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Retro – slides fra 2007



Vi bliver situations-bestemte 
af at blive rigere (retro)

Vores privatforbrug fordobles på ca. 27 år
I stigende grad køber man ikke efter behov, men efter 

indskydelse, lyst, inspiration eller andre 
tilfældigheder

En undersøgelse fra Retail Institute Scandinavia 
De gamle livsstilssegmenter er forsvundet – det er 

ikke længere bestemte befolkningsgrupper, der 
køber bestemte varer
– Valgforskning, forskning i børneopdragelse og anden 

sociologisk forskning viser også dette resultat

Høj kvalitet, lav pris – eller noget særligt
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Demografi
Absolutte tal 2007-2017

og de nye ændringer 2012-22

10540455460825440678I alt

14999499333493490 +

1959920876818916980-89

14872350436435564170-79

5364667034361669760-69

4251176975172724050-59

-3925275840879766040-49

-14322662357176679730-39

7712269395161682920-29

-843566769967613410-19

-602835992946595770-9

Ændring20172007

1825745761948

552245343

45845235577

178328576036

-20190670360

68304789734

-100917714259

-45446670774

88988749220

-35288661691

-2572648954

Ændring 12-222022



Situationsbestemte forbrug
(retro)



Situationisme -
konsekvenser

(retro)

� Det fristede, det overraskende og tilfældige skal 
opprioriteres i fremtidens shoppingarenaer.

� Mange formater i fremtidens butikker – den samme 
kunde kan godt blive fristet af mange forskellige 
impulser. 

� Fleksibel struktur i shoppingområder en nødvendighed. 
Man skal kunne omstille sig til nye situationer og 
iscenesættelse. Det stabile og stationære bliver 
gammeldags. 

� Shoppingområder får præg af at være en scene – et 
teater, hvor iscenesættelsen ændres løbende i løbet af 
dagen, ugen og måneden.



Teknologi (retro)

• Fra web 2.0 til 3.0
• Impulser til det situationsbestemte forbrug via 

nettet, mobilen eller anden form for opkoblet, 
individuelt, bærbart medie om 8-10 år.

• Shoppingcentret: Et connection-hub
• Pop-up Retail vil være online om få år
• E-mail mv. i sociale mødesteder 
• Nøgleordene i Shoppingcentre: Involvering, 

open source og transparens



De seks generationer

New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborgergen.

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -

Generation Z
Mellemkrigs-generation

Stor  familieværdier

Projekt-og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Jones

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jones”, fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Baby Boomers

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen

Født 1940-54



Byer
i fremtiden

Den flettede by –
funktionerne blandet

Virksomheden uden 
hovedsæde

De nye nomader på vej fra 
oase til oasen

Dagen som en lang, fraktal 
rute igennem byen



Tidsånden efter krisen

Økonomisk nedtur skabte ændringer i tidsånden:
– Fra optimalisme og substans til eskapisme og gryende 

optimisme:
– Den lille luksus – små forkælelser
– Introvert forbrug – ikke ekstrovert og demonstrativt
– Fornuft frem for overflod – den lille regnemaskine

De nye fokusområder: Natur, sundhed, sikkerhed
De nye værdier: Samle os om det nære – være noget for 

hinanden – fokus på hjemmet frem for boligen
– Hjemmebag, egne grøntsager og urter, alternativ ernæring
– Hjemmestrik, egne tekstiler, farvel til det hvide
– Anti-mode og antimaterialisme



Teknologi i butikkerne

RFID tags & QR koder
Gennemsigtighed på varerne
Selvudcheckning uden manuel scanning
Smartsphone og varekøb
Ruter i butikkerne via GPS
Særlig markedsføring i byrummet
Permission marketing – blandt andet til 

abonnement eller leverancekunder
Teknologien begynder at lave om på vore byrum



Indkøb på mobil

Beklædning (11%)
Elektronik (8%)
Film, musik, spil (fysisk) 
Rejser – hotel, bil 
mv.(7%)
Optankning mobil (6%)
Billetter underholdning
Flybilletter (4%)
Film, musik, spil 
downloads
Sportsudstyr (4%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. kvt. 2010

1. kvt. 2011

Ingen indkøb

Indkøb på mobil



Fusion mellem butikken 
og nettet

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

� Integration og specialisering
� Vareprøver i butikken, fuldt udvalg 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)
� Tid og timing yderst vigtigt fremover – med valg af 

timing vælger man også markedssegment
� Home delivery bliver stort i fremtiden – men der skal 

leveres på parametre som pålidelighed, tracebilitet og 
levering til tiden og på faste tidspunkter



Markedspladser og 
fusionsbutikker

Nicolas Le Bec – Lyon confluence 69.

En restaurant (bistro) med bager, vinbutik, blomstershop 
og kæledyr

Forbrugerne vil forbavses og overraskes, og vil gerne se 
sammensætninger, der ikke er oplevet før

Et supermarked skal være et food-fair, før det virker (Føtex 
Food, Meyers madshop) – eller blot discount

En sportsbutik skal være fitness, løberute og Zumba eller 
også blot et outlet (gerne på nettet)

En mærkevarebutik kan være high-end, outlet, build your
own product eller netsalg i mange kalibre



Strukturudviklingen 
dagligvare og udvalgsvarer

Discountbutikken bliver til kategoributikken supermarked i 
fremtiden

Kædekoncepterne vinder endnu mere frem – og så
kommer opturen hvos de små sidegade-shops 
blomstrer igen

On-stop shopping boxshop samlinger får større problemer 
end i dag

City-center shopping på fremmarch
Nettet og mobilnettet er de helt store vindere – især for 

dem, der forstår at tænke som kunderne
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