
D
er er et afgørende skifte

i gang blandt forbru-
gerne lige nu. Efter et
år med krise er de

danske forbrugere ved at gøre
sig klar til at opbygge et helt
nyt forbrugsmønster. Det er
det mønster, der vil forme
forbruget de kommende
fem-syv år. Farvel til overfor-
bruget, de store firehjuls-
trækkere, det nye køkken til
500.000 kr. og alt det show
off, der har præget os indtil
august sidste år.

De kommende år vil især
to forbrugergrupper blive
vigtige – de unge og seniorer-
ne. Det er de to grupper, der
vokser mest i antal. Til gen-
gæld bliver der færre i famili-
ealderen, så den typiske for-
bruger i form af en udearbej-
dende kvinde med to-tre
børn får mindre betydning
fremover.

Forbrug af lyst
Unge forbruger ikke af be-
hov, men af lyst. De ved ikke,
hvad de mangler, før de har
været på shopping, og tilfæl-
digheder præger en meget
stor del af deres forbrug. Det
betyder, at fristende, tilfældi-
ge tilbud bliver en meget væ-
sentlig del af detailhandlen,
og at butikkerne samles i
større klynger. Det bliver ste-
dets attraktivitet, der skaber
kundestrømme, ikke butik-
ken i sig selv. De unge shop-
per meget på nettet og i virtu-
elle sociale rum om fem år,
hvor de vil søge og finde den
bedste pris på et kendt pro-
dukt. Samtidig er det farvel til
mærkevarer som det eneste
saliggørende og goddag til
personlig stil som den afgø-
rende x-faktor.

Bedre service
Seniorerne vil gerne opleve
service og personlig betje-
ning. Det har de ikke fået i
mange år, men krisen har
gjort dem til særdeles interes-
sante forbrugere, nu da alle
andre har færre penge. Det
betyder, at vi vil se rigtig
mange butikker servicere
bedre og fokusere på at finde
noget, som seniorerne øn-
sker at købe. Indkøb til bør-
nebørn vil også blive et hit,
men e-handel bliver ikke en
stor del af seniorernes shop-
ping. Der er ikke nogen at ta-
le med derinde i skærmen.

Lige i øjeblikket er det mest
hotte en køkkenhave og mad
tilberedt over eget bål, men
det går over under den øko-
nomiske optur, der kommer.

Kriser går jo over – ellers er
det ikke kriser. Besværet med
at så og luge, dræbersnegle og
alskens utøj skal nok gøre sa-
lat fra supermarkedet popu-
lært igen. Det betyder, at hø-
jere kvalitet og mere økologi
og særlig produktion af føde-
varer vil opleve vækst igen. 

Designlækker discount
Discountbutikkernes vækst
vil også fortsætte. Den blev
skudt i gang igen af boligpri-
sernes nedtur og finanskri-
sen, og den forstærkes af de
mange unge de kommende
år, fordi unge sætter ligheds-
tegn mellem supermarkeder
og discountbutikker – de
kender ikke andet. Vi vil også
se discount på andre områ-
der end mad – f.eks. Ikea,
H&M og Jysk få endnu mere
vækst, samt opleve nye bu-
tikker med høj kvalitet og bil-
lige varer. Discount bliver de-
signlækkert i fremtiden.

Vi betaler stadig med kro-
ner om fem år, selv om jyder-
ne efterhånden også anven-
der euroen i hverdagen. In-
gen politikere har turdet
spørge befolkningen en gang
til. 

Danmark år 2014:

Farvel til overforbrug,
goddag til 
designerprodukter

JESPER BO JENSEN
ph.d. fremtidsforsker

puls@jp.dk

Kan det nu passe?

Farvel til mærkevarer og goddag til personlig stil, siger
du. Men vil mærkevareproducenter ikke bare fange den
trend og levere kollektioner, der giver sig ud for at væ-
re personlig stil?
»Nej. Problemet er, at unge ikke betragter mærkevarer som
en sikkerhed for kvalitet, sådan som vores generation har
gjort. Vi tænker: Jeg ved, hvad jeg får, når jeg køber mærke-
varer, og det gør de unge ikke. De skal selv være en del af
tingen, før den er attraktiv, og sådan en oplevelse med va-
ren, er ikke noget, man kan købe. De unge vil i endnu højere
grad end nu skabe deres egen stil.«

Hvorfor tror du ikke, at seniorerne om fem år har
vænnet sig til at være forbrugere på nettet?
»De har nu haft mindst fem år til at tage det til sig, og de
har ikke gjort det. De undersøgelser, vi laver, viser, at de æl-
dre vil have oplevelsen af at tale med et rigtigt menneske,
og den oplevelse har de ikke på nettet. Der mangler et tek-
nologisk gennembrud, og det er tvivlsomt, om det overho-
vedet kommer.«

Køkkenhaven forsvinder, når finanskrisen fortager sig,
påstår du. Er lysten til at dyrke egne grøntsager ikke
et udtryk for overskud mere end for økonomisk nød?
»Jo, det kan det være. Men pointen er, at køkkenhaven er
kompliceret, og i opgangstider vil man ikke acceptere, at
der ikke er asparges, bare fordi høsten mislykkedes det år.
Mange stopper, fordi det er besværligt, og børnefamilier har
dårligt tid til den slags - og de får ikke mere tid i fremtiden.
Tværtimod. Men en mindre krydderihave og den selviscene-
sættelse, der medfølger, vil nok fortsætte de næste fem år.
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Skal SP-pengene gå til en SPÆNDENDE REJSE
eller et HØJSKOLEKURSUS i 2009? 

Cykel eller vandrekursus i uge 36. Gospel i uge 39 eller Sort Sol i uge
40 KUNSTREJSE TIL ENGLAND OG WALES uge 36-37 DEN STORE
KINAREJSE inkl. Yangtze og Shanghai i uge 40-42 - Få pladser. MU-
SIKREJSE til Berlin, Dresden og Hamborg inkl. 4 operaer/koncerter i
uge 43-44 

Se mere på www.lkhojskole.dk 
LØGUMKLOSTER HØJSKOLE info@lkhojskole.dk Tlf. 74744040

Løkken/Søndervig/Mols
Nye huse, havudsigt 50 m t.hav

Tlf. 50472402 el. 60715912

Pool-Huse - Havudsigt
Spabad, rutchebane, sauna m.v.

Tlf. 50472402 el. 60715912

Find din ferie
Højskoleophold

Ferie i Danmark
Ferieboliger Danmark

musik, kunst 
film og teater

Hver dag i Morgenavisen Jyllands-Posten 
og på kpn.dk 

HR. & FRU 
FREMTID

Puls har bedt fremtidsforskerne
Jesper Bo Jensen og Marianne 

Levinsen give fire bud på, hvordan
vores hverdag ser ud i år 2014.

Duoen er gift, og sammen driver de
virksomheden FremForsk.

Forbrug
Familieliv
Hjemmet
Sundhed

JAKOB VØLVER

puls@jp.dk
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