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I det Moderne segment finder man i stor udstrækning den yngre del af befolkningen, der er 
i færd med at opbygge en karriere og sætte sit præg på udviklingen i erhvervslivet.   
Den moderne dansker er i overvejende grad under fyrre år med en lille overvægt af mænd 
og ofte bosiddende i hovedstadsområdet, men der er dog ikke en meget udtalt geografisk 
skævhed for dette segment. 

Vi befinder os i et veluddannet og vellønnet segment og dermed i de højere socialklasser. 
Således tjener en tredjedel af segmentet mere end 300.000 kroner om året, hvilket er det 
højeste indtægtsniveau blandt alle de otte kompassegmenter. Der arbejdes dog også for 
sagen med lange arbejdsuger – for en stor del af det moderne segment er den opfattede 
arbejdsuge på 40 timer og derover. Beskæftigelsen er enten lavere eller højere funktionær 
– men der er dog også en del lærlinge/studerende i segmentet formentlig med aspirationer 
i retning af karrierejob og høj løn. 

I det hele taget går den moderne dansker meget op i karrieren. En stor del af segmentet 
bruger PC hjemme i forbindelse med arbejde, der læses faglitteratur og tidsskrifter og 
erhvervsstoffet i aviser og blade får større opmærksomhed end i de andre segmenter. 
Berlingske Tidende, Børsen, Jyllands-Posten og Computerworld hører således til blandt 
de foretrukne medier – både i papirudgave eller på Internettet, som de moderne er 
storforbrugere af. Deres tilstedeværelse på internettet er i overvejende grad centreret 
omkring nyheds- og informations-søgning og personerne i dette segment holder sig heller 
ikke tilbage fra at anvende internettet, når det kommer til finansielle transaktioner via PC-
/net-banking. 

Det moderne segment køber gerne kvalitets-/mærke-varer og aflægger gerne Illum og 
Magasin besøg. Man er opmærksomme på nye trends og livsstilsprodukter, og man henter 
i overvejende grad inspiration hertil i magasiner. Derudover er forretningsrejser i Danmark 
eller udlandet også en større del af dagsordenen end hos de øvrige segmenter. Der bliver 
dog også tid til motion for den moderne dansker, der både dyrker holdsport og individuel 
sport både i og uden for en klub.. 

Det politiske ståsted er – nok ikke helt overraskende – Venstre og Konservative, der skal 
finde en del af deres vælgere hos det moderne segment. 

Holdningsmæssigt favner den moderne danske egentlig relativt bredt. De er begejstrede 
for ny teknologi og mobiltelefoner og går i høj grad op i at have succes, men de synes ikke 
umiddelbart, penge er en målestok for, hvordan man klarer sig i forhold til andre, og de 
synes heller ikke, at man må acceptere miljøforurening, hvis industrien skal vokse. 


