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Superbrugeren anno 2009  

Superbrugeren contra resten af befolkningen 
Kilde: Gallup 2009 og Lighthouse Cph.  



Vi er alle multimedieforbrugere, 
men det er blot forskelligt hvor 
mange forskellige medier, vi 

multiforbruger  



Den danske superbruger 

Kendetegnet ved i markant højere 
grad at benytte blogs, 
netværkstjenester og net via 
mobiltelefonen 

71% mænd 

51% 20-39 årige 

61% med en erhvervsuddannelse 
eller en højere uddannelse.  

74% er funktionærer eller 
studerende.. 

Hovedparten er enten unge uden 
familie (27%) eller familier med 
større børn (25%). 



Superbrugerens mediedøgn  
Superbrugeren; Meget 
net i primetime, meget 
radio, meget lidt avis 



Resten af befolkningens 
mediedøgn  



TV og internettet: Sammenligning ml. 
superbrugeren og resten af 

befolkningen 

Superbrugeren; 
mindre TV, mere net 

over hele dagen 
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Formål med internet brug 
Målgruppe: Total ugentlig internet brug  

Superbrugere 
Traditionel 

Hvad bruger vi internettet til? 
Nyheds- og 

underholdningsjunkier
? 



Vi integrerer nye medier i vores hverdag – nogle mere end 
andre, men det betyder ikke, at vi ikke benytter de 

traditionelle medier. Indtil videre er der noget der peger på, 
at mange faktisk trives med at lade deres hverdag 

strukturere af bl.a. de fastemedier og faste sendeflader.  



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

2000 2010 

• 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 

Vi står på tærsklen til en 
forandring. VI KOMMER 
IKKE TILBAGE TIL DER 
HVOR VI KOM FRA, 
NÅR STØVET FRA 
FINANSKRISEN HAR 
LAGT SIG. Vi er på vej et 
nyt sted hen 



Optimering 
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Professionelle forbrugere 

Vi søger spillere med styrke, mod og soliditet 

Vi bruger institutioner og virksomheder til at definere 
vores identitet og til at finde rodfæste 

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 



Hvad betyder det for mediers rolle i 
danskernes hverdagsliv?  



Virtuligheden 
Sammensmeltningen mellem virtuelt og virkelig er 
en kendsgerning. Forbrugerne glider ud og ind af 
begge verdener i en udstrækning der gør, at de ikke 
kan adskilles og antallet af forbrugere, der konstant 
er online er eksplosivt stigende. 



Specialisering    
Forbrugeren bliver mere specialiserede og kan udleve 
denne specialisering på nettet. Det betyder, at man i 
højere grad kan udleve individuelle behov og interesser. 
Blogs, tags, fora og eksperter centrale elementer i det 
specialiserede og professionelle forbrug.  



Forbrugerne ønsker mobilitet; Viskal kunne gøre 
hvad vi vil, hvornår vi vil. Derfor er mobilen vores 
uundværlige redskab i hverdagen; vi glemmer 
snarere nøglerne end mobilen. Onlige chat, 
breaking news, mails, facebook m.m. optager i 
stigende grad forbrugerne når vi er ”on the go”. 

Mobil (iltet) 



Tidsoptimering  

Tidsslugeren over alle bruges til at øge effektivitet. 
Forbrugernes brug af medier og teknologi knytter 
sig i høj grad til muligheden for at optimere deres 
tid;  online catwalks og showrooms, nyhedsfeeds, 
køb af billet via mobilen mm.   



Medierne er som alt andet forbrug i vigtig del af 
vores selviscenesættelse. Forbrugerne bruger i 
høj grad medierne til eksponering – og blottelse. 
Til at være på, være med, være i live. 

Eksponering 
og blottelse 



Lukkede 
fællesskaber 

Forbruger søger i stigende grad lukkede 
fællesskaber med ligesindede, interessefæller. 
Dette foregår ikke alene på nettet, men her gøres 
det nemmere i kraft af ophævelsen af afstande og 
landegrænser, men det tiltaler ligeledes forbrugeren 
at opretholde en vis grænse og distance.  



Transparens    

Forbrugeren forlanger transparens – og skaber selv 
denne hvis ikke virksomhederne eller medierne gør. 
Brugerskabt indhold, brugeranmeldelser, 
gennemsigtighed, blogs m.m. Gør, at forbrugerne 
forventer at finde de informationer de ønsker og straffer 
ved kasse 1, hvis man forsøger at omgå dette behov 



Brug af mediet på 
mediets præmisser 

Brug mediet på 
mediets 
præmisser 



Teknologien menneskeliggøres ikke kun i form af 
gode brugergrænseflader, men også i form og 
udtryk. Menneskelig anatomi og følelser. Bevæger 
sig langt væk fra den high tech formsprog og 
stiliserede avatarer.  

Menneskelig 
(gjort) teknologi 



Forbrugerne søger konsistens, mod integritet. 
Forbrugerne søger spillere, som har integritet og, 
som ved hvem de er og hvad de står for og som 
vælger deres egne veje i stedet for at lefle for 
kunderne eller efterligne konkurrenterne. 

Integritet  



Forbrugerne konfronterer medier og 
virksomheder med nye krav og 

behov, iagttager dem fra alle vinkler 
og forventer komplet sammenhæng 

og integritet i virksomhedernes 
initiativer og tiltag. 



Konsekvenser og muligheder i forhold til  
multimedieforbruget 

Primære dimensioner Primære konsekvenser Potentielle fokusområder 

Toptuning 

Fællesskabs-
hygiejne 

Filtre og 
grænser 

•  Forbrugerne lever i et kolossalt udbud af 
underholdnings-, oplevelses- og kulturudbud 

•  Forbrugerne har ingen oplevelse af 
medieforpligtelse. 

•  Forbrugerne har et tilsyneladende umætteligt 
kommunikationsbehov, men behov for at luge 
ud i bombardement af input. 

•  Forbrugerne bliver mere og mere sofistikerede 
og specialiserede. 

•  De digitale platforme muliggør endnu højere 
grad af individualiserede behov. 

•  Forbrugerne er superoptimerende og har brug 
for at vide, hvad de får ud af at bruge tid og 
penge på et medie. 

•  For forbrugerne er medieoplevelsen summen af 
indhold, rammer og og udbyders brand/position. 

•  Der er fortsat grobund for faste flader og kendte 
rammer til at strukturere dagen. 

•  Forbrugerne betaler for medier/underholdning/
oplevelser, der er noget værd for dem. 

Virtuligheden 

Eksponering og 
blottelse 

Lukkede fællesskaber 

Specialisering 

Tidsoptimering 

Mobilitet 

Transperans 

Optimering 



Multimedie menneskets virkelighed kommer i 
stigende grad til at handle mindre om 

information og oplysning og medier i klassisk 
forstand, men om selvudlevelse af helt ny 
kaliber ved hjælp af mennskevenlige og 

teknologier 




