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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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Befolkningstilvækst

og den voksende 

middelklasse
• Afrika

• Sydamerika

• USA

• Indien

• Kina

• EU – øst

• Tyrkiet





Rigdom og sygdom

• Det moderne rige menneske er på konstant jagt 

efter evig frelse.  ( Død og sygdom)

• Vi har aldrig haft så stor adgang til 

informationer om sygdom og sundhed 

• Stigende fokus og krav til  sundhedssystemet 

om den optimale kur mod sygdomme, døden

• De mange signaler  og budskaber , bøger og 

kure

• Hjælp – hvad er det rigtige?



Væksten i 

sundhedsudgifter frem 

mod 2025
• Den aldrende befolkning og hermed øget vækst 

i kroniske sygdomme og andre sygdomme

• Store investeringer i nye teknologi især i 

sygehussektoren

• Patienternes krav om muligheder, tilbud og den 

uendelige efterspørgsel 

• En offentlig sektor med næsten nul vækst for at 

have styr på økonomien i 2020. 2014- 2020 0,6 

% i realvækst i offentlige sektor



Fremtidens sygehuse og 

Sundhedssektor

 Øget specialisering(arbejdsdeling) og 

koncentration 

 Fokus på de produktivitets og effektivitet er 

konstante målepunkter for arbejdet også de 

næste 10 år-15 år.

 Drive in diagnose og behandling

 Stor opgaveglidning fra sygehus til andre 

sundhedsaktører  - kommune, læge mv. 



Visionen om det  

barriereløse 

Sundhedsvæsen 

 Fra lægen til sygehus, diagnosticering, 

behandling og efter behandling  hos den 

praktiserende læge og den kommunale sektor

 Hvordan tænker vi  hele sundhedssystemet ind 

i helhedsorienteret arbejdsform og organisation

 De koordinerende opgaver, opfølgning, og 

samspil med andre er voksende arbejdsopgaver

Barriereløse overgange fysisk og digitalt 



Store investeringer i 

sygehusstrukturen  de 

næste 10- 15 år.
 Pt. 41 mia. (2009kr)- bl.a. DNU, Gødstrup, Viborg 

mv.

 Bedre tilrettelæggelse af sammenhængende 

patientforløb 

 Øget patientsikkerhed (f.eks. via enestuer og 

reduktion af sygehusrelaterede infektioner)

 Effektivisering af arbejdsgange via brug af ny 

teknologi og sundhedsinnovation

 www.godtsygehusbyggeri.dk

http://www.godtsygehusbyggeri.dk/




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 !

 Sundhed i familien, fritid og arbejde. Forbrug af 

tid og fritidsartikler vokser 

 Øget fokus på sundhed på arbejdsplads, 

institution og samfundet 

 Sundhedsapostle - business

 Sundhed, velvære,  det sociale – cafe mad, 

drikke og samvær i byen og på stedet

 Det vokser i bybillede og forbrug – Community



Tæthed

A B

Den todelte verden og

mærkevare

Høj 

kvalitet 

til lav 

pris

Unikke 

eller helt 

særlige

produkter



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 ?



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 1955-66

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 -



Mobil Digital Now or 

invisible in 2025



Instagram,  

snapchat, Pinterest

…og alt det nye



37% af danskerne bruger 

e- commerce hver måned

 20 %  ca. af detailhandlen især rejser,

 kulturoplevelser,  sportsartikler,

 elektronik og hårde hvidevarer, it og foto.

 ISÆR MÆRKEVARER TIL BEDRE PRISER!

 Tøj, sko og smykker 26 %  ( ??? Udland og privatsalg)

 Cross- channel – tilgængelighed, tid og levering

 PRIS - Nemhed– udlandet buldrer frem i DK 

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

 Tredoblet e-handel via mobiltelefon –især de yngre i 

større byer – Vækstområde i fremtiden



There’s an app for that

 Se på on demand - økonomien, som pt. vokser  i 

private hjem og private virksomheder

 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.

 Hvordan gøre det nemmere og smartere at købe 

jeres brand



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)



Specialbutikker

 Afhængig af produkt og butik i hård 

konkurrence med net og udlandet

 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

 Butikken som en rejse/oplevelse 



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



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



Magasins Nature & 

Découvertes

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




Ledelse,  mennesket

også i fremtiden 

• 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, 

 Næst efter kønsdriften er jernbanedriften den 

sværeste at styre ”Petraeus ”, Scharf…
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