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I det Moderne-fællesskabsorienterede segment finder man kulturkonsumenterne, der ofte 
benytter sig af kulturelle forlystelser. Social og samfundsmæssig ansvarlighed, åbenhed 
over for omverdenen, tolerance og medmenneskelighed er nøgleord, der kendetegner 
dette segment - især når det kommer til Danmarks virke på den internationale scene, eller 
når det gælder hjælp til ringere stillede lande eller integrationen af flygtninge i det danske 
samfund. Dette segments politiske orientering har også sine rødder i partier som Det 
Radikale Venstre, Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.  
 
Det Moderne-fællesskabsorienterede segment er bredt repræsenteret i aldersgruppen 20-
49 år, og har ofte stiftet familie. De har primært til huse i større byer, især øst for Storebælt 
og med en stærk  overrepræsentation i Københavnsområdet. Personerne i dette segment 
har enten eller er i færd med at skabe sig en akademisk baggrund, hvor det især er 
humanistiske og offentligt-relaterede uddannelser, der er i højsæde. De Moderne-
fællesskabsorienterede finder man derfor ofte i stillinger i offentligt regi inden for 
uddannelsessektoren, forvaltning og sygehusvæsenet, hvilket ligeledes afspejles i deres 
medievalg. Fagblade som Magister Bladet, Djøfbladet, Gymnasieskolen og Dagens 
Medicin har en stærk overrepræsentation i det Moderne-fællesskabsorienterede segment, 
mens dagblade som Information, Politiken og Berlingske Tidende ligeledes finder mange 
læsere blandt dette befolkningsudsnit. 
 
Personer i det Moderne-fællesskabsorienterede segment udviser et stærkt samfunds- 
engagement, når det kommer til politisk debat, forurenings- og miljø-spørgsmål samt EU 
og erhvervsforhold. At opnå succes i livet er et personligt drive, og de er af den opfattelse, 
at den offentlige støtte til kulturlivet bør øges. 
 
I deres fritid er de storforbrugere af kulturelle tilbud, hvor teater-, biograf-, museums- og 
biblioteks-besøg samt maleri- og kunst-udstillinger ofte udgør den foretrukne aktivitet. De 
er hyppige brugere af PC og internet såvel i deres arbejdsmæssige funktion som i 
hjemmet, og tilstedeværelsen på internettet centrerer sig i stor udstrækning omkring 
nyheder, job samt underholdnings- og kultur-tilbud.  
På hjemmefronten har man hang til helse og økologi, og når der er venner til spisning står 
den på finere madlavning, hvor man ikke viger tilbage fra at prøve nye produkter og 
opskrifter. Der lyttes til jazz og klassisk musik og flere i det Moderne-
fællesskabsorienterede segment spiller selv på et musikinstrument. 
 
 
 


