
Kundetrafik - Næstved
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Et eksperiment…

• Projekt under Forsknings og Innovationsstyrelsen
• Udvalgte byer

• Pilot Ry
• Demonstrations by Ringe
• Projekt Næstved og Vejle

• Målet er at fastholde og udvikle den lokale handel med hjælp af data 
om kundestrømmen i  bymidten.
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Den fysiske butik er relevant… 
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Process

• November: Kundestrøm måling (uge 44, 45, 46)
• December: Dataen bearbejdes
• Januar: Workshop om intervention
• Februar: Butikker & Erhverv forbereder
• Marts: Butikker & Erhverv iværksætter intervention & 

anden måling (uge 11, 12)
• April: Dataen bearbejdes
• April: Resultater og anbefaling fremlægges
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Sensorer 

• Sparekassen Sjælland
• Kvickly
• Mødrehjælp
• Spejdersport
• Ropa
• My Heaven
• Kings & Queens
• Inspiration
• Hilkøb Sport
• Change
• Noers

• Intersport (Storcenter)*
• 3Butikken (Storcenter)*
• My Shake (Storcenter)*
• John's Hælebar (Storcenter)*
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Generelle indtryk

• Spredt byfornemmelse
• Storcentret

• Familietur, regner, effektivt, mangler charme
• Midtbyen

• Påvirket (kaserne, sygehus, arkitektur), unge vil have aktivitet og de ældre vil gerne 
have det rart og et toilet

• De bor der eller har en personlig tilknytning til byen, f.eks. er de på besøg hos andre 
eller har arbejde i Næstved. Ingen af de interviewede var i byen blot for at ose eller 
fornemme stemningen. 

• Først og fremmest ønsker de handlende i midtbyen mere kvalitetsorienterede 
butikker, gerne med fokus på mad. Ønsket om mere aftensliv, herunder længere 
åbningstider for butikker og flere arrangementer

• Valg og tilvalg – der er ikke kun en type
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5 Kundetyper

• 1. Det gennemsnitlige Danmark 
• 2. De velstående 
• 3. De unge 
• 4. Seniorerne 
• 5. Provinsliv 

Kundetyper bygger på Conzoom, interviewundersøgelser
Gruppering i Næstved by og næstved kommune

1. Det gennemsnitlige Danmark (A+B+C)
2. De velstående (F+D)
3. De unge (H)
4. Seniorerne (G)
5. Provinsliv (I)
Har ikke Urban mangfoldighed, 
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Gennemsnitlige Danmark

60% i næsteved
Par 40-65 år – både med og uden børn
Holder af at gøre tingene selv
Høj-mellem husstandsindkomst
En stor del selvstændige
Handler discount, lokale brugs, meget lidt online
En gruppe af dem.. Leve livet på landet
Lægger vægt på det sociale i forbindelse med shopping (cafe)
Flere kulturelle tilbud til voksne, længere åbningstid
Fx musik på torvet
Ud over… bedre skoler og bedre trafikale forhold
Fortrækker at handle i mitbyen
Tager i storcentret familieudflugt
Ejer bolig, har to eller flere biler
Lav online adfærd, BT eller Jyllandsposten
Nyder havearbejde, hygger med håndarbejde, gør-det-selv 
Handler i bilka, rema, kiwi, superbrugsen
Globalisering skæmmer mig – alting ændre sig for hurtigt (elsker ikke at bruge 
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penge på sig selv)
Interesseret i engs og lokalforhold
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Conzoom-segmenter 
Det gennemsnitlige Danmark består af Conzoom segmenterne ’Velfunderede 
husejere’, ’Komfort og hygge’ og ’Livet på Landet’ og udgør samlet 60% af 
husstandene i Næstved kommune og 60% af husstandene i Næstved by. 
Velfunderede husejere: er par i 40’erne til 60’erne, der holder af at gøre tingene 
selv. Bor i mindre provinsby el landsby. De har høj hustandsindkomst og mange er 
selvstændige erhvervsdrivende. De handler i discountsupermarkeder og den lokale 
Brugs. Meget lidt online-handel 
Komfort og hygge: er par fra 40 til 65, både par med og uden børn, samt enlige. De 
flyver ikke højere end vingerne bær. ’Komfort og hygge’ bor i mindre provinsby eller 
landsby. De har mellemindkomst, og mange er lønmodtagere. De handler i 
discountsupermarkeder og den lokale Brugs. Meget lidt onlinehandel. 
Livet på Landet: familier 40+, en meget blandet gruppe, der både tæller folk med et 
romantisk og et professionelt forhold til landet. Livet leves i familien. ’Livet på 
Landet’ har mellemindkomster. De handler i discountsupermarkeder og den lokale 
Brugs. Utryg ved onlinehandel. 
Interviews 
De interviewede i Næstved lægger vægt på det sociale i forbindelse med deres 
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shopping, f.eks. cafebesøg. De ønsker sig flere kulturelle tilbud for voksne og længere 
åbningstider, f.eks. at musik på torvet sluttede senere. De er lokalpolitisk orienterede 
og interesserede, og ønsker sig bedre skoler til deres børn og bedre trafikale forhold. 
De foretrækker at handle i midtbyen, men tager i storcentret i forbindelse med 
særlige begivenheder, som f.eks. en familieudflugt eller juleshopping. 
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Provins

Provins (traditionelle, fællesskabsorienteret)
20% i Næstved
Går sjældent ud
Fortrækker butikker
Handler sko og tøj online
Erhvervsfaglig uddannelse
Underholdning, spil, på nettet
Pendler – rart at komme hjem
Enlig uden børm
Tog metro – ingen bil
Bor til leje
Besøger ofte familien og venner
Ikke meget motion, men når det sker så er det løb, fitness, cykle
Færdiglavet mad
Foretrækker, bilka, aldi, fakta, kvickly
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Senior

Seniorerne
10% Næstved
66år og op efter – mange er enlige
Forbinder næstved med lokalpolitik
Utilfreds med lukning af kaserne, akutfunktion/sygehus
Byder sig ikke om storcentret – vil gerne støtte lokalt
Handler i storcentret – bekvemt (vejr)
Mange har stadig ikke adgang til internet
Og de fleste bruger briller
Utrygge ved online
Har ingen bil
Hygger sig med havearbejde, håndarbejde 
Går ofte i kirke
Kulturelle arrangementer, teater, udstilling, museum, klassisk koncert
Tv2 charlie
BT, Ekstra bladet, Jyllandsposten
Menu, Aldi, Bilka, Kiwi
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Conzoom-segmenter 
Seniorerne svarer til Conzoomsegmentet ’Seniorer’ og udgør samlet 10,8% af 
husstandene i Næstved kommune og 10,0% af husstandene i Næstved by. 
Interviews 
De interviewede seniorer i Næstved forbinder i høj grad Næstved med den 
lokalpolitik der føres, de er utilfredse med f.eks. lukning af kaserne og akutfunktion 
på sygehuset. De savner at der skete noget mere i byen. De bryder sig generelt ikke 
om storcentret, men foretrækker midtbyen - også for at støtte de lokale butikker. 
Når de alligevel kommer i storcentret, handler det om, at det er mere bekvemt 
f.eks. at kunne handle i tørvejr. 
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Velstående

De velstående (velhavere, vid og velstand)
8% i næstved
Familier 40+ alder
Veloplyste, moderne, individ orienteret/fællesorienteret
Vil gerne gøre en god handel
Flere kulturelle tilbud

Musik på torvet
Glade for specielforretninger – gerne mad
Øsnker et større udvalg i byen
Forbinder storcenter med kædebutikker – ikke glade for at komme der
Pas på landsbystemningen
Konservative
Likedinprofil, anvender deres mail
Laver finere, gourmet mad
Går på aftenskole, hobbykurser
Læser faglitteratur, tidsskifter, skønlitteratur
Går ofte på museum
Går ofte til koncert, ballet, opera, teatret
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Berligske tidende, børsen, politikken
P1, radio 24/7
Irma, Menu – køber gerne økologisk
Vigtigt for mig at have succes
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Conzoom-segmenter 
De velstående svarer til Conzoomsegmenterne ’Velhavere’ og ’Vid og Velstand’ og 
udgør samlet 6,1% af husstandene i Næstved kommune og 8,0% af husstandene i 
Næstved by. 
’Velhavere’ udgøres af familier i alderen 40+. De er veloplyste, og holder af at gøre 
en god handel. Bor i metropolomegn eller mindre provinsbyer. Er kendetegnet ved 
at have den højeste husstandsindkomst. Handler i Irma, Bilka og Meny frem for 
lavpriskæder. De handler lidt online og er på sociale medier. 
’Vid og Velstand’ udgøres af singler i alderen 23-29år. De bor i metropol og 
metropolomegn. De er optagede af mode og sundhed. Er kendetegnet ved høj 
husstandsindkomstindkomst. Handler i Irma og Føtex frem for lavpriskæder. De 
bruger nettet meget, men ikke til online handel. 
Interviews 
De interviewede i Næstved ønsker sig flere kulturelle tilbud, f.eks. ønsker de at 
musikken på torvet slutter senere. De er glade for specialforretninger, gerne med 
mad, og ønsker sig et større udvalg i byen. De forbinder storcentret med 
kædebutikker og er, af samme grund, ikke glade for at komme der. De er 
gennemgående utilfredse med den nyere arkitektur i byen og ønsker at man passer 
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bedre på ”landsbystemningen”. 
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De unge

De Unge
3% i Næstved
Næstved forbinder i højere grad byen med muligheder for kulturelle og sociale 
aktiviteter herunder muligheden for at gå i byen, end resten af befolkningen i 
Næstved
Mere aktiv byliv
Fortrækker at shoppe i kbh frem for næstved
Kan godt lide storcentret – mere relvante butikker, nyt og relevant, større 
muligheder
Sociale medier, tjekker hver 6 min, 10sec tålmodighed
Teknologi
Undvære gerne avisen
Går  ofte i byen, diskotek, koncerter
Spiller online
Ofte sammen med familie og venner
Læser meget faglitteratuyr, under uddannelse
Elsker at bruge penge på sig selv
Vigtigt for mig at have succes
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Føtex, netto, Kiwi
Brugermindre end 500kr på dagligvare om ungen
Tager billeder dagligt
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Conzoom-segmenter 
De Unge svarer til Conzoom segmentet ’Unge på vej’ og udgør 1,4% af husstandene 
i Næstved kommune og 2,7% af husstandene i Næstved by. 
Interviews 
De interviewede unge i Næstved forbinder i højere grad byen med muligheder for 
kulturelle og sociale aktiviteter herunder muligheden for at gå i byen, end resten af 
befolkningen i Næstved. De savner dog stadigt et mere aktivt byliv. Enkelte af de 
unge nævner at de foretrækker at shoppe i København frem for i Næstved. De unge 
er mindre opmærksomme på, og dermed også mindre kritiske overfor, de 
lokalpolitiske tiltag. De er mere positivt indstillede overfor storcentret og en større 
grad af tilfredshed, hvor de unge beskriver det som nyt og med større muligheder 
og med mere relevante butikker, end de finder i midtbyen. 
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