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OM PROJEKTET



Detailhandlen bløder, er der mange, der udtaler. Der ses 
butikslukninger mange steder overalt i landet, især hvis man 
kommer ud i de mindre samfund. Hvad kommer der til at 
ske i detailhandlen? 

Kommer alle de fysiske butikker til at lukke, fordi 
forbrugeren hellere vil sidde hjemme i sofaen? Eller skal vi 
forbrugere tvinges ned i de fysiske butikker, for at de 
overlever? Eller er det bare udviklingen, fordi forbrugerne 
flytter til en større by?

Denne undersøgelse skal gerne være med til at åbne 
øjnene op for alle i detailhandlen:

Dels fordi der er sket et skift i, hvordan vi forbrugere søger 
information om et produkt, inden vi rent faktisk er klar til at 
klikke på købsknappen – uanset om det er i den fysiske 
butik eller i webshoppen. Dels fordi denne udvikling vil blive 
yderligere forstærket de kommende år.

Men hvordan står det rent faktisk til? Hvad sker der med 
forbrugerne, hvordan har de det med de fysiske butikker og 
det at e-handle? 

I dette projekt har en stor gruppe studerende fra 
Erhvervsakademi Aarhus fået til opgave og indsamle data, 
hvorefter videnpersoner fra henholdsvis Erhvervsakademi 
Aarhus og Copenhagen Business School har bearbejdet 
dataene.

Vi håber, du har lyst til at læse videre og se de spændende 
resultater, som kan være med til at skubbe din forretning i 
den rigtige retning.

God læselyst!

Gitte Damgaard, lektor 
Erhvervsakademi Aarhus

ER DE FYSISKE BUTIKKER MERE DØDE END LEVENDE?
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En stigende e-handel udfordrer mange fysiske butiksejere, 
men flere statistikker viser, at det er de detailhandlere, som 
formår både at være til stede fysisk OG på flere platforme, 
der vinder kundernes gunst. Samtidig er den bedste 
forretningsstrategi at tage udgangspunkt i kundernes behov 
og finde den bedst mulige kilde til at tilfredsstille det behov. 

Derfor er der brug for en kortlægning af den danske multi-
channel-kundetype.

Detailhandlen konkurrerer på 5 parametre: sortiment, pris, 
tilgængelighed, service og koncept/oplevelser. I de første 3 
parametre vinder e-handel suverænt, mens de fysiske 
butikker ofte vinder på de 2 sidste. 

Flere detailhandlere vinder frem ved at arbejde holistisk 
med detailhandel, og ved at tage udgangspunkt i kundens 
behov finder de vejen til at servicere kunden både offline og 
online. 

Hvilken kundetype er det så? Hvilken kunderejse skal 
detailhandleren tage udgangspunkt i, når denne vil 
servicere kunden, som både handler online og offline? 

Den opsamlede viden fra dette projekt skal ruste 
detailhandlere til bedre at prioritere i deres tilstedeværelse 
både online og offline. 

Den indsigt skal give detailhandlere forståelse for 
kunderejsen og de projekter kunderne er på, samt hvilken 
form for underleverandør detailhandleren er til de 
forskellige kundetyper.

DANSKE MULTI-CHANNEL KUNDETYPER │ OPSAMLING, ANALYSE OG FORMIDLING
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VI KUNNE IKKE HAVE GJORT DET UDEN JER.

Hele 1.187 personer har brugt tid på at svare på vores 
spørgeskema om danskernes holdning og adfærd i forhold til 

at handle i de fysiske butikker og webshops. 

Derudover skal der ydes en kæmpe tak til 36 studerende, som 
læser til markedsføringsøkonom på Erhvervsakademi Aarhus. 

I har været ude på gaden primært omkring Aarhus og det 
øvrige Midtjylland for at indsamle svarene.

TUSIND TAK til jer alle!

TAK TIL 1.187 RESPONDENTER 
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Partnere i projektet er Innovationsnetværk Service Platform, 
Copenhagen Business School, Erhvervsakademi Aarhus 
samt Lifestyle & Design Cluster.

Projektet er finansieret af Innovationsnetværk Service 
Platform og Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.

PARTNERNE I PROJEKTET
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FACTS OM DINE KUNDER 
I DETAILHANDLEN



Segment 1: Single-channel-kunden, der elsker fysiske 
butikker, udgør 24% af respondenterne.

Segment 2: Multi-channel-kunden, der både handler i de 
fysiske butikker og online, udgør 76% af respondenterne.

FORDELING AF 1.187 RESPONDENTER
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24%

76%



Når du handler andet end dagligvarer, handler du da i 
fysiske butikker, webshops eller begge dele?

Hvor mange gange har du handlet i en fysisk butik den 
seneste måned, når du handler alt andet end dagligvarer?

Når du tænker tilbage på din seneste handel i en fysisk 
butik, hvor tilfreds er du alt i alt med din handel?

Når du handler i den fysiske butik, hvor stor betydning har 
nedenstående faktorer for dit valg af butik?

Når du tænker tilbage på dit sidste køb i en fysisk butik, 
hvor tilfreds var du med nedenstående faktorer?

Nedenfor ser du forskellige varekategorier, hvor du bedes 
svare på, om du primært handler i fysiske butikker eller 
webshops?

Hvilken elektronisk enhed anvender du oftest ved 
informationssøgning forud for køb på internettet?

Hvad er dine primære fritidsinteresser?

UDVALGTE SPØRGSMÅL I UNDERSØGELSEN
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Segment 1: Single-channel-kunden, der elsker fysiske 
butikker, udgør 24% respondenterne.

Segment 2: Multi-channel-kunden, der både handler i de 
fysiske butikker og online, udgør 76% af respondenterne.

Kort om NET PROMOTER SCORE – NPS
NPS er en simpel kundetilfredshedsmåling, der stiller 
spørgsmålet: “Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale os 
(eller denne ydelse) til en ven eller kollega?” 
Der måles på en skala fra 0-10.
For at beregne NPS deles skalaen på spørgsmålet op i 
detractors (0-6), passives (7-8) og promoters (9-10). Man 
beregner således NPS ved at tage promoters i % og 
trække detractors i % fra.
Promotors (scorer 9-10) er loyale entusiaster, der bliver 
ved med at købe og ofte anbefaler din virksomhed eller dit 
produkt til andre. Disse kunder er med til at styrke 
virksomhedens image gennem positiv word-of-mouth og 
driver ofte profitabel bæredygtigt vækst.
Passives (scorer 7-8) er tilfredse men uden særlig 
præference for virksomheden, og disse vil derfor også 
være modtagelige over for dine konkurrenters udbud.
Detractors (scorer 0-6) er utilfredse kunder, der kan skade 
virksomhedens brand og hindrer virksomhedens vækst 
gennem negativ omtale.

DEFINITIONER
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INGEN FORSKEL PÅ OVERORDNET TILFREDSHED MELLEM 
FYSISKE BUTIKKER OG WEBSHOP    KVINDER ER GENERELT MERE TILFREDSE
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7,96

8,04

8,14

8,12

8,06

8,08

Fysisk butik Webshop

Mand Kvinde I alt

Spørgsmål 3. Når du tænker tilbage på din seneste handel i en fysisk butik, hvor tilfreds er du alt i alt med din handel?  Du bedes svare på en skala fra 0-10, hvor 0 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds.
Spørgsmål 8. Når du tænker tilbage på din seneste handel i en webshop, hvor tilfreds er du alt i alt med din handel?  Du bedes svare på en skala fra 0-10, hvor 0 er meget utilfreds, og 10 er meget tilfreds.
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37,2
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Detractors (0-6) Passives (7-8) Promoters (9-10)

Mand Kvinde I alt

FYSISKE BUTIKKER

Spørgsmål 3. Når du tænker tilbage på din seneste handel i en fysisk butik, hvor tilfreds er du alt i alt med din handel?  Du bedes svare på en skala fra 0-10, hvor 0 er meget utilfreds og 10 er meget tilfreds.
Spørgsmål 8. Når du tænker tilbage på din seneste handel i en webshop, hvor tilfreds er du alt i alt med din handel?  Du bedes svare på en skala fra 0-10, hvor 0 er meget utilfreds, og 10 er meget tilfreds.
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WEBSHOPS HAR FLERE PROMOTERS OG DETRACTORS
FLERE MÆND END KVINDER ER PASSIVES KVINDER ER GENERELT MEST TILFREDSE
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WEBSHOPS
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Spørgsmål 4. Når du handler i en fysisk butik, hvor stor betydning har nedenstående faktorer for dit valg af butik?  Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1 er ingen betydning, og 5 er meget stor betydning
Spørgsmål 5. Når du tænker tilbage på dit sidste køb i en fysisk butik, hvor tilfreds var du med nedenstående faktorer?  Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds.

12 3

De tre faktorer der har størst 
betydning for kunden er også der, 

hvor der er det største gab i forhold 
til tilfredshed. 

Dermed er det de områder, de 
fysiske butikker bør have fokus på!

< <<<<<<

<<<

FYSISKE BUTIKKER │ BETYDNING OG TILFREDSHED
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Spørgsmål 9. Når du handler i en webshop, hvor stor betydning har nedenstående faktorer for dit valg af butik?  Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1 er ingen betydning, og 5 er meget stor betydning
Spørgsmål 10. Når du tænker tilbage på dit sidste køb i en webshop, hvor tilfreds var du med nedenstående faktorer?  Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds.

12 3

WEBSHOPS │ BETYDNING OG TILFREDSHED
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De tre faktorer der har størst 
betydning for kunden er også der, 

hvor der er det største gab i forhold 
til tilfredshed. 

Dermed er det de områder de 
digitale butikker bør have fokus 

på!
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FORHOLDET MELLEM BETYDNING OG TILFREDSHED
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Forholdet mellem betydning og 
tilfredshed viser, om kunden 
oplever, at butikken overperformer 
i forhold til betydning. 

Hvis forholdet er = 1 
Er det balance i forholdet mellem 
betydning og tilfredshed. 

Hvis forholdet er >1 
er tilfredsheden over betydning. 
Dvs. forventningerne indfries.

Hvis forholdet er <1 
Er tilfredsheden under betydning. 
Dvs. forventningerne indfries ikke.
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Mand Kvinde I alt
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37,9
36,5

20,2
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Mand Kvinde I alt

Spørgsmål 2. Hvor mange gange har du handlet i en fysisk butik den seneste måned, når du handler alt andet end dagligvarer?
Spørgsmål 7. Hvis du tænker tilbage på den seneste måned, hvor mange gange har du handlet i en webshop?  

FYSISKE BUTIKKER WEBSHOPS

HVOR OFTE HANDLER DU? 
MARKANT STØRRE FORSKELLLE MELLEM MÆND OG KVINDER
OG SAMTIDIG MELLEM DE FYSISKE BUTIKKER OG WEBSHOPS!



1 = helt uenig
5 = helt enig
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Jeg køber velkendte mærker

Jeg betaler gerne for kvalitet

Jeg har en travl hverdag

Jeg er meget social anlagt og elsker at være…

Jeg køber meget ofte økologisk

Jeg elsker at ose rundt i de fysiske butikker og få en…

Jeg er meget spontan

Jeg går mere op i komfort end trends

Jeg vurderer mig selv som ambitiøs

Penge er en god målestok for succes

Jeg ønsker at få mine indkøb overstået hurtigt

Jeg kan lide at afprøve nye produkter

HOLDNINGER
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1 = helt uenig
5 = helt enig

§ Socialt anlagt (4,34) 
§ Betaler for kvalitet (4.01 
§ Ambitiøs (3,75)

Kvindernes top 3

§ Betaler for kvalitet (4,15) 
§ Socialt anlagt (4,06( 
§ Ambitiøs (3,74)

Mændenes top 3

HOLDNINGER
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MULTI-CHANNEL-KUNDEN 
KONTRA 

SINGLE-CHANNEL-KUNDEN



HOLDNINGER 
DER ER GENEREL ENIGHED BLANDT KUNDERNE PÅ TVÆRS AF
KANALERNE, DOG MED UNDTAGELSE AF ‘TRAVLHED I HVERDAGEN’
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Når vi ser på holdningerne mellem 
single- og multi-channel-kunder, er 
der markant større forskelle I 
holdningerne

De største forskelle er: 

Multi-channel-kunden: 
En travl hverdag (0,7)
Køber kendte mærker (0,4)
Er ambitiøs (0,4)
Hurtige indkøb (0,3)

Single-channel-kunden: 
Mere komfort end trends (0,3)



Spørgsmål 5. Når du tænker tilbage på dit sidste køb i en fysisk butik, hvor tilfreds var du med nedenstående faktorer?  Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1 er meget utilfreds, og 5 er meget tilfreds.
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IKKE OVERRASKENDE ER 
MULTI-CHANNEL-KUNDEN 

MINDRE TILFREDS MED DE 
FYSISKE BUTIKKER END 

OFF-LINE-KUNDEN.

TILFREDSHED MED FYSISKE BUTIKKER
SINGLE-CHANNEL-KUNDEN KONTRA MULTI-CHANNEL-KUNDEN
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Offline kunden Multichannel kunden

Spørgsmål 16. Hvilke fysiske og online medier anvender du ugentlig? (Vælg de 3 vigtigste)

FORSKELLENE I 
MEDIEFORBRUG MELLEM 

FYSISKE OG ONLINE 
MEDIER ER MARKANTE 
MELLEM OFFLINE- OG 

MULTI CHANNEL-KUNDER  
OG FØLGER DERES 
ORIENTERING IHT. 

HANDELSMØNSTER

FYSISKE OG ONLINE MEDIER
SINGLE-CHANNEL-KUNDEN KONTRA MULTI-CHANNEL-KUNDEN
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Spørgsmål 18. Hvad er dine primære fritidsinteresser? (Vælg de tre vigtigste)
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2,0
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Offline kunden Multichannel kunden

GENERELT 
SAMMENFALD  
PÅ PRIMÆRE 

INTERESSER PÅ 
TVÆRS AF DE 

TO KUNDETYPER

INTERESSER
SINGLE-CHANNEL-KUNDEN KONTRA MULTI-CHANNEL-KUNDEN
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Spørgsmål 16. Hvilke fysiske og online medier anvender du ugentlig? (Vælg de 3 vigtigste)
Spørgsmål 18. Hvad er dine primære fritidsinteresser? (Vælg de tre vigtigste)

1

SINGLE-CHANNEL-KUNDEN

25

TV

MEDIER INTERESSER

1 Familie og venner 

2 3Motion Læse bøger 2 3Aviser Radio 



MEDIER INTERESSER

Spørgsmål 16. Hvilke fysiske og online medier anvender du ugentlig? (Vælg de 3 vigtigste)
Spørgsmål 18. Hvad er dine primære fritidsinteresser? (Vælg de tre vigtigste)

1

2 3

1

2 3

MULTI-CHANNEL-KUNDEN
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Familie og venner 

Motion Rejser 

Sociale medier 

TV Streaming



44,3

55,7

46,4

53,6

Mand Kvinde

Offline kunden Multichannel kunden
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DEMOGRAFI
SINGLE-CHANNEL-KUNDEN KONTRA MULTI-CHANNEL-KUNDEN
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TO PRIMÆRE SEGMENTER
HVEM ER DINE KUNDER?



Segment 1: Single-channel-kunden, der elsker fysiske 
butikker, udgør 24% respondenterne.

Segment 2: Multi-channel-kunden, der både handler i de 
fysiske butikker og online, udgør 76% af respondenterne.

DE 2 PRIMÆRE SEGMENTER

29

18%

6%

0%

23%

32%

21%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Søger meget sjælen/sjælent
info online

Søger meget ofte/ofte info
online

Ved ikke

Handler både i fyssiske butikker og online 76%
Handeler i fysiske butikker  24%



Kunder der ikke søger information online (18%) 
Kunder der søger information (6%)

Der er en signifikant skæv aldersfordeling i dette segment, 
idet 63 % af respondenterne er + 50 år. Alene 38% af 
respondenterne er + 65 år

SEGMENT 1 │ SINGLE-CHANNEL-KUNDEN
HER KAN GRUPPEN OPDELES I TO UNDERGRUPPER
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Fokus på at lukke gab mellem betydning og tilfredshed:
• God kvalitet
• Konkurrencedygtige priser
• Returnering/levering

Mænd er mere kritiske i oplevelsen end kvinder!

Det giver butikkerne en unik mulighed for at differentiere 
deres service og kommunikation imod særlige kundetyper 
på særlige tidspunkter med forskelligt indhold tilpasset 
målgruppen.

Alderssammensætningen giver udfordringer/muligheder i 
forhold til (nye) serviceydelser og sortiment. 

En løsning kunne være levering/udbringning af varer, hjælp 
til opsætning af fx digitale eller fysiske produkter i hjemmet. 

Booke tid i butikken til rådgivning om produkter, hjælp til 
indkøb af produkter, forsendelsesservice af fx gaver.

SEGMENT 1 │ SINGLE-CHANNEL-KUNDEN
INDSATSOMRÅDER 
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Kunder der ikke søger information online (23%)
Kunder der søger information (32%)
Der er 21%, som har svaret ”ved ikke"!

Alle handler på nettet, ikke kun de yngre. 
Der er en mere jævn aldersfordeling i dette segment i 
forhold til single-channel-gruppen mellem 18-64 år. 

SEGMENT 2 │ MULTI-CHANNEL-KUNDEN
HER KAN GRUPPEN OPDELES I TO UNDERGRUPPER
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Fokus på at lukke gab mellem betydning og tilfredshed:
• Returnering/levering
• Konkurrencedygtige priser
• God kvalitet

Mænd er mere kritiske i oplevelsen end kvinder!
Det betyder, at der med fordel kunne arbejdes med at 
tilpasse service/kommunikation i forhold til målgruppen og 
dermed  afstemme forventninger med oplevelsen. 

Multi-channel-segmentet udgør den største andel af 
kunderne. 

Alle trends og undersøgelser peger på, at dette segment 
forsat vokser og dermed kan give de fysiske butikker (nye) 
udfordringer og muligheder. 

Vær opmærksom på, at smartphonen er den hyppigste 
kanal, når der søges information. Dette  vokser forsat 
voldsomt de kommende år -> Mobilplatform er et must!

SEGMENT 2 │ MULTI-CHANNEL-KUNDEN
INDSATSOMRÅDER 
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Hvilke devices
anvendes 

til informationssøgning
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21%
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

 Helt uenig/uenig

 Både og

Enig/helt enig

Ved ikke

Multi channel  Jeg har en travl hverdag Single channel Jeg har en travl hverdag

TID
SINGLE-CHANNEL-KUNDEN KONTRA MULTI-CHANNEL-KUNDEN

34



24%

31%

44%

1%

18%

27%

54%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

 Helt uenig/uenig

 Både og

Enig/helt enig

Ved ikke

Multi channel  Jeg ønsker at få mine indkøb overstået hurtigt
Single channel Jeg ønsker at få mine indkøb overstået hurtigt

INDKØB SKAL HURTIGT OVERSTÅS?
SINGLE-CHANNEL-KUNDEN KONTRA MULTI-CHANNEL-KUNDEN
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METODE:
HVOR KOMMER DATA FRA?



Markedsanalysens population består af 4,4 mio. personer i alderen 18 til 80 år bosiddende i 
Danmark. 

Den indsamlede stikprøve udgøres af 1.187 personer (fuldførte og gyldige spørgeskemaer) 
indsamlet af 32 studerende samt 1 underviser i perioden 28.09.2018 kl. 12:00 til og med 10.10.2018 
kl. 10:00. Der er blevet indsamlet data på forskellige lokationer i Østjylland med yderpunkterne 
Randers, Viborg, Horsens samt ‘Storaarhus’. 

Respondenterne fordeler sig primært i postnumrene 8000-8960 (1.089 respondenter). I alt 24 
respondenter er bosiddende på Fyn og Sjælland (postnumre 2300 – 5800). Som udgangspunkt er 
stikprøven søgt gjort repræsentativ på to kriterier: Aldersfordeling og Køn.

Stikprøven er ikke helt repræsentativ på aldersfordelingen, idet der er for mange respondenter i de 
yngste segmenter og for få respondenter i det ældste segment. 

Det kan ofte være vanskeligt at ramme aldersfordelingen helt i denne 
type undersøgelser. 

Stikprøven er ikke repræsentativ på kønsfordelingen, idet der er for 
mange kvindelige respondenter ( 57%). Dette vurderes ikke at have 
stor betydning, da de det typisk er kvinderne, der står for den største 
andel af indkøb i hjemmet. 
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TANKER OM FREMTIDEN



Når vi ser på undersøgelsens resultater, er der grund til et 
par refleksioner. I forhold til gennemsnittet af salgsareal i EU 
har vi 20% overkapacitet i Danmark. Dette indikerer, at der 
fortsat vil lukke butikker. 

En anden af de store udfordringer er, at forbrugeren har 
ændret adfærd. Det er der bare rigtig mange detailister, der 
endnu ikke har indset eller vil indse. 

Naturligvis overlever nogle af de fysiske butikker også i en 
mere digital fremtid. Men det bliver på helt andre præmisser 
Der skal i endnu større grad end i dag sættes fokus på den 
samlede helhedsoplevelse, som skabes i interaktionen med 
kunderne. Men det kræver et nyt mindset!

Detailhandleren skal formå at få sammenhængskraft i alle 
kanalerne – den fysiske butik, webshoppen, de sociale 
medier og ikke mindst den mobile platform. Vi kan ikke leve 
i år 2019 og tro, at der kun findes én verden – enten den 
fysiske eller online. 

Vi forbrugere ønsker en gnidningsfri oplevelse, hvor vi får 
tilfredsstillet vores behov, let hurtigt og enkelt. Vi ser stadig 
detaillister, der ikke ser noget behov for at være til stede 
online/mobilt. Vi ser, at det er detaillistens egne behov og 
kompetencer, der her bliver taget udgangspunkt i – og ikke 
kundens behov.  Der er derfor behov for en grundlæggende 
ændring af detailhandlernes mindset. Detailhandlerne skal i 
øvrigt turde disrupte sig selv, ellers er der bare andre der 
gør det! Undersøgelsen viser, at 76% af de adspurgte er 
digitale forbrugere, og denne andel vil fortsat vokse. 

Husk at service er stadig er et stort indsatsområde og her 
kan de fysiske butikker bliver bedre! 

Vi opsummerer efterfølgende udfordringerne og 
mulighederne i 6 hovedtendenser.

Mogens Bjerre, Lektor, CBS og Per Østergaard Jacobsen, 
Direktør, Efficiens & ekstern lektor, CBS

REFLEKSIONER
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Urbaniseringen er et globalt fænomen. Demografien er i 
forandring. Vi ser det også I Danmark. Det er ikke kun de 
største byer men også de større byer, der har oplevet denne 
trend.  

Men med urbaniseringen følger også ændrede livstille og 
dermed forbrugsmønstre.  

Samtidig stiller det krav til nye butikker i de byer, hvor 
tilvæksten er stor. Men det er på andre præmisser. 

Vi ser for eksempel en bevægelse, hvor forbrugerne går fra 
at se på ingredienser til at søge efter løsninger. Dette har 
givet pæn vækst til måltidsløsninger, take-away og 
restauranter. Her kunne man godt påstå, at 
supermarkederne har sovet i timen!

Detailhandlerne kan ikke ændre udviklingen med en øget 
urbanisering men tilpasse sig den. 

Kombineret med overkapacitet betyder det lukninger, og 
der vil også komme nye koncepter, som vi fx ser med 
IKEA, som udvikler nye koncepter med mindre butikker og 
ændret sortiment i butikken tilpasset de nye urbane 
forbrugere – men stadig med fuldt digitalt sortiment.

HOVEDTENDENS │ URBANISERING
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En stadigt voksende udbredelse af smartphones giver 
forbrugerne en hurtig mulighed for at orientere sig om køb 
og bestilling af varer og services. Samtidig er det en hurtig, 
enkel og billig interaktionskanal til forbrugerne.  

Forbrugerne har mulighed for at få et hurtigt overblik i 
forhold til deres behov. Hvis man vel at mærke er 
tilgængelig og synlig på denne platform.  

Det behøver ikke at være fancy apps men som minimum en 
website, som kan læses på mobilen!  

E-mail vil på sigt være en sekundær kommunikationskanal 
– mobilen vil være den dominerende.

I undersøgelsen er smartphonen det oftest anvendte 
device, når der søges information. Denne trend kendes 
også fra andre undersøgelser. 

For nogle detailhandlere er mobilen hele fundamentet. Fx 
er 70 % af Zalandos salg skabt via smartphonen.

HOVEDTENDENS │ ‘MOBILE-LISERING’
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Vi lever i en travl hverdag med mange gøremål. Vi anvender 

tid på transport til og fra arbejde, til familie og børn, fritid og 

venner. Ikke at forglemme den tid vi anvender på sociale og 

digitale medier!

Opskriften på succes synes enkel: De detailhandlerne, som 

kan gøre vores hverdag lettere, bliver vinderne. I Sydkorea, 

som vel er den yderligste eksponent for den travle forbruger, 

bliver fx 20% af alle dagligvarer købt digitalt, ligesom vi ser 

en stor andel af abonnementsordninger – fx bleer og 

babyudstyr. 

Der er vi ikke endnu i Danmark, selvom der er en pæn 

vækst. Inden for EU er Storbritannien og Frankrig de 

førende lande med ca. 8% andel. 

I undersøgelsen siger 2 ud af 3 i langt den største gruppe 

(multi-channel-kunderne), at at de lever i en travl hverdag, 

og lidt mere end halvdelen ønsker at få indkøbene hurtigt 

overstået. 

Så gør det let for kunderne at handle! 

HOVEDTENDENS │ ENKELTHED – FAST & SIMPLE
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Du kan finde inspiration på https://thetradecouncil.dk/indsigter/sdg-cases.
Her kan læse om, hvorfor og hvordan 17 danske virksomheder arbejder med FN's verdensmål.

Undersøgelsen spørger ikke decideret ind til begrebet 
‘Bæredygtighed’.

Men det er et generelt og voksende fænomen, som alle 
– både forbrugere og detailhandlere – skal forholde sig til.  
Undersøgelsen spørger ind til køb af økologiske produkter. 
Der er en lidt større andel af multi-channel-kunderne, der 
handler økologisk.

Tendensen er, at andelen af økologiske produkter fortsat vil 
vokse, ligesom vi ser en voksende genbrugsbevægelse 
inden for for beklædning, møbler og tilbehør til hjemmet. 

Genbrugsbutikker øges i antal og tager markedsandele fra 
den konventionelle detailhandel.

Det er en god idé at se på de 17 verdensmål, som FN har 
opstillet, og overveje, hvordan man matcher disse. 

HOVEDTENDENS │ BÆREDYGTIGHED
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Vi bliver dagligt eksponeret for et massivt bombardement af 
kommunikation fra mange kanaler. Vi udvikler en slags 
aversion imod det, en ‘støjmur’ eller et teflonlag, der gør, at 
budskaberne ikke trænger ind til modtageren. Det kommer 
fx til udtryk i de ofte meget lave respons-rater på fx 
bannerannoncer (< 0,1%).

Vi ønsker som forbrugere målrettet og relevant 
kommunikation. Den gode nyhed er, at vi alle har en mobi,l
som gør det muligt at modtage information her og nu.

Også her spiller mindsettet ind. Detailhandlere tænker i 
kampagner – forbrugerne tænker og agerer i processer.

Gør det let, enkelt, personligt og målrettet. 

Undersøgelsen viser da også markante forskelle i 
medieforbrug mellem de fysiske og online medier, alt efter 
om man er single-channel-kunde eller multi-channel-kunde.

Multi-channel-kunderne anvender stort set ikke 
tilbudsaviser, magasiner og blade (< 10%) til 
informationssøgning på ugentlig basis. 

Coop er et godt eksempel på, hvordan man kan 
personalisere indhold på en app. Her er tilbud/services 
tilpasset dig som kunde; også med lokale tilbud i din butik. 
Der er videoer og masser af inspiration. Coop giver 
desuden lejlighedsvis en rabatkupon til kunder, som kan 
anvendes næste gang de handler. På den måde linker de 
den digitale platform og den fysiske butik godt sammen.

The age of mass marketing is dead – it is inefficient and too 
expensive”

- Simon Sinek, author and marketing consultant

HOVEDTENDENS │ PERSONALISERING
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Vi behøver næppe sige så meget: Alle undersøgelser og 
forbrugeradfærdsstudier peger på fortsat voksende e-
handel.

På trods af de høje vækstrater vil de fysiske butikker stadig 
havde den største markedsandel endnu nogle år.  

World Economic Forum* forventer, at det digitale salg opnår 
den største markedsandel i 2026 (globalt set) i forhold til de 
fysiske butikker. 

Med globale spillere som Amazon og Alibaba og deres 
store vækst og planer for vækst, så kan udviklingen måske 
endda ske hurtigere. Udviklingen vil formodentlig komme til 
at blive hurtigere i EU grundet den store og stigende 
digitalisering/mobil anvendelse. Så et bud er, at det sker 
inden for de næste 3-4 år. 

Det betyder dermed, at andelen af single-channel-kunder 
vil falde markant. 

HOVEDTENDENS │ E-HANDEL
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* Shaping the Future of Retail for Consumer Industries. World Economic Forum

https://www.weforum.org/reports/shaping-the-future-of-retail-for-consumer-industries



Gav det her inspiration og nye ideer, er du velkommen 
til at række ud til partnerkredsen i projektet:

Aarhus Erhvervsakademi
Gitte Damgaard, lektor: gida@eaaa.dk

Hans-Henrik Ebsen, lektor: haeb@eaaa.dk

CBS
Mogens Bjerre: mb.marktg@cbs.dk

Per Østergaard Jacobsen: poj.marktg@cbs.dk

Lifestyle & Design Cluster
Heidi Svane: heidi@LDCluster.com

VIL DU HØRE MERE?
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