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DIN TRENDUPDATE



a general 
direction in 
which a 
situation is 
changing or 
developing.
Oxford dictionary

T R E N D :



I efteråret 2019 udviklede vi et værktøj hos 
Lahme Kommunikation: nemlig fire nye arketyper. 
Alle trendsættende forbrugere indenfor hvert deres 
segment, og netop derfor værd at holde øje med. 
Vi udviklede dem med henblik på at kunne bruge 
dem som en form for lup til at se verden igennem. 
Du kan stadig bruge arketyperne, som de er, du kan 
stadig bruge dem til at produktudvikle og målrette 
din kommunikation efter, og du kan i den grad stadig 
bruge dem til at blive skarpere på, hvordan du holder 
fast i netop din modtagergruppe. 

Nu har vi som ekstra service til dig analyseret, 
hvordan arketyperne forholder sig til den ændrede 
realitet i kølvandet på coronakrisen. Det betyder, at vi 
har set nærmere på, hvordan de har forholdt sig under 
Cornakrisen, og hvordan de vil bevæge sig i fremtiden. 
For hvordan har arketyperne reageret på corona og 
den nye verden, vi er vågnet op til?
Vi begynder her at folde nogle trends ud, som du kan 
læse mere om ved efterårets 2021-2022 trendrap-
port, som i år vil beskæftige sig med store som små 
markedsdrivende forbrugertendenser.

Rigtig god læselyst!

På vegne af hele holdet hos Lahme Kommunikation, 

P.S. du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med 
trends og tendenser i rapporten Lahme Trendrapport 
2020, som ligger gratis på Lahme.dk. Det er også den 
rapport, der giver dig en grundlæggende og grundig 
indføring i vores fire arketyper.

P.P.S. hvis du ønsker at vide mere om de danske 
forbrugere under nedlukningen og coronakrisen, 
kan du finde vores rapport 909 danskere om corona 
på lahme.dk.

EN UPDATE: Vores 4 
arketyper og coronakrisen



I vores trendrapport ved indgangen 
til 2020 slog vi fast, at vi stod på

kanten til problemløsningens årti. 
Vores bevæggrunde var, at det var 
nu, vi skulle rydde op efter de 100 
år, hvor vi har brugt løs af verden, 
brugt løs af ressourcer og i det hele 

taget væltet os i muligheder.



Vi skrev således:

1920’erne var fulde af leg og grænsesøgning – 
vi brugte og forbrugte, og vi kastede om os med       
glimmer, badede i champagne og nød alt det nye, 
dette nye årti kunne give os. Men dengang var man 
også presset – for man var på vej ud af et årti med: 

• Flygtningestrømme og krig
• Nye sygdomme, vi ikke forstod 
• Ny teknologi, der gav os informationsalderen 
    og en helt ny økonomi 
• Og kvinderne, især de unge, insisterede på en 
    ny verdensor den, hvor deres stemmer blev hørt. 

Det var også i 1920’erne, at vi grundlagde 
de udfordringer, vi står med nu:

Det var i 1920’erne, vi begyndte olieboringen i 
Amazonas og den systematiske fældning af skovene.

Det var i 1920’erne, vi overgav os til privatbilismen 
– en af de helt store udfordringer i dag.

Det var i 1920’erne, vi begyndte at købe færdigsyet tøj, 
og her industrialiseringen gjorde det billigt nok til, at 
vi ville have mere. Det var i 1920’erne, biograferne for 
alvor viste os et bedre liv, som vi også selv ville kunne 
forbruge os til.

Desværre fik vi mere ret, end 
vi havde lyst til at få, for hvis 
der er noget, der passer, så er 
det, at det indeværende årti i 
den grad skal bruges til at løse 
problemer. Det er desværre 
også rigtigt, at vi står og ser 
ind i sygdomme, vi ikke forstår.



For 101 år siden fløj det første fly over 
Atlanten og indvarslede en oplevelse 
af hele kloden som tilgængelig. Det var
her, den store verden efterhånden blev 
den lille, blev tilgængelig og selv de 
fjerneste egne rykkede ind på landkortet. 

Nu efter Covid-19-udbruddet ser vi på 
en verden, der dag for dag bliver større 
og dag for dag bliver mindre tilgængelig. 
Selv Aarhus blev for en stund utilgængelig, 
det samme gælder Glostrup og Ringsted.

Tør man vove sig ud i det ukendte, eller 
er det bedre at blive, hvor man hører til?



Når vi ser tilbage i kulturhistorien og på de 
udfordringer, man stod med på kanten til det nye 
årti 1920’erne – ja, så skal der ikke meget til, for 
at vi kan se, hvordan historien allerede har gen-
taget sig og fortsat kommer til det i 2020’erne. 
Som vi har skrevet om i vores Trendrapport 
2020-2021, så var man også i 1920’erne på vej 
ud af et årti med nye sygdomme, som man hidtil 
ikke havde set. Den helt store udfordring var den 
store dødbringende influenzapandemi, nemlig 
Den Spanske Syge, der raserede i 1918-1920, 
og i 2020’erne er den erstattet af en ny stor 
influenzapandemi, nemlig Covid-19. 

Fælles for de to store pandemier er, at vi skal 
finde en måde at komme videre på. Økonomien 
er i Danmark (og 7-9-13) godt på vej igen, men 
hvad har det gjort for os som mennesker? 
Dette har vi undersøgt i vores rapport 909 
danskere om corona, men… Det er ikke nok
. 
For hvad er der sket med de fire arketyper; 
Glowcalisten, Soulsootheren, 88’eren og 
HENRY ? Hvor står de post Covid-19? 
Har de ændret holdninger? JA! – og hvad 
mener de så nu?  

Se tilbage for at se frem

2020’erne bliver 
problemløsningens 
årti. 





»Trøster det dig lidt at tænke/
på at når vi mennesker er/
væk,vil solen fortsat finde/

Tilbage til unaturen 
– Rasmus Nikolajsen

GLOWCALISTEN

nye måder at gå ned på?«



Glowcalisten har dårlig klimasamvittighed, læser om mode, 
haver og mad, og danser på den synkende skude klædt i luksus-
brands med et glas økologiske bobler i hånden … (læs mere om 
Glowcalistens kendetegn i Trendrapport 2020-2021). 

Men Glowcalisten er også TRENDSÆTTER. Under corona 
var det Glowcalisten, der var først til at støtte op om lokale 
restauranter og danske bæredygtige luksusbrands inden for 
mode og skønhed. Glowcalisten ønsker fortsat at forbruge 
klimabevidst, men med glimmer på tilværelsen. 

(Fokusgruppe under Covid-19)

G
L

O
W

C
A

L
IS

T
E

N

Jeg vil gerne støtte mit 
lokalmiljø. Så er det 
faktisk lige meget, om 
det bliver lidt dyrere.

“

Glowcalisten tror fortsat på

Alt med måde

og

at vi skal huske at leve 
livet, mens vi har det



Glowcalisten har købt et sommerhus i 
Danmark under corona. Forestillingen om 
lange lyse nætter tæt på vand og skov, 
iklædt bæredygtigt luksushyggetøj med 
nære venner om det ”tilfældigt” dækkede 
bord med økologisk sparkling tea i glasset 
under lanterner fra den lokale gårdbutik 
har overbevist Glowcalisten om, at man ikke 
overlever uden et sommerhus. 

Men selvom sommerhusglæden kommer til 
at fortsætte, så kommer Glowcalisten også 
til at længes efter lune temperaturer under 
varme himmelstrøg.

Hvornår? Allerede fra sommeren 2021, 
alternativt 2022.
Hvorfor? Glowcalisten tror stadig på verden 
og lever under filosofien: Alt skal kunne 
begrundes!

Og netop derfor kommer vi til at se, at Glow-
calisten allerede fra sommeren 2021 rejser 
mod sydeuropæiske strande og små lokale 
havnebyer i Italien, Frankrig og Spanien. 
Glowcalisten overbeviser nemlig sig selv 
om at have ”opfundet” den perfekte cocktail 
ved at støtte op om økonomien i nogle af de 
lande, der har været hårdest ramt under 
corona. For på den måde kan Glowcalisten 
retfærdiggøre, at de rejser sydpå, selvom 
de også lige har købt sommerhus, som de 
måske endda overvejer at leje ud for at 
glæde andre og deres egne pengepunge. 

Hvor ser vi Glowcalisten 
i de kommende år?

Vi har overvejet helt 
at skrotte udlandet de 
næste mange år og så 
købe et sommerhus på 
en af de danske øer i 
stedet.

“

(Fokusgruppe under Covid-19)





“Hvad kan du gøre for 
at fremme verdensfreden? 
Gå hjem og elsk din familie”
Moder Teresa

88’erne
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88’erne er den generation, der er 20 år yngre end 
68’erne. Stort set alt hvad 68’erne troede på – eller 
troede, de troede på – har 88’erne vendt ryggen, 
gjort omvendt eller fundet en mere pragmatisk 
måde at håndtere på … (læs mere om 88’erens 
kendetegn i Trendrapport 2020-2021). 

88’erne har både haft det virkeligt dejligt og meget 
svært under corona. 88’erne er inkarnerede familie-
mennesker og tror på kernefamilien og storfamilien. 
De har haft svært ved at undvære den store og nære 
familie under corona, men de er samtidig blevet 
styrket i deres forestilling om, at det lykkelige liv 
leves bedst, når familien er samlet. 

Covid-19 har været en øjenåbner 
i forhold til mit familieliv. Jeg 
har under nedlukningen haft 
meget mere tid sammen med 
vores datter, hvilket jeg også 
ønsker for fremtiden.
(Fokusgruppe under Covid-19)

88’erne tror fortsat på

Idealet = 
kernefamilie

At man hjælper sin 
familie  – også 
økonomisk

Og at man må kæmpe 
for sin livsglæde 



Hvor ser vi 88’erne i 
de kommende år?
Coronaen har fået os til at genoverveje, 
hvordan vi lever og ønsker at leve vores liv. 
Vi kommer til at se, hvordan flere 88’ere 
prioriterer familieliv over arbejdsliv – nogle 
vil gå markant ned i tid på arbejdet, mens 
de mere ekstreme vil være hjemmegående 
(en tendens vi ser nærmere på i vores 
kommende trendrapport).

Det store spørgsmål bliver nu:
Var det også sket uden corona? Måske. 
Bølgen var i gang, men med pandemien 
er der kommet ekstra skub i den tendens. 
En af grundene til, at valget er blevet nem-
mere for flere 88’ere, er, at verden nu føles 
stor, uoverskuelig og farlig fremfor lille, 
nær og tryg.

88’erne kommer derfor heller ikke til at 
rejse ud af landet de kommende år. Hvis de 
vover sig ud, bliver det mod nord, længere 
ind i velfærdstaternes Skandinavien, og så 
bliver det i form af en ombygget autocamp-
er, hvor hele familien kan sove sammen i 
én stor seng. Vi kommer til at se, at 88’erne 
fylder de danske campingpladser og øer op 
i deres ferier. De kommer til at blive inden 
for landets grænser – også de næste 5 år.

Før skulle børnene passe 
ind i vores karriereliv. 
Nu er det karrieren, der 
skal passe ind i vores 
børnefamilieliv.

“
“

(Fokusgruppe under Covid-19)





”Now if you listen closely
I’ll tell you what I know

Storm clouds are gathering
The wind is gonna blow

The race of man is suffering
And I can hear the moan,

‘Cause nobody,
But nobody

Can make it 
out here alone.”

Uddrag af Maya Angelous digt Alone fra 1975

S O U L S O O T H E R E NS O U L S O O T H E R E N



Soulsootheren har sat foden i. De vil ikke lade sig koste 
rundt længere, og de nægter at leve et stressfuldt liv. 
De omfavner derimod en bæredygtig hverdag med plads 
til både meditation og økologi … (læs mere om Soul-
sootherens kendetegn i Trendrapport 2020-2021).

Det gode liv for Soulsootheren er lig med det naturlige. 
Det betyder, at Soultootheren tror på, at vi skal tilbage 
til vores rødder og det naturlige, hvorfor Soulsootheren 
omgiver sig med natur og planter. Forestillingen om, at vi
skal passe godt på moder jord, er blevet bekræftet under
corona, hvor man har kunnet følge med i billeder fra 
rummet, der viser, at jorden og luften har fået det bedre
med en pause fra trafik og forurening.
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Jeg tror, at hele det her 
coronashow har været godt 
for klimaet. Det kan man jo se 
på billederne fra storbyerne 
rundt omkring i verden. 
Der er meget mindre smog.

“

“



Soulsootheren tror stadig på 
 

Ro og balance 

Naturen 

Og at vi skal kæmpe
for klimaet 

Hvor ser vi Soulsootheren 
i de kommende år?

Soulsootheren: Selvomsorg og sam-
fundssind. Soultsootheren hengiver sig 
til den bæredygtige hverdag og støtter 
op om bæredygtige og økologiske danske 
brands, fordi det er bedst for krop, sjæl 
og samfund. Soulsootheren går forrest i 
klimamarchen, men i stedet for at tage på 
luksusophold på Sri Lanka som før coro-
na, tager Soulsootheren nu – post corona 
og de kommende år – på vandreture og 
meditationsture i Norge og Sverige. Soul-
sootheren tror nemlig fortsat på den indre 
bæredygtighed, hvor sjæl, krop og ånd skal 
være i balance.

I vores rapport 909 danskere om corona 
slog vi følgende fast, som vi ikke vil tøve 
med at gentage. Igen er det Soulsootheren, 
der fører an:

”Det er meget muligt, at der er opstået en 
decideret ”køb dansk”-bevægelse, enten 
på græsrodsniveau eller som en del af en 
større agenda, men vores nationale bev-
idsthed er helt sikkert blevet skærpet og 
hjulpet godt på vej af grænselukningerne. 
Bevidstheden om at stå sammen nationalt 
fremfor internationalt kan synes paradok-
sal i en international krise, som om noget 
viser, hvor stærk en verdensorden glo-
baliseringen har skabt, men vi gør, som vi 
har gjort i alle større kriser siden midten af 
1800-tallet: Søger hjem, forstærker indad 
og bliver opmærksomme på, hvor dejligt 
der egentlig er i Danmark”.





{Don’t worry, I won’t hurt you
I only want you to have some fun}
I was dreamin’ when I wrote this,
forgive me if it goes astray
But when I woke up this mornin’, 
could’ve sworn it was judgment day
The sky was all purple, there were 
people runnin’ everywhere
Tryin’ to run from the destruction, 
you know I didn’t even care
Say say two thousand zero zero 
party over, oops, out of time
So tonight I’m gonna party like 
it’s nineteen ninety-nine
I was dreamin’ when I wrote this, 
so sue me if I go too fast
But life is just a party and parties 
weren’t meant to last
War is all around us, my mind says 
prepare to fight
So if I gotta die I’m gonna listen to 
my body tonight
Yeah hey, they say two thousand 
zero zero party over, oops, 
out of time
So tonight…

Prince, 1999.

HENRY



Henry er under 50 år, har en årlig indtægt på omkring 
600.000 kr. og har mere end 1,5 millioner investeret/
pensionsmidler sparet op. Henry insisterer på, at festen ikke 
er slut, og at forbrug er vejen frem … (læs mere om Henrys 
kendetegn i Trendrapport 2020-2021).

Henry er træt:

af Helse-Else og alle hendes venner

af forbud, løftede pegefingre og moral 

og 

af skyld og skam 

Det har været hårdt for Henry under corona. Meget hårdt!
For Henry vil nyde livet, og det har corona sat en stopper for. 
Under corona har Henry anlagt et udendøres home-gym 
og købt en hundehvalp til familien. 

H E N RY:

High Earner 
Not Rich Yet
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Hvor ser vi Henry de 
kommende år? 

Henry var den sidste til at annullere fly-
billetter, da corona brød ud, men det var 
også Henry, der var den første til at booke 
en luksusferie, da dele af Europa lukkede op 
for fly og feriedestinationer igen. Henry savner 
sine kosmopolitiske venner og planlægger 
allerede den næste ski- og sommerferie, for 
Henry har udlængsel. Og han har da også 
allerede været på luksusferie sydpå i sommer-
en 2020 og ikke tøvet et eneste millisekund 
med at lægge det på de sociale medier.

Det betyder ikke så meget, om rejsedestina-
tionen hedder Bali eller Malaga, så længe det 
er en luksusferie, hvor han/hun kan nyde livet 
i godt selskab. 

Miljøet er ikke min 
førsteprioritet. Det er 
mine børn. Vi vil gerne 
give vores børn nogle 
gode oplevelser, også 
hvis det bliver på 
bekostning af miljøet.

“

“
(Fokusgruppe)



Tusind tak,
fordi du 
læste med!

I dette efterår, efteråret 2020, lancerer 
vi vores nye TrendForecast for 2021-2022. 
Den er dit værktøj til at navigere i de 
strømme, der er på vej, og dem vi allerede 
står i. Du vil få indsigt i konkrete trends og 
tendenser, men også i de store bevægelser, 
der vil påvirke dig, os, og alle forbrugere 
i den kommende tid.

Du kan holde dig opdateret ved at abonnere på vores nyhedsbrev, 
MiniMagasinet, via Lahme.dk.

Vi er et fullservice kommunikationsbureau, som kan hjælpe dig med 
at omsætte trends, tendenser og strømme, så dine produkter og 
forbrugere finder hinanden på fineste vis. 
Skriv til info@lahme.dk, hvis du vil i kontakt med os.


