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

T R E N D :



Vi bliver alle revet med af den, om vi vil det 
eller ej, og også selvom nogle mennesker 
ikke opdager den, vil den få indflydelse på, 
hvordan vi bevæger os i verden, hvordan 
vi forbruger, og hvordan vi fortolker det, 
der sker omkring os. Det er altid sjovest at 
opdage bølgen, når den er på vej op, frem-
for når den er på vej til at lukke sig om sig 
selv – og dét er præcis det, trendforskning 
skal give mulighed for.

Trendforskning består i at se på tendenser, 
afkode dem og skabe begreber, redskaber 
og retninger ud fra dem. Vi kigger på alt 
fra tal fra de store råvarebanker, til hvad 
der bliver investeret i over farvekort, øgede 
tilvalg og fravalg til de ord, begreber og 
musikgenrer, der dyrkes. Vi leder efter prej 
om fremtiden, men vi leder også efter noget 
andet: Historien. For tingene har det med 
at gentage sig – så når vi ser frem, ser vi 
også altid tilbage for at være endnu  bedre 
rustet. Hos Lahme gør vi det abstrakt, men 
vi gør det også meget konkret – her i denne 
TrendRapport vil du finde eksempler på 
begge dele.

God fornøjelse

Kærlig hilsen
Julia & co.

En megatrend kan 
forstås som en bølge; 



2010’erne har været et årti med økonomisk 
opsving efter finanskrisen, et årti hvor vi har 
taget nye teknologier til os, et årti med klimadebat 
og miljøbevidsthed, et årti med cyberkrig, cyborgs 
og FOMO - et årti, hvor vi i kraft af udviklingen
er blevet tvunget til at debattere eksistentielle 
spørgsmål om, hvordan vi lever det gode liv.

Download vores infographic om opmærksomhedsøkonomi her:
https://lahme.dk/trendforskning/

Hvad tager 
vi med os? 



I 2010 kunne man downloade Instagram 
for første gang – og opmærksomheds-
økonomien opstod.

I 2011 fulgte Snapchat efter.

I 2011 blev Helle Thorning Schmidt den 
første kvindelige statsminister i Danmark,
og i perioden 2009-2017 ledte Barack 
Obama – set med socialdemokratiske øjne 
– USA på rette vej igen. 

I 2018 mødte vi Greta Thunberg, som 
krævede at blive hørt, og vi lyttede og 
blev enige med hinanden om, at ung-
dommen nok skulle redde verden.

I 2015 stod vi ansigt til ansigt med flygt-
ningekrisen, da syriske flygtninge gik over 
den danske grænse.

Og i 2017 var #metoo på alles læber. 

I 2019 taler alle om klimakrisen. 

2010

2011

2018

2015

2017

2019

Men hvad skete 
der egentlig? 



Sidst vi stod på kanten til 20’erne var 
i 1919; og det er ikke svært at kigge 
tilbage og se en lige linje fra 1920’erne 
til 2020’erne. 

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 informations-
  alderen og en helt ny økonomi

- Og kvinderne, især de unge, insisterede på 
  en ny verdensorden, 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 privat-
bilismen – 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.

Og det var i 1919, det første fly fløj over 
Atlanten og indvarslede en oplevelse af 
hele kloden som tilgængelig.

De udfordringer, problemer og konflikter, 
vi kommer til at forsøge at løse i 2020’erne,  
bunder i diskussioner, debatter og tendenser, 
vi som samfund allerede har stiftet bekendt-
skab med – ikke bare i 2010’erne men også 
for hundrede år siden. Derfor ser vi et klart 
billede af, at fascinationen af og viden om 
vores kulturhistorie kan lære os at forstå 
og forudsige, hvad der præger den tid, vi 
lever i, og dermed også det liv, vi lever. 

Hvad skal vi bruge
de nye 20’ere til?

2020’erne bliver 
problemløsningens 
årti. 

Derfor: Se tilbage for 
at forstå fremtiden.



De brølende 1920’ere er på mange måder et 
definerende årti inden for skønhedsdyrkelse, 
forbrug og industriel udvikling. De fleste 
tænker på glimmer, fest, pailletter, jazz, 
korte kjoler og økonomisk opsving, når de 
hører om 1920’erne. Men 1920’erne var også 
meget andet. Årtiet var præget af usikkerhed 
og frygt. For store landbrugskriser, urban-
isering og et børskrak, der fik store globale 
konsekvenser, vendte op og ned på tilværelsen 
i Europa og USA. Samtidig var 1920’erne klemt 
mellem to konfliktfyldte årtier – 1910’erne og 
1930’erne – der var præget af revolutioner og 
nye måder at tænke mennesker og samfund på, 
og hvor nye ”samfundsreligioner” som fascisme 
og socialisme fik en stemme. 

(Lahme, Damen i Midten, 2018). 



Arketyper bruges i mange samfunds- og socialfaglige 
læringstraditioner som sociologi, etnologi, psykologi 
m.m. Trendforskning benytter sig blandt andet af 
alle disse discipliner, og for os er arketyperne en slags 
resultat eller måske nærmere en slags kondensering 
af vore analyse. 

De Nye Forbrugere
- mød arketyperne



“Archetypes are, by definition, 
factors and motifs that arrange 
the psychic elements into certain 
images, characterized as archetypal, 
but in such a way that they can be 
recognized only from the effects 
they produce. 
(Jung: A Psychological Approach to the Trinity, CW 11, par. 222, note 2.)

Som Jung siger, er arketyperne faktorer 
og motiver, der arrangerer de psykiske 
elementer i bestemte billeder, som vi lærer 
at genkende som arketyper. Vi har forudbe-
stemte antagelser om, hvad vi kan forvente 
os af arketyperne. Vi ved for eksempel alle 
sammen, hvordan vi skal definere en mor 
eller et barn ud fra ubevidste psykiske 
strukturer. 

Når vi i denne e-bog præsenterer fire nye 
arketyper, betyder det altså, at vi har fundet 
flere signifikante mønstrer, som træder frem, 
når vi undersøger, hvordan danskerne lever 
deres liv. Mønstre og tendenser, der præger 
danskernes liv og vores samfund, som vi kun 
kan forklare ud fra de nye arketyper.





»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 digte om 
verden og danser på den synkende skude klædt i luksusbrands 
med et glas økologiske bobler i hånden. Glowcalisten er her 
og der og allevegne. Glowcalisten er din nye trendsætter, 
din firstmover, og det er ham/hende, der finder de nye rejsemål 
først. Det er også Glowcalisten, der sætter tonen i klimadebatten, 
og det er Glowcalisten, der konsekvent leder efter svaret på 
spørgsmålet om, hvorvidt vi kan lindre den dårlige klimasam-
vittighed, om vi kan fortsætte vores forbrug, hvis vi leder efter 
smartere måder at forbruge på?

1 https://www.bt.dk/forbrug/dansk-modekonge-lukker-ned-i-dag-verden-har-brug-for-det-stik-modsatte-af-black

”Vi bliver simpelthen nødt til at erkende, 
at vi ikke kan leve og forbruge som hidtil. 
Det vil være uansvarligt. For det ligger nu 
engang som en opgave for os netop nu, at  
vi bliver bedre til at tage vare på planeten
jorden og handler.” Mickey Gjerris i
forbindelse med sin bog om klima-etik: 
Upraktisk håndbog i lysegrønt håb. 

Glowcalisterne synes at have knækket kod-
en, vil nogle mene. De har droppet oksekø-
det og spiser økologisk, men de finder også 
plads til michelin-mad og importeret fransk 
vin i weekenderne.

(Mads Nørgaard)
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Verden trænger til 
mere langsomhed, 
mere omtanke og 
bæredygtige 
løsninger1

“

“



Glowcalisten tror på

Glowcalisten ønsker at rejse mere socio-
økonomisk og klimabevidst. De vil føre an
i debatter om klima men nok næppe skære 
ned på hele deres forbrug. De vil bilde sig 
selv ind, at de gør det, og de vil sige ja tak 
til alle luksusvarer, der med stærke, 
smukke brands overholder løfter om at 
tage hensyn til klima, planet og mennesker. 
Du kan spotte dem på deres lokalt indkøbte 
varer, og de vil sluge brandede informa-
tioner og historier bag om brands for aldrig 
nogensinde at være deciderede uvidende 
om deres forbrug. Alt skal kunne retfærdig-
gøres. Og inderst inde tror Glowcalisten
stadig på, at verden kan redde sig selv.

Verden trænger til 
mere langsomhed, 
mere omtanke og 
bæredygtige 
løsninger1

Hvor ser vi Glowcalisten 
i de kommende år?

Glowcalisten er
ubevidst om, at 
deres identitet ligger 
i deres forbrug

Alt med måde

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





“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. 

Derfor:
Generation 88’erne er yngre fætre og kusiner 
og nogle endda børn til 68’erne. 88’erne er 
opvokset med idealer om den frie kærlighed, 
antimaterialisme og økodrømme. Nogle af
idealerne har de gjort op med gennem deres
måde at indrette deres liv på, andre har de 
levet længere ud, end 68’erne selv gjorde.

88’erne tror på

Idealet = 
kernefamilie

At man må kæmpe 
for sin livsglæde

De nye teknologier

At man hjælper 
sin familie  – også 
økonomisk



Ansvar for egen lykke
I jagten på det gode liv er 88’erne indstil-
let på, at de selv skal arbejde for at opnå 
en større livstilfredshed. De ved, at det er 
deres eget ansvar at leve lykkeligt og længe. 
Vi finder 88’erne på stien i skoven eller i 
fitnesscentret4 med podcasts5  i ørerne. De 
holder sig aktive og opdateret, for livet er 
ikke slut, når man fylder 60, det er tvært-
imod først lige begyndt6. 

New is always better? 
88’erne er en generation, der har set lidt 
af hvert, og de er derfor ikke bange for at 
lade sig påvirke af nye tendenser og tek-
nologier. Det er derfor heller ikke overrask-
ende, at det netop er deres generation, 
der streamer mest og læser flest e-bøger7.

SPOT på 88’erne de næste år

88’erne vil have det sjovt – men helst på 
tværs af generationer. De vil være klar til 
at købe ind på nærmest alt, der kan give 
dem evig adgang til det gode liv. De køber 
ind i selvforbedring, forsikringer, ny forsk-
ning og alt, der ligger i et krydsfelt mellem 
fysisk og psykisk aktivitet. De er samlere, 
ikke spredere, og de vil have nærhed til 
både brand og produkt, så snart de inve-
sterer i noget. Et ansigtsløst produkt vil 
aldrig kunne blive et dyrt produkt hos 
dem – jo bedre de kender afsenderen, jo 
mere logisk er det for dem at investere 
flere penge.

Er kernefamilien utopisk? 
I 2018 var skilsmisseprocenten på 46,51 %, 
den laveste procent i 6 år2. Vi lever i 2019 
i et samfund med 37 forskellige familiefor-
mer3. Den klassiske kernefamilie udfordres 
i takt med, at vi bliver mere tolerante over 
for andre måder at leve på. Men forestil-
lingen om, at den klassiske kernefamilie er 
nøglen til det gode liv, lever stadig i bedste 
velgående. 

Når familien er samlet, 
er alting godt 

88’erne lever med forestillingen om, at det 
gode liv praktiseres gennem den klassiske 
kernefamilie. De er bosat i provinsen eller 
forstaden, hvor der er plads til, at alle 
deres børn og børnebørn kan komme til 
middag. For dem er lykke lig med familie 
og nærvær, og derfor vil de i den optimale 
verden bo sammen med deres familie på 
tværs af generationer i naturskønne om-
givelser med plads til både børnebørn, 
bistader og bærbuske. 

2 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-valg/vielser-og-skilsmisser/skilsmisser
3 https://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/2014-09-05/s%C3%A5dan-ser-familien-danmark-ud
4 https://www.idan.dk/vidensbank/downloads/sport-og-motion-i-danskernes-hverdag/138feabd-6941-413c-86f0-9c7600f4a58c
5 (Kilde: Dansk Erhverv 2019)
6 http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1229.pdf
7 Kilde: Dansk Erhverv 2019)





”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 N



Vi lever i en tid, hvor verden på en og samme tid bliver 
både større og mindre, lykkeligere og mere angst. Verden 
er blevet så stor, at flere og flere ikke kan rumme den: 
I USA er man begyndt at behandle for øko-angst og
klimasorg. Men verden er også blevet mindre, og de 
sociale medier gør den indimellem ikke bare mindre, 
men også strammere.

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. 

Soulsootheren leder efter trøst og efter, 
at andre skal trøste hende/ham.
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Soulsootheren tror på 
 

Ro og balance 

Naturen 

At vi skal kæmpe
for klimaet 

Karma 

Hvordan kommer 
Soulsootheren til at 
vise vej?

Soulsootheren kommer blandt andet til 
at omgive sig med navy toner for ekstra 
ro. De indretter deres hjem med træ og 
marmor, da de foretrækker et element af 
naturlighed. Krystaller er allerede flyttet 
ind hos firstmovere, og om lidt vil drøm-
mefangeren for alvor rykke ind i stuerne. 
Soulsootheren tror på, at man er nødt til 
at skabe fysiske rum, som kan indbyde 
til, at livet i dem bliver mere fredfyldt, og 
de trækker på alle kanaler inklusive de 
spirituelle.

Let’s go natural 
Det gode liv for Soulsootheren er lig med 
det naturlige. Soulsootheren tror på, at vi 
i bogstavelig forstand skal tilbage til vores 
rødder. Vi skal omgive os med grønne 
planter, vi skal spise lokale og økologiske 
fødevarer, og så skal vi bruge mere tid i 
naturen. Soulsootheren vil i de kommende 
år søge udendørs i alle aktiviteter, fra 
forrest bathing til open air sleeping til ud-
viklingen af nye boligformer, hvor boligen 
ikke nødvendigvis er afskærmet fra omgiv-
elserne. 

Klimaentusiast og luksusferie 
på Sri Lanka 

Soulsootherne går forrest i klimamarch-
en, men de bestiller også meditationsop-
hold på luksusdestinationer i Sri Lanka, 
og hvordan hænger det så sammen? 
Soulsootherne sætter pris på naturen og 
miljøet. For dem er bæredygtighed ikke 
bare noget, man køber i supermarkedet. 
De tror på den indre bæredygtighed, hvor 
sjæl, krop og ånd skal være i balance, på 
særlige steder og på, at den indre balance 
i en eller anden forstand også er bedre for 
miljøet.





{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 (bolig tæller med). 

Henry insisterer på, at festen ikke er slut – han/hun 
insisterer på, at forbrug er vejen frem, og at man for at
stå bedre i andres øjne sagtens kan overgive sig til økologi. 
Men helt ærligt, han er SÅ træt:

af Helse-Else og alle hendes venner

af forbud, løftede pegefingre og moral

af skyld og skam

Henry vil have det sjovt, spise ude, være på, omgive sig 
med gode venner. Han er over 40, men identificerer sig 
med millennialgenerationen, selvom han er stolt af at vide 
mere og vide bedre end dem. Henry tror på luksus, og 
han dyrker det!

M Ø D  H E N RY:

High Earner 
Not Rich Yet:
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Henry er i opposition til pænheden, nøjsom-
heden og begrænsningen. Hans krop er 
hans tempel for luksusdyrkelse, og når han 
træner, fokuserer han/hun på sexappeal og 
på at kunne nå derhen til, hvor han (igen) 
kan spise præcis, hvad han vil. Luksus 
vælges i stigende grad til og købes ind, fordi:

Man ser det som mere miljøvenligt

Kvalitet er et parameter for livsnyderen 

Autenticitet defineres af livsnyderen som 
nærhed mellem Skaber og Forbruger – 
Og det, vurderer alverdens Henryer, er 
større i luksussegmentet.

Ønsker GuiltFree Consumption: 45 % 
(Kilde Wunderman Thompson) vælger 
aktivt brands/virksomheder, som er 
miljømæssigt ansvarlige.

I think there is something 
about luxury – it’s not 
what people need, but it’s 
what they want. It really 
pulls at their heart.

“

“

- Marc Jacobs

2 https://www.euroman.dk/samfund/7-opdateringer-fra-mads-holgers-facebook-profil-der-minder-os-om-hvor-meget-vi-savner-ham

Henry kan lide livet, han vil nyde det, og 
hvis verden er lige ved at gå under, vil 
han nå at se det hele inden de næste 10 år. 
Henry står for den vækst, der trods klima-
aktivisme er på vej i rejsemarkedet, og han 
står også for den samlede vækst i luksus-
segmentet. Henry kan nås ved at vise ham,
at man tror på ham, at man er enig i livs-
nyderiet og i, at han, Henry, er det vigtigste 
menneske på jorden – også selvom den 
muligvis er lige på nippet til at gå under. 

”Jeg har virkelig ikke lyst til at stille tiden 
en time frem i nat. I stedet skulle vi enes 
om at stille uret tilbage ca. 30-40 år. Så 
ville der komme noget med Björn Borg, 
Anker Jørgensen, Preben Elkjær og Buster 
Larsen, men næ nej, I skal absolut stille 
tiden frem, så vi får noget med masseind-
vandring, skyr og slam poetry.”8 

Mads Holger i Euroman.



Denne Trendrapport er
udviklet, skrevet og designet 
af Lahme Kommunikation.  

Vi er
Sara, Ane, Maria, Mette, Simone, Ace, 
Michelle, Asta, Emilie, Anna, Anne-Sophie, 
Johan og Julia.

Du kan skrive dig op til vores MiniMagasin
om trends, kommunikation og forbruger-
tendenser på lahme.dk/minimagasin/

Og vi er kun en mail væk – fang os på
info@lahme.dk

Tusind tak,
fordi du 
læste med!


