur- og 
fritidskonference 10. Maj 

2011.

Fremtidens aftensskole anno 2020 
DOF Region Sydjylland

Fremtidsforsker Marianne Levinsen
Fremforsk, Center for Fremtidsforskning,
www.fremforsk.dk

Brand, strategi og muligheder for H.J. 
Hansen i fremtiden



H.J. Hansen Branded!



Fortidens virksomheder
med  100 års fødselsdag 

� Konservativ finansstyring - høj 
selvfinansieringsgrad – kassebeholdning

� Fornemmelse for omverden og hurtig  
reaktionsevne  

� Identitet og følelse af fællesskab –formålet er 
ikke kun penge, men at gøre en forskel !

� Tolerance overfor nye ideer – forandring –
ingen kontrol- medarbejdere mulighed for at 
afprøve og udvikle nye ideer

Kilde en arbejdsgruppe i Shell koncernen 1983



Serviceret marked

Erkendte
behov Allerede udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Markedsandele

Ikke
erkendte
behov 

Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke udnyttede muligheder

- Mulighedsandele

Ikke serviceret marked

Udfordringer for H.J. 
Hansen 



Hvem spiser hvem?

Det er Darwin, der er i 
spil:

De mest tilpasnings-
dygtige overlever

Skidt være med 
størrelse, og hurtighed 
er ikke altid en fordel



Ledelse,  mennesket
også i fremtiden 

• Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 
sværeste at styre ”Petraeus ”

• Evidens er vejen frem, men mennesket står i 
vejen. (magt, rutiner og best practice)

• Erfaring er ikke nødvendigvis et plusord blot  1 
års erfaring gentaget 20 gange.

• Læs mere; Power - Why some people have it-
and others dont! Jeffrey Pfeffer 2010, 



Marianne Levinsen

Kannikegade 28, 1.sal 1. th.
8000 Århus C

E: mlev @fremforsk.dk
T: 86 11 47 44
M: 20 67 45 01

www.fremforsk.dk


