
 

 

Serviceprojekt 1 Tænketank for digitale forbrugertrends  
1. Formål og strategi 

 

 

 

 

Formål 

Fremtidsforskere falder nærmest over hinanden for at påpege hvilke trends, 

der er de vigtige om 5, 10 og 15 år. Som oftest er de enige i store træk. 

Men de fortæller historien lidt forskelligt. Og resultatet er en overvældende 

nyhedsstrøm. 

 

Servicesektoren er præget af stor omskiftning, højt arbejdspres og ofte få 

medarbejdere. Der er i dag en meget stor mængde information tilgængeligt 

på nettet omkring fremtidens forbruger. Men tilbagemeldingen fra vores 

medlemsvirksomheder har været, at det er uoverskueligt at tage fat på. Og 

usikkerheden på ”hvor man skal tage fat” er stor. 

En del giver derfor simpelthen op, en anden del tager fat på at få en 

facebook profil, eller en e-handles platform, men uden at egentlig have gjort 

sig selv et klart billede af hvor man ser sin virksomhed på vej hen.  

 

Formålet med denne tænketank er at få samlet et overblik over de 

absolut vigtige trends lige nu, når vi taler forbrugere på de digitale 

platforme. 

Med en liste over de 10 vigtigste trends at tage fat på, opdelt på 5 typisk 

vigtige forbrugergrupper, har alle en nem indgang til at komme igang med 

videreudvikingen af deres servicekoncept og de digitale platform, der dertil 

hører. 

 

Listen tænkes som en ”hvis du har styr på de her 10, så er du på den 

rimeligt sikre side” 

 

Listen forholder sig til  fire væsentlige scenarier og fem forskellige 

kundegrupper, så man selv kan tilpasse listen til sit eget objektiv. 

Listen rummer helt KONKRETE eksempler på hvordan de udvalgte trends 

giver sig til udtryk. 

 

Tænketanken er nedsat med en ligelig fordeling af eksperter med fokus på 

forbrugertrends og teknologi. 

 

Vi berører tendenser der er såvel teknologidrevne, som kulturelle eller 

demografiske. Men perspektivet er altid set ift betydningen for den digitale 

salgsplatform- 

 

2. Aktiviteter 

(opstil i punktform) 

 

 

  

 

 

 

 

1. møde: Alle møder med fem bud på vigtigste forbrugertrends for kunder 

på omni-platformene max 5 års perspektiv. Hvad kendertegner trenden, 

er der særlige målgrupper der er vigtige. Hvilke eksempler ser vi i retail/e-

tail på den. Hvilke teknologier er centrale. 

 

Vi tager udganspunkt i de fem grupper  

 Unge under 25år 

 Par eller singler uden børn 

 Børnefamilier 

 Personer mellem 50 og 64år 



 

 Personer over 64år 

Vi berører tendenser der er såvel teknologidrevne, som kulturelle eller 

demografiske. Men perspektivet er altid set ift betydningen for den 

digitale salgsplatform- 

 

På mødet deles alle trend, diskuteres, sammenlignes- og vi udvælger en 

bruttoliste på 10 tendenser.  

 

2.møde: Alle møder med 3 best cases der mere i dybden beskriver og 

forklarer hvert af de to tendenser vi hver især har fået uddelegeret. Case 

beskrivelserne debatteres og tendensen nuanceres.  

Tendenserne og cases fordeles nu i forhold til fem kundetyper, og 

placeres 

 ift til fire relevante scenarier. Scenariedimensionerne kunne f.eks. være: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cases/tendenser kan evt. placeres flere steder. Opdelingen gør det 

muligt for forskellige typer af retailere at genkende vigtigste tendenser for 

demselv. 

 

Anne opsamler debatten. 

 

Møde 3. Alle modtager som optakt til mødet et sæt slides der opsummere 

de 10 tendenser fordelt indenfor de fem overordnede kundegrupperinger. 

Deltagerne i gruppen kommenterer på slides, og vi tager en fælles debat 

om hvordan det danske marked vil tilpasse sig under tendenserne. 

Til dette sidste møde foreslår jeg at vi inviterer forskellige retailere (Vi kan 

kigge på listen for vores ledernetværk) og lade dem deltage i 

diskussionen. 

 

Resultatet af det tredje møde er 10 tendenser, der er valideret ift 

realistiske danske markedsforhold. 

 

 

Håber det klargør mine tanker. Jeg kan ændre på processen. 



 

 

Jeg foreslår 5 år fremfor 2020, fordi det skal være noget butikkerne kan 

genkende indenfor overskuelig investeringshorisont. 

 

Resultatet at tænketanken præsenteres på 2 seminarer afholdt primo 

Maj, Danmark Øst og Danmark Vest. 

  

3. Effekter og resultater 

(opstil kvantitative mål, med 

fokus på værdiskabelse i 

virksomhederne) 

 

 

Resultatet af forløbet er 10 tendenser, der er valideret ift realistiske danske 

markedsforhold, der i bearbejdet form præsenteres på to seminarer.  

 

Min 110 virksomheder præsenteres for resultaterne på to seminarer. 

Herudover videnspredning til brancheforening og partnere/medlemmer.  

 

4. Milepæle  

(med tidsangivelse på hver 

enkelt) 

1. møde 24. marts Marts 

2. møde 7 april  april 

3. møde 22. april april 

1 seminar øst/vest 6. eller 8. maj  Maj 2014 

2. seminar øst/vest 6. eller 8. maj Maj 2014 

5. Deltagere  

(institutioner og 

virksomheder, angiv 

projektleder) 

 

Deltagere tænketank. 

 Esben Hardeberg - tidligere hos Innovation Lab bl.a. dybt involveret i 

fremtidens betalingsformer. Med vægt på hvordan det forandrer 

forbrugeren, og hvordan det forandrer forretningsmodeller.  

 Charlotte Raaby Jacobsen, forbruger psykologi specialist hos Force. 

varetager forskellige typer af projekter, der genererer viden om 

forbrugernes adfærd, motivation, følelser og kognition. 

 Carsten Bech forskningschef ved Instituttet for fremtidsforskning og 

beskæftiger sig med fremtidsforskning i forbindelse med 

markedsanalyser, kundeanalyser og detailhandel 

 Vanessa Carpenter- innovationsagent hos DELTA interaktionsdesigner 

og specialist indenfor co-creation og design processer. 

 Kristian Krämer, Alexandra Instituttet, Forsknings og 

innovationsspecialist. arbejder med udvikling af digitale strategier for 

online tilstedeværelse og forretning, heriblandt udviklingen af digitale 

forretningsmodeller og -strategier.. 

 Anne Thomas. Trend forsker og foredragsholder. Udvikler af trend 

spillet map of the Future. 

 

6. Periode for projektet 

 

Startdato 

 

1. marts 2014  Slutdato 30. juni 2014  

 

Bilag:  

 Budgetark  

 Forhåndsaftale om virksomhedernes medfinansiering  

 


