
FORBRUGERTRENDS
2021



2

Jysk Fynske Medier har kontakt til over
2,5 millioner danskere hver uge

15 dagblade 
med 641.000 læsere om ugen

63 ugeaviser
der hver uge læses af 952.000

14 nyhedssites
med 1.146.000 ugentlige brugere

5 radiostationer
med 1.127.000 lyttere hver uge

Lang liste af stærke danske brands
der dækker Danmark

Kilde – samlede: JFM Cross Media/Gallup 2020 / Målgruppe: 15 år+ / Stikprøve: 6.150 + nedenstående kilder 
Kilde - print: Index Danmark/Gallup, 2. halvår 2019+1. halvår 2020 / Målgruppe: 12 år+ / Stikprøve: 21.932 
Kilde - digital: Dansk Online Index/Gemius, Uge 23-36 2020 / Målgruppe: 15 år+  
Kilde – radio: Kantar Gallup Radio-Meter, uge 45 2019 – uge 9 2020 / Målgruppe: 12 år+ / Stikprøve: 1.335

2 milliarder i omsætning
1.850 medarbejdere



Gitte Elkær
Analysechef, Jysk Fynske Medier
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Vi bruger medier hele døgnet







Opfattelsen af 
sundhed har 
ændret sig

Kilde: Trygfonden



Sundhed 

TOP
10



Vi skal være sunde i 
både sjæl og krop



Vær den bedste 
udgave af dig selv



• Stor vækst i brug af coaches, psykologer, tarmkonsulenter og 
private trænere
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Fitness World:
Antal personlige trænere

• Vi udarbejder strategier for løb, søvn mv.

• Stor fokus på søvn og søvns betydning for vores evner til 
at præstere

• Gå til sovning
• Sleep Pod i lufthavne
• Søvnbog fra Tempur

… derfor ser vi



• Velværebranchen – og kosmetikbranchen boomer
inkl. operationer

• Mad skal ‘kunne noget’ – proteinmad, brainfood mv

• Vi vil ikke længere bare rejse for at komme væk 
– vi vil ‘transformeres’ – have forandringer, der giver et 
bedre liv, eller gør os til bedre mennesker

• Yoga retreat
• Sommerhus i Danmark eller træhytte i Sverige
• Hoteller uden internet

… derfor ser vi

• Vi søger ud i naturen
Ro og fordybelse



Feeling good
is the new 
looking good



Som forbrugere stiller vi også 
krav til at virksomheder hjælper 
os til at blive ‘et bedre selv’



Case: Coop - NyKemiLov.nu
Coop opfordrer befolkningen til at underskrive 
deres lovforslag, der skal forbyde visse 
kemikalier, som er skadelige for forbrugerne.








Også gode muligheder for mindre 
virksomheder

• App’en ‘Too Good To Go’ er med til at mindske 
madspild.

• Den lokale vinhandler i Varde går ind for 
genbrug og giver kaffe, hvis man afleverer den 
tomme gavekurv tilbage

• H&M – genbrug af tøj

• Medbring din egen kop på Espresso House og 
få rabat

• Generel fokus på bæredygtighed



27 timer = 24 timer ??





Mangel på tid og 2000 
beslutninger om dagen



Kombinationen af for lidt tid og for 
mange beslutninger betyder, at: 

• Vi udliciterer flere opgaver, og der kommer flere servicejobs til
• Flere får rengøring, vinduespudsning, bil vask, havearbejde  

• Vi køber mere convenience – bl.a. køber vi vores salat snittet, 
stegt bacon og røræg, der er blandet



Video: McDonalds kaffe








Nogle er i gang

• Restauranter dropper de lange menukort

• IKEA laver nu flere indgange – og en kortere rute gennem 
butikken

• Supermarkeder flytter convenience tættere på indgangen

• Abonnement-salg

• Lyd, lydbøger/podcast, voice-assistenter, voice-shopping

• Dominos Pizza – ingen klik til køb

• Same Ole Line Dudes



Hjem = basen

FAST

SLOW



Vi er bevidste og kritiske 
forbrugere – men vi vil 
gerne være loyale



Hvad er det, 
vi efterspørger i butikkerne:

• Service / ordentlighed

• At de fysiske rammer i butikken er i orden 
– ingen nullermænd og rod.

• Personalisering
(Data – data – data)

• Det skal være en oplevelse at handle. 
Der skal være noget at komme efter.
Andet og mere end ”salgsmaskine”
Og gerne i et fællesskab med andre

• Det skal være nemt at dele



Husk
Nye statussymbol

Kreativitet





Hvem er de
største forbrugergrupper?



Hvad skal vi kalde dem?
Fremtidens storforbrugere

Superagers

Medvindsgenerationen

De modne forbrugere

Den nye 3. alder

Den sølvgrå tsunami

De nye seniorer

Seenagere

De voksne

Tænk mindre plejehjem 
mere …

De nye seniorer



Masser af penge på kontoen – og 
ønsker om at bruge dem

• 60 år+ står for en stor portion af det samlede 
privatforbrug - og væsentlig større andel end 30-
44-årige

• Har ikke mantra om at skulle forlade livet med en 
masse af penge til de næste generationer. 
De vil gerne bruge penge selv, mens de kan. Både 
på sig selv og på børn og børnebørn.

Kilde: Dansk Erhverv 2018



5 pointer om de nye seniorer

1. De bliver flere og flere

2. De er sunde, raske og aktive

3. De føler sig mentalt langt yngre end 
dåbsattesten siger

4. De er velstående – langt mere end tidligere            
(og end de unge)

5. De vil ikke sættes i bås – men i stedet ønsker de 
at være ‘gamle’ på deres egen måde



Der er nogle, der har set seniorerne

• Biograferne har forestillinger henvendt til 65 år+:  
‘seniorbio’

• Der er særlige datingsider for ældre

• Christina Wedel laver workshops, skriver blog mv for 
kvinder, der gerne vil fortsætte med at være attraktive, 
selvom de ikke er helt unge

• Koncertstedet Dexter i Odense – har skabt foreningen 
Rock med Rynker

• Den svenske bogtjeneste Bookbeat oplever stor stigning i 
aldersgruppen 65 år+

• Spejle sig i billeder og lyd





Fremtidens arbejdsplads 
skal sikre fleksibilitet, 
formål og forkælelse



Kilde: pej gruppen/Tid & Tendenser

25-års-jubilæum
”ikke rende af pladsen”

Involvering, transparens, flygtig
No bullshit generationer



De nye medarbejdere..
• Søger et formål - både for virksomhed og sig selv

• Gode til at stille spørgsmål til ALT. Fra kantinemad til samfundsnytten af konkrete 
tiltag. Bidrage til at skabe udvikling og nytænkning

• At blive specialist er en begrænsning  af 
fremtidige valgmuligheder

• Forandring er et grundvilkår
3 års-ansættelse er lang tid – det er ikke fordi de ikke vil

• Accepterer ikke bare hierarki og topstyring.

• De vil tænke selv og ikke bare have at vide, hvad de skal
Men de skal også guides og coaches. Lederen skal både vise vej og lade 
medarbejdere løbe med bolden selv. Involvere og bruge dem – fremfor at møde 
dem med instrukser og pligter

• Værdsætter hurtighed højere end et fysisk møde.
Ikke nok med månedlig 1:1-samtale, men reaktioner her-og-nu  

• Og de er dygtige
Lære nyt gennem dialog og mentorer – ikke fortravlede kommandoer
Og vil have oplevelse af at være en del af et fællesskab – med gode rollemodeller



Virksomheder skal ..
Om lidt udgør de nye generationer størstedelen af 
arbejdsstyrken – vi bliver nødt til at forstå og rumme dem

• Skab mulighed for fleksibilitet 
– og mere end bare at kunne møde sent

• Sørg for at der er noget at skrive på Linkedin og på CV’et

• Give mulighed for kortere ansættelser, 
projektansættelser og freelancere

• Vi skal have styr på onboarding
- og systemer der ikke virker
- og give dem en tryg hånd i ryggen

• Reverse mentoring – lære af hinanden

Det vil alle medarbejdere blive motiveret af





Vi skal ..

• Hjælpe medarbejderen – ryd vejen
• Fortæl om alle mulighederne i 

virksomheden – så få begrænsninger som 
muligt

• Forklar ”hvorfor”
• Tænk i belønninger her-og-nu
• Spis vitaminpiller

de unge vil ikke være chefer!







Tak for din tid
Forbrugertrends 2021
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