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Fremtidens medieforbruger

På vej ind i en ny periode
Ændringer blandt forbrugerne var allerede i gang før den 
finansielle krise, som accelererer dem yderligere
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• Materialisme

• Bundlinje

• Succes

• Udseende

• Substans

• Fællesskaber

• Holdninger

• Ny-moralisme

• Præget af faldende 

mentalt og 

økonomisk 

overskud. 

• Præget af 

begyndende træthed 

over dominerende 

fænomener

• Præget af utryghed 

og mangel på et 

fundament
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Optimering
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Overordnede forandringer blandt danskerne

Rationality
Toptuning

High tech 2.0
Fællesskabs-
hygiejne Anchorage

Forankring
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Klinisk sundhed

Rationalitet og 

nøgternhed

Toptuning

Fascination af 
teknologi



Fællesskabshygiejne

Polarisering

Beskyttelse og 

overvågning

Fællesskabs-
hygiejne
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Forankring

National identitet

Samhørighed

Overordnede forandringer blandt danskerne

Forbrugerne er optagede af at få det maksimale ud af 

tilværelsen. Effektivisere og maksimere os selv, vores 

omgivelse, vores krop. Toptuning handler om at optimere 

forbrug, krop, kost, teknologi, tid m.m.

Vi er fælles om det vi vælger at have tilfælles. Vi vælger hvad 
og hvem vi bruger vores tid på. Vi bedriver fællesskabs-

hygiejne. Vi ønsker i princippet fællesskabet, men helst med 

mennesker som er lige som os selv. Vi værner os mod 

udefrakommende distraherende uro og forstyrrelser.

Vi mangler fundament, forankring og helte/rollemodeller. Vi 

søger oplevelsen af rodfæste i vores nyfundne interesse for 

national identitet. Vi søger fælles retning og tiltrækkes af 
virksomheder, organisationer og institutioner, som kan give 

os en oplevelse af samhørighed og tilhørsforhold.

Toptuning Fællesskabs-

hygiejne

Forankring
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Professionelle forbrugere

Vi søger spillere med styrke, mod og soliditet

Vi bruger brands, institutioner og virksomheder 
til at definere vores identitet

Vi bruger institutioner og virksomheder  hvor de 

passer i vores liv, vi former dem og forandrer 

deres betydning

Vi skærer gennem tågen af tommer løfter og 

forventer gennemsigtighed og sammenhæng

Vi spiller med i det kommercielle spil – ikke som 
ofre, men som herskere

Public service har potentielt en mulighed for 

at indtage en ny rolle i danskernes liv

Styrke oplevelsen af samhørighed og store fællesskaber

Skabe sammenhængskraft i et stigende polariseret 
samfund

Være lokomotiv og sikkerhed for demokratiseringen af 
digitale platforme

Være fortidige, nutidige og fremtidige anker for national 
identitet

Være relevant eksponent for dansk kultur i forbrugernes 
globale medie- og kulturvirkelighed

Alternativet er, 

at forbrugerne 

tildeler disse roller 

til kommercielle 

og internationale 

spillere 




