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Året
2017

er kun lige begyndt, da noget retorisk skelsættende er ved at ske. 15 år efter Hanne Wittorff Tanvig, PhD i landdistriktsudvikling, har
defineret det såkaldte Udkantsdanmark som
”Den rådne banan” - og hermed kickstartet
en årelang udstilling af ”Udkantsdanmark”
- bringer Kommunernes Landsforening nyheden om, at der er 20% flere børnefamilier,
der flytter fra Aarhus, Odense og København,
end der flytter til. De flytter til yderkommuner
såsom Ringkøbing-Skjern, Hjørring, Aabenraa og Guldborgsund. Denne nye statistik
efterfølges af et forår, hvor medierne bringer
adskillige historier om børnefamilier, der flytter fra byens stress og jag og ud mod steder med mere luft, hvor drømmen om en fornuftig worklife-balance har bedre vilkår. Også
en ny type iværksættere får medietaletid, da
flere tør satse på iværksætteri i yderområder.
Eksempelvis berettes om et boom i Thy-området med musikkollektiver, gourmet restauranter, it-virksomheder og ikke mindst Cold
Hawaii. Med den nye udvikling og mediernes
nyfundne interesse i det såkaldte ”Udkantsdanmark”, får det os som kommunikationshus
til at diskutere, hvorvidt ”Udkanten” er ved at
blive ’in’?

Vi har derfor sat os for at undersøge, hvad
det såkaldte ”Udkantsdanmark” er anno
2017/2018, hvad det betyder for danskerne,
og hvordan fremtiden ser ud. Dette for at
skabe indsigt hos dig og på den måde nuancere retorikken omkring yderområderne af
Danmark.

Med flere motorveje, bedre internetdækning
og selvkørende biler inden for en overskuelig
fremtid, ser vi hos Dentsu Aegis Network, at
udviklingen i stigende grad går i en retning:
Mod Udkanten.

Vi håber, at bogen både vækker genkendelse
og giver nye perspektiver, som du kan bruge
privat såvel som professionelt.

Undersøgelsen er blevet til denne bog, som
du sidder med i hænderne. Den er inddelt i
to dele med ni kapitler, der på hver sin måde
omfavner det, vi i bogen har valgt at kalde
Forkantsdanmark.
I bogens første del giver vi definitionen af Forkantsdanmark – defineret af danskerne selv –,
hernæst følger en dybdegående beskrivelse
af forkantsdanskernes værdier, kultur og interessefællesskaber. Vi kommer blandt andet
omkring begrebet ”tid”, som forkantsdanskerne har et helt særligt syn på.
I anden del af bogen tager vi et mere kommercielt afsæt. Fokus er på forbrug, holdning
til reklamer, mediebrug og journalistik. Vi ser
blandt andet, at forkantsdanskerne har et højere rådighedsbeløb end gennemsnitsdanskerne, og så siger vi ikke mere – resten må du
læse i kapitlet om Forbrugsmønstre.

God læselyst,
Dentsu Aegis Network
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Formål
og metode

Tak
Der er intet mindre end 38 personer, som har
bidraget til denne bog. Der skal derfor lyde
en stort tak til alle kollegaer, respondenter og
samarbejdspartnere, som har hjulpet til, at
denne bog kunne blive en realitet.
Først og fremmest skal lyde en stor tak til
vores samarbejdspartnere, NORDJYSKE Medier, Jysk Fynske Medier og Bilendi. Tak for
jeres bidrag til studiet, god sparring og for at
udfordre og hjælpe vores tankestrømme på
rette vej.
En stor tak skal også lyde til vores respondenter, som åbnede deres hjem og lod os få indsigt i deres liv: Thomas, Leif, Herdis, Grethe,
Preben, Alice, Anne, Kasper, Laila, Flemming,
Lars, Allan, Kristina, Peder, Hans, Birthe og
Lars.
Rikke Kirkegaard Jensen-Johansen, Anne-Marie Dahl, Henrik Christoffersen og Niels
Ralund skal takkes for at give os indsigter i og
perspektiver om naturens påvirkning af menneskets mentale balance, Forkantsdanmark i
fremtiden, de økonomiske perspektiver ved
Forkantsdanmark og endelig e-handels betydning for bosættelse i Danmarks yderområder.

Denne bog og studiet bag har til
formål at skabe indblik i, hvordan
danskerne selv oplever det såkaldte
”Udkantsdanmark” for herved at nuancere retorikken omkring yderområderne. Endvidere ønsker vi at få så
dybt et indblik i de mennesker, der
bor der, at vi kan tilrettelægge kommunikation, som de finder relevant,
nærværende og i øjenhøjde.
I arbejdet med studiet har vi været omgivet af
kloge og dygtige kollegaer, som har beriget
vores studie med indsigter og data. Tak til
bureauerne iProspect, Amplifi, Motley, Carat,
Magnetix, Vizeum, MKTG og Dentsu Aegis
Network.
For skabelsen af denne bog skal der lyde et
stort tak til Jette Schmidt Rasmussen, Justas
Cekaukas, Mads Kunø og Mette Johnsen for
deres store arbejde med layout, illustrationer
og billeder.
Tak til pr-bureauet Publico, som har gjort en
stor indsats i målet om at få studiet ud at leve.
Tak til brandaktiveringsbureauet MKTG, som
gjorde studiet til en oplevelse ved vores konference ”På forkant med udkanten” tirsdag
den 26. september 2017. Tak til Savværket for
at give konferencen rammer, og tak til jem&fix, Friland, Aarhus 2017 og GF Forsikring for
at vise konferencedeltagerne, hvordan brands
kan være på forkant med sponsorater, økologi, kulturen og hinanden.
Endelig skal lyde en stor tak til Ulrik Petersen
og Mads Bredal, som fra start har støttet projektet og dets formål. Uden jeres velvilje, idéer
og sparring ville dette studie ikke eksistere.
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Vi har brug for at tage en dyb indånding. For hvordan griber man
lige sådan et ambitiøst studie an?
Først og fremmest ville vi sikre os,
at vi ikke gik i gang med at opfinde
den dybe tallerken, hvis den allerede fandtes et sted derude. Derfor
gik vi i gang med at søge internettet
og databaser tyndt for at finde eksisterende undersøgelser, og som
du nok har gættet, siden denne bog
findes: Vi fandt ikke et set-up af den
størrelse og med et både etnografisk og kommercielt afsæt, som vi havde i tankerne. Derfor gik vi i gang
med at rulle det helt store metodetæppe ud.
Med en induktiv tilgang var første
step interviews med eksperter,
som kunne belyse spørgsmålet om
”Udkantsdanmark” fra nogle af de
vinkler, som vi hverken kan eller vil
udtale os om. Vi blev blandt andet
gjort klogere på naturens påvirkning
af det menneskelige sind, og hvordan 30 minutters havearbejde kan
afhjælpe både stress og vrede. Vi
talte med en fremtidsforsker, som

placerede ”Udkantsdanmark” i – ja
– fremtiden. Her faldt snakken på ny
teknologi og fremkomsten af mobile arbejdspladser, som med stor
sandsynlighed vil kunne rykke ved
grænserne for ”Udkantsdanmark”
i fremtiden. Tænketanken CEPOS
satte vores tænketank i gang i forhold til den måde, hvorpå ”Udkantsdanmark” påvirker økonomien,
og Foreningen for Dansk Internethandel satte internettets betydning
for handel i ”Udkantsdanmark” på
vores bevidstheds landkort.
Efter de mange forskellige input
fra eksperterne gik vi i gang med
at planlægge de dybdegående interviews med mennesker, der bor
i forskellige typer af yderområder.
Dette for på egen krop at føle, hvilken kultur, værdier og engagement
som lever blandt dem, der bor langt
fra storbyerne.
I løbet af to uger afholdte vi 13 dybdeinterviews med 17 mennesker
hjemme hos dem selv.
Vi startede i Sønderris en smuk mandag i maj, hvorefter vi bevægede
os nordpå mod Hvide Sande. Efter
Hvide Sande gik turen til Harboøre
og Skyum, som siden tog os til Asaa
og Skagen. Tønder blev besøgt, og
det samme gjorde Augustenborg,
Børkop og Ebberup.

maundersøgelse blandt 2.000 danskere, hvor vi dels spurgte ind til,
hvad der betyder noget for personerne men også for at undersøge,
hvordan danskerne egentligt selv
definerer det såkaldte ”Udkantsdanmark” – og om det overhovedet
findes?
Alt data, som kom tilbage fra
spørgeskemaundersøgelsen, blev
behandlet, analyseret og undersøgt
yderligere i både Kantar Gallups Index Danmark og vores egen forbrugerdatabase Consumer Connection
System (CCS).
Har du tabt pusten i metodetriangulering? Det har vi ikke. For at
skabe en så valid undersøgelse som
muligt, valgte vi at supplere den observerede og adspurgte data med
online og social adfærdsdata fra
Google og Facebook. Her anvendte
vi blandt andet vores analyseværktøj, Motley.
Den enorme mængde data er blevet vendt, drejet, analyseret, integreret, sat både i og ud af kontekst,
diskuteret og nedfældet i denne
bog. Fordi vi tror på, at vi kan komme på forkant med udviklingen, når
vi forstår mennesker og den kultur,
de lever i og efter. Det er blevet til
bogen På forkant med udkanten.

Efter møderne med disse 17 danskere gik vi i gang med at gennemlytte, sortere og analysere lyd- og
videooptagelser. Indsigterne skabte
fundament for en stor spørgeske-
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DEFINITION AF

Forkantsdanmark
SÅ DA N DEFI NERER
DA NSKERNE SELV
DET SÅ KA LDT E
“U DKA NT SDA NMA RK”

KA PI T EL 1
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Dette er et forbrugerstudie, så selvfølgelig er
det de danske forbrugere
selv, som skal definere,
hvad et eventuelt
”Udkantdanmark” er
Udkantsdanmark? Guldkysten? Forkantsdanmark? Navnene er lige så mangeartede og
diffuse som definitionerne. For hvad er det
såkaldte ”Udkantsdanmark” egentlig – og
giver det overhovedet mening at tale om en
udkant i et land, hvor man kan køre fra kyst til
kyst på den samme tid, som det tager at koge
en rigtig bolognese? Ja og nej. ”Udkantsdanmark” er noget, som vi mennesker selv – med
mediernes retoriske indvirkning – har konstrueret. Dette forbrugerstudie viser, at begrebet
”Udkantsdanmark” eksisterer i danskernes
bevidsthed, men hvorhenne og i hvilken form
er afhængig af øjnene, der ser. Spørger vi
de danskerne, der ifølge definitionerne bor i
”Udkantsdanmark”, så findes Udkanten, men
som regel et andet sted end lige der, hvor de
selv bor. Danskerne er altså enige om, at det
såkaldte ”Udkantsdanmark” findes, men kun
et absolut fåtal mener, at de selv bor der.

Udkantsdanmark
er de steder, hvor
man ikke selv bor
FÅ DANSKERE FØLER SIG SOM
”UDKANTSDANSKERE”
Spørger man SKAT, er 25 af Danmarks 98 kommuner udkantskommuner. Det svarer til 25,5%
af alle Danmarks kommuner. Disse er kommuner, hvor den største by har færre end 30.000
indbyggere og ligger mere end 40 km fra en
by med over 40.000 arbejdspladser, hvor der

er flere der pendler til, end der pendler fra.
Er vi de eneste, der synes, at den definition
er en smule kringlet? Andre steder defineres
”Udkantsdanmark” ud fra relationen mellem
til- og fraflyttere, og helt tredje steder træffes
afgørelsen om udkant eller ikke-udkant ud fra
andelen af arbejdspladser, butikslukninger og
så videre og så videre og så videre.
Uanset definitionen af yderområderne, har
de fleste danskere taget afstand fra begrebet ”Udkantsdanmark”, fordi det er associeret
med udtrykket ”den rådne banan”. Denne
metaforiske råddenskab har sat sit aftryk i
yderområderne, hvor mange beboere har følt
sig misforståede i debatten. Mange af dem
har ikke kunnet genkende den råddenskab
og stilstand i deres lokalsamfund, som de har
kunnet læse om i aviserne.

“Jeg tror, at Udkantsdanmark er noget, man
har fundet på. For os, der er mere besluttede
omkring det at bo sådan et sted som heroppe,
vi føler ikke, at vi bor i udkanten, og at vi bliver sultede for oplevelser og serviceordninger.
Det tror jeg ikke, at nogen af os synes. Det er
noget, som nogle andre synes”, (Birthe, 63 år,
Skyum).
Så hvad nu? Findes det såkaldte ”Udkantsdanmark” eller ej? Og hvordan skal vi definere
det? I stedet for at forlade os på hårde statistikker om befolkningstilvækst og butikslukninger
har vi valgt en anden tilgang. Dette er et forbrugerstudie, så selvfølgelig er det de danske
forbrugere selv, som skal definere, hvad et
eventuelt ”Udkantdanmark”er geografisk, og
om de selv er ”udkantsdanskere”.

Vi har talt med adskillige danskere, som bor i
de kommuner, der ifølge SKAT defineres som
”Udkantsdanmark”. Selvom de ud fra disse
definitioner kategoriseres som ”udkantsdanskere”, så føler de ikke, at de bor i en ”rådden
banan”. For dem handler det ikke om geografi; det handler om at trives i hverdagen, hvor
de bor, og at have de tilbud, som skaber trivsel.
”Jeg ser ikke Hvide Sande som en del af Udkantsdanmark, fordi der sker så mange ting.
Der er turismen, der er havnemiljøet, vi er i
front med vindenergi, vi har et rigt foreningsliv, og butikslivet er i gang - lukker der noget,
jamen så starter der lynhurtigt noget andet op
igen. Det er ikke noget med, at der står tomme butikslokaler. For mig er Udkantsdanmark
der, hvor bageren er blevet til en drageflyverbutik”, (Kasper, 26 år, Hvide Sande).

”Udkantsdanmark
er der, hvor bageren er
blevet til en drageflyverbutik”,
Kasper fra Hvide Sande

3%

16%
mener selv, at de bor
i Udkantsdanmark
Kilde: CCS

81%
Ja, jeg bor i Udkantsdanmark
Nej, jeg bor ikke i Udkantsdanmark
Jeg ved ikke, om jeg bor i Udkantsdanmark
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Her bor de personer, som selv angiver, at de er ”udkantsdanskere”. Baseret på besvarelser fra
2000 danskere, hvoraf 16% angiver, at de er ”udkantsdanskere”. Kilde: CCS

DEN RÅDNE BANAN
HAR KLISTRET SIG FAST
TIL BEVIDSTHEDEN
Skifter vi perspektiv fra, om man selv bor i
”Udkantsdanmark” til, hvor danskerne mener,
at ”Udkantsdanmark” er i Danmark, så ændrer
kortet sig markant. Danskerne tegner ”Udkantsdanmark” som ja – udkanten af Danmark
– den rådne banan. Det være sig hele den jyske vestkyst samt Lolland og Falster.

”UDKANTSDANMARK”
ER ALLE STEDER OG
INGEN STEDER
I denne undersøgelse har vi spurgt danskerne,
om de selv bor i ”Udkantsdanmark”. Her svarer 16% af danskerne, at de er ”udkantsdanskere”. Det betyder, at knap en million danskere ser sig selv som ”udkantsdanskere”.
Hertil kommer den andel, som bor i de områder, der defineres som ”Udkantsdanmark”,
men som ikke selv ser sig som ”udkantsdanskere”.
På nedenstående Danmarkskort er det markeret med grøn, hvor disse 16% er bosat. Kortet
viser med tydelighed, at disse selvudnævnte
”udkantsdanskere” findes i hele landet. Ifølge
danskerne selv er der ”udkantsdanskere” i
hele Danmark – også ved de større byer.
Der er grønne markeringer omkring Aarhus og
København, hvilket kan forklares med to ting:
Enten at man som tilflytter til større danske
byer holder fast i relationen og selvforståelsen
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fra sin hjemstavn, eller at man kan føle, at man
bor i ”Udkantsdanmark”, selvom man bor i
en af Danmarks største byer. Bor man eksempelvis i udkanten af Hovedstadsområdet kan
man føle, at man i forhold til Indre By bor i
”Udkantsdanmark”, mens man kan være bosat i Hvide Sande og føle, at der er masser af
udvikling og aktivitet – særligt set i forhold til
de omkringliggende mindre byer. Det er altså
i høj grad kontekstafhængigt, hvad de enkelte
danskere rundt omkring i landet opfatter som
”Udkantsdanmark”.

Ifølge danskerne selv er
der ”udkantsdanskere”
i hele Danmark – også
ved de større byer

Interessant er det, at danskerne er enige om,
at Skagen ikke er ”Udkantsdanmark”. Dette
kan muligvis hænge sammen med den populære turisme over sommeren, særligt den
famøse uge 29. Mens mere eller mindre alle
danskere er enige om, at Nakskov er udkanten af Udkanten – også lollikkerne selv. Skagen
går altså “fri”, men det gør Nakskov ikke.

Sammenligner vi dette kort med det første
Danmarkskort af de selvudnævnte ”udkantsdanskere”, så ser vi et klart mismatch mellem
det, som befolkningen kalder for ”Udkantsdanmark”, og hvem der reelt føler sig som
”udkantsdanskere”.
Danskernes optegninger af ”Udkantsdanmark” afspejler udtrykket den “rådne banan”,
hvilket understøtter hypotesen om, at begrebet ”Udkantsdanmark” er et billede, som medierne har arbejdet ind i danskernes sind over
de seneste 15 år. Eksempelvis gennem tv-programmer som ”På røven i Nakskov” eller ”Udkantsmæglerne”, hvor det netop er byer i de
gule og røde felter, som er omdrejningspunktet, og hvor fokus ofte er på de udfordringer,
der er i ”Udkantsdanmark”.

Vi har fået et repræsentativt udsnit af den danske befolkning til at markere det, som de mener,
er ”Udkantsdanmark”. Analysen er baseret på
2000 besvarelser. Kilde: CCS
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UDKANTSDANMARK
FORSTÅS NEGATIVT, MEN
OPLEVES POSITIVT

Region
Hovedstaden

52% af danskerne forstår ordet ”Udkantsdanmark” som et negativt ladet navn. For ”udkantsdanskerne” gælder det for hele 59%.

LANDSDELENE SER
FORSKELLIGT PÅ
”UDKANTSDANMARK”
Deler vi besvarelserne fra de 2000 respondenter op i landsdele, varierer optegningerne.
I Nordjylland er der flere, som ser Mors-Thy-området som ”Udkantsdanmark”, mens der i
Hovedstaden er flest, der markerer Falster.
Faktisk ser vi, at personer i Region Hovedstaden og Region Sjælland i højere grad markerer Lolland og Falster – og i mindre grad anser
den jyske vestkyst som værende ”Udkantsdanmark”. Det tegner også et billede af, at
”Udkantsdanmark” ikke nødvendigvis er de
områder, der er længst væk fra dig selv, men
nærmere områder tættere på – de områder
som du kender til.

52% af danskerne forstår ordet ”Udkantsdanmark” som et negativt ladet navn.
“Jeg reagerer, når der bliver sagt Udkantsdanmark. Det skal ikke være sådan, at man vil give
os kedeldragt og kasket på og et flag, og så
kan vi løbe rundt og vise naturområder frem.
Det kan vi også, men vi har også rigtig mange
andre ting at byde ind med“, (Peder, 45 år).

Region
Sjælland

”Udkantsdanskerne” møder ofte fordomme
fra det resterende Danmark, men deres oplevelse er, at de ofte overrasker positivt – både i
stort som småt:
“Jeg oplevede lige her den anden dag, at
en dreng sagde med tydelig københavnsk
dialekt: Ej prøv at se, de har også vindruer
heroppe”, (Lars, 29 år, Skagen).
Region
Syddanmark

Og – foruden vindruer – er der mange fantastiske ting ved ”Udkantsdanmark”. Det vender
vi tilbage til i næste kapitel.

”Udkantsdanmark”
er de yderområder,
som er tæt på dig

49%
41%

41%

Region
Midtjylland

24%

Hvordan forstår
du ordet
“Udkantsdanmark”?

15%
9%
6% 6%
1%
Region
Nordjylland
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Meget negativt

Negativt

Hverken/eller

Ikke-udkantsdanskere

Positivt

Udkantsdanskere

3%

Meget positivt

Danskere

2% 2%
Ved ikke

Kilde: CCS
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”Udkantsdanmark”
erstattes med
Forkantsdanmark
Vi tilføjer nu en ny definition af ”Udkantsdanmark”, og vi tilføjer også andet nyt: Et nyt
navn. Som tidligere nævnt, så opfattes ordet
”Udkantsdanmark” i de fleste tilfælde negativt. Men i dette studie af det såkaldte ”Udkantsdanmark” har vi mødt så mange positive
aspekter ved disse dele af Danmark, at vi ikke
kan genkende den negative retorik herom.
Ordet ”Udkantsdanmark” vækker negative
associationer, og ”udkantsdanskerne” kan
ikke genkende sig selv i diskursen. Med den
baggrund har vi derfor valgt at skifte ”Udkantsdanmark” ud med Forkantsdanmark
i håb om, at den danske befolkning vil tage
betegnelsen til sig, og at den ensporede negative diskurs om disse områder kan udfordres
og nuanceres.
Tilbage til den nye definition: Når vi i resten af
bogen omtaler Forkantsdanmark, så er det de
områder, hvori der er en overrepræsentation
af personer, der i vores analyse har angivet, at
de er forkantsdanskere. Det giver et befolkningstal på 1,4 millioner forkantsdanskere. Vi
definerer det på denne måde, fordi vores analyse viser, at Forkantsdanmark ligeså meget
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er en følelse hos de enkelte personer, som
det er et fastdefineret geografisk område. Vi
frasiger os ikke, at der er områder, hvor andre
definitioner såsom befolkningstilvækst, arbejderpladser eller lignende kan bruges, men i
dette forbrugerstudie skal vi under huden på
forkantsdanskerne og forstå dem som mennesker og som forbrugere, og derfor bliver vi
også nødt til at tage deres selvopfattelse med
i vores definitionsovervejelser.
Så velkommen til Forkantsdanmark.

Forkantsdanmark
er ligeså meget er en
følelse hos de enkelte
personer, som det er
et fastdefineret
geografisk område

Case
JEM & FIX
”SAMMEN BYGGER VI LOKALSAMFUND”
jem & fix har i samarbejde med KFUM-Spejderne
skabt kampagnen ”Sammen bygger vi lokalsamfund”. Kampagnens fokus er at styrke lokalsamfund,
familieliv og at skabe robuste unge mennesker. Samarbejdet har styrket det kvalificerede kendskab til
jem & fix, idet forbrugerne ved hjælp af kampagnen associerer KFUM-Spejdernes værdier – kvalitetsorienterede gør-det-selv-folk med udgangspunkt i
sunde værdier – med jem & fix. I 2017 afholder jem &
fix i samarbejde med KFUM-Spejderne 25 arrangementer rundt om landet.
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Den
fantastiske
Forkant
SÅ DA N TA LER DU I ND I
VÆRDI ER, SOM ER RELEVA NT E
FOR FORKA NT SDA NSKERNE
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udslagsgivende parametre
for, hvorfor danskerne vælger
bopæl i Forkantsdanmark:
Kærlighed til naturen,
Lokal patriotisme,
Nærhed,
Tryghed

I mange år har der været længere imellem
mediernes positive historier om ”Udkantsdanmark” end afstanden mellem Skagen og Gedser, og de danskere, som er storbymennesker
til benet, har tænkt tanken: ”Hvorfor vælger
man dog at bo der?”. Indrømmet, det har vi
selv tænkt en gang eller to.
Det spørgsmål skal selvfølgelig besvares.
Gennem en række dybdegående interviews
med danskere i deres hjem, har vi identificeret
fire udslagsgivende parametre ved forkantslivet, som gør, at beboerne ikke kunne drømme
om at bo andre steder end lige præcis der,
hvor de gør. De fire parametre er: Kærlighed
til naturen, lokal patriotisme, nærhed og
tryghed.
Så spænd sikkerhedsselen og tag med på tur.
Vi tager dig med gennem Danmark set med
forkantsdanskernes briller.

KÆRLIGHED TIL NATUREN
Forkantsdanskerne elsker naturen. For dem
er naturen lig med ro, fordybelse og skønhed, hvad enten der er tale om Hvide Sandes
barske klitter eller det stille bølgeskvulp på
Asaa Strand.
”Når man vil ud i naturen og nyde den, så har
vi altså det, der skal til heromkring”, (Preben,
77 år, Sønderris).
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”Det betyder sindssygt meget for mig, at jeg
har udenomsplads og kan være ude”, (Herdis,
52 år, Børkop).
At naturen spiller en stor rolle i beslutningen
om bosættelsen i Forkantsdanmark understøttes i vores spørgeskemaundersøgelse af
forkantsdanskerne. Her ser vi, at 52% af forkantsdanskerne ser kort afstand til naturen
som en af årsagerne til, at de bor, hvor de
gør. 52%. Det er altså mere end halvdelen af
forkantsdanskerne, der medregner afstand til
havet og adgang til skov, bæk og mark, når de
vælger et sted at slå sig ned.

For over halvdelen
af forkantsdanskerne
er naturen afgørende
for valget af
deres bopæl
Kærligheden til naturen ser vi også, når vi dykker lidt ned i forkantsdanskernes Facebookaktiviteter. Gennem analyseværtøjet Motley ser
vi, at 33% af forkantsdanskerne har en interesse i friluftsliv, hvilket er signifikant mere end

den gennemsnitlige danske Facebook-bruger. Forkantsdanskerne nyder også at bruge
tid udendørs; eksempelvis har mere end en
tredjedel af mændene i Forkantsdanmark vist
interesse i hjemmet og haven, gør-det-selv
projekter og forbedringer i hjemmet via deres
online adfærd.
For interviewpersonerne i dette studie er naturen en livsnerve. Det er der, de går hen, når
livet bliver for meget. Naturen er decideret
magtfuld, og set i et kommercielt perspektiv
kan denne indsigt – hvis den bruges klogt –
anvendes til at bryde igennem reklamestøjmuren og vække både sympati og købsintention hos de 1,4 millioner forkantsdanskere.
Bakkedal er et af de brands, som har forstået
naturens betydning for forkantsdanskerne. I
kampagnen ”Fra os i Thy” bliver forbrugerne
præsenteret for begreber som fitness og jacuzzi i Thy symboliseret ved de hvide sandklitter og havet – og det er forkantsdanskerne
vilde med! Bakkedals reklamer vækker nemlig
genkendelighed og stolthed hos forkantsdanskerne, der genkender sig selv i kommunikationen.
”Den er jo meget rammende i forhold til de
ting og de muligheder, vi har ude ved os […]
Så sidder der nogle unge mennesker i klitterne. Det har jeg også gjort. Det gør vores
børn. De er ved havet. De får dén oplevelse.
Og jeg smiler, fordi det er det der, jeg sætter
pris på”, (Peder, 43 år, Harboøre).
”Den taler til min personlighed. Det var noget andet, hvis de viste noget fra en storby
med en mand i en menneskestrøm, det er
slet ikke mig”, (Thomas, 37 år, Asaa).

Ved at adressere naturen fra de lokales egen
stil og tone viser Bakkedal således, at de
forstår at tale i øjenhøjde med forkantsdanskerne, og at de forstår forkantsdanskernes
virkelighed, der i høj grad er præget af den
natur, som deres bopæl byder på.
Når brands formår at adressere den stolthed
og kærlighed, som forkantsdanskerne har til
deres bopæl, kan de i højere grad genkende
sig selv i kommunikationen, og virksomheder
oplever en ny form for relevans – og hvem vil
ikke gerne det? Relevans har, trods alt, været
et nøgleord i markedsføringssammenhæng
de sidste mange år.

LOKALPATRIOTERNE
HOLDER FANEN HØJT
En anden faktor, som ifølge forkantsdanskerne
danner rammen om den fantastiske udkant,
er den lokale patriotisme og de ildsjæle, der
brænder for deres by. I Forkantsdanmark sørger de lokale ildsjæle nemlig for, at der er masser at tage sig til, og her stopper tilbuddene
altså ikke ved den lokale boldklub. Nej, der er
både bogklubber, koncertklubber, judo, surfing, dykkerforeninger og meget, meget mere.
“Jeg synes da, at vi har meget at byde på. Vi
har for eksempel et godt lokalsamfund, og vi
har et godt socialt netværk og gode haller,
et godt idrætsliv og en god skole. Og så er
det bare dejligt at bo her”, (Grethe, 68 år,
Ebberup).
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62%
af forkantsdanskerne er enige
eller meget enige i, at der bor
mange ildsjæle i Forkanten
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I Ebberup bliver Grethes mand kaldt ”Borgmesteren”. Ikke fordi han er det, men fordi
han er en lokalpatriot, der altid er med der,
hvor det sker. I Asaa er Thomas ikke ”bare”
købmand. Han er også formand for borgerforeningen, dykkerklubben og en af forgangsmændene for et nyligt opført diakonplejehjem, som blev rejst, da byens plejehjem
lukkede.
”En købmand i Aalborg er købmand og koncentrerer sig om sin butik. Jeg er købmand og
koncentrerer mig om hele byen”, (Thomas, 37
år, Asaa).
Men til trods for at forkantsdanskerne fortæller om deres by i positive vendinger, er de
også klar over de udfordringer, som byen står
overfor. Faldende børnetal, skole- og butikslukninger og færre og færre tilflytninger er
realiteter i Forkantsdanmark. Men det er også
realiteter, som for alvor har startet en bølge af
lokalpatrioter, der sikrer, at også de små byer
har en fremtid. Det kan mærkes.
”Man føler ikke, at man bor ude i noget, som
er ved at gå i stå. De har jo lige bygget en
stor, ny børnehave for få år siden. Det er
ikke sådan, at man føler, at tingene uddør”,
(Kasper, 26 år, Hvide Sande).
Interviewpersonerne er ikke alene om disse
oplevelser. 62% af forkantsdanskerne er enige eller meget enige i, at der bor mange ildsjæle i Forkanten. Næsten to tredjedele mener altså, at Forkantsdanmark er spækket med
lokalpatrioter, som går forrest og holder lokalsamfundet i gang.
Det betyder også, at der er et stort kommercielt potentiale i de lokale ildsjæle, der er villige til at lægge både engagement og tid i initiativer, der fremmer og sætter fokus på den
fantastiske forkant. Så næste gang dit brand
indgår lokale sponsorater og aktiveringer, så

overvej, hvordan de lokale patrioter kan findes, aktiveres og involveres i din brandstrategi.
Formår brands at aktivere disse lokalpatrioter,
så har man en stærk, oprigtig og længerevarende forankring, som ligegyldiggør konkurrenternes døde stadionbannerreklamer. På
den måde kan brands sikre relevans og komme tættere på top-of-heart ved at støtte og
aktivere de lokale helte med en samlet vision
om at fremme Forkantsdanmark.
Okay, tænker du nok, og hvordan gør man så
lige det? Det skal vi sige dig, eller, det skal
Go’On og SPAR. Begge havde nemlig en drøm
om at sætte fokus på deres lokale udgangspunkt, og den udfordring løste de på fornem
vis. Go’On søsatte en konkurrence, som skulle
kåre årets lokale ildsjæl. SPAR lod sine 121
forretninger gennemgå navneforandring, da
man skiftede kædens navn ud med den lokale
købmands på butikkerne. På den måde skulle
man ikke ned at handle i den landdækkende
butikskæde SPAR, men man skulle ned at
handle med Michael. Det bliver nærværende
og troværdigt. Go’On’s kampagne nåede en
reach på 4,5 millioner, kendskabet til Go’On
blev fordoblet, og man havde en ROMI på 5,5.
Successen for SPAR købmændene var heller
ikke til at tage fejl af: et halvt år senere tjente
købmændene flere penge per krone, de omsatte for, end de gjorde før navneskiftet.
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NÆRHED BÆRER BYEN FREM
Den tredje faktor, som ifølge forkantsdanskerne gør deres bopæl fantastisk, er
nærheden. Forkantsdanskerne føler nemlig en
tilknytning til hinanden basereret på deres ensartede valg af bopæl. Nærheden opleves af
forkantsdanskerne ved, at man bekymrer sig
om dem, man kender, men i særlig grad også
i det faktum, at man bekymrer sig om dem,
man ikke kender.
”Det der med, at folk lige nikker til hinanden,
når man møder hinanden på gaden. Det er
dejlig lokalt. Det er jo fuldstændig utænkeligt
i København. Da jeg boede i København, så
sagde man jo ikke engang ’hej’ selvom man
bor i samme opgang, dermed anerkender
man jo slet ikke hinandens tilstedeværelse”,
(Lars, 29 år, Skagen).
”Da jeg flyttede herud fra Hillerød, kan jeg
huske, at det var så hyggeligt, at når man gik
ud og handlede, så blev der hilst på en ved
kassen, og de spurgte, hvordan det gik og så
vidste de endda hvad man laver”, (Lars, 43 år,
Hvide Sande).
For forkantsdanskerne er denne nærhed helt
unik og eksisterer ikke i større byer, hvor der i
højere grad er tale om distance end nærhed.
Faktisk viser spørgeskemaundersøgelsen, at
36% af forkantsdanskerne ser det lave antal af
mennesker og ro som en af årsagerne til, at de
bor, hvor de gør. Hermed er antallet af mennesker at forholde sig til en faktor i kærligheden
til Forkantsdanmark. Det gør det, alt andet
lige, lidt nemmere at føle, at man kender alle,
hvis der er færre mennesker at kende.
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I et kommercielt perspektiv betyder det, at Forkantsdanmark indeholder en række muligheder i forhold til nærhedsbegrebet. Først og fremmest på grund af det stærke netværk, hvor
alle kender alle. Formår man som virksomhed
at engagere sig i og forstå disse netværk, kan
indsigterne bruges til værdibaseret kommunikation til forkantsdanskerne.

I FORKANTEN
HERSKER TRYGHEDEN

Nærheden kan også anvendes kommercielt i
forhold til den måde, som forkantsdanskerne
inspireres og søger råd på. De inspireres i høj
grad af de mennesker, de kender og word-ofmouth, når de skal søge råd og inspiration.
At tænke i ambassadører i Forkantsdanmark
er en interessant tankegang for virksomheder,
som ønsker at udvide deres kundeportefølje, netop fordi de lokale anbefalinger vægter
langt tungere, end hvis en national virksomhed anbefaler et produkt eller en service.

”Jeg er ikke sikker på, at man i Aarhus lige
ville lade sin nabo holde øje med sit barn”,
(Anne, 26 år, Hvide Sande).

Den fjerde og sidste faktor, der gør Forkantsdanmark fantastisk, er tryghed. Forkantsdanskerne oplever, at deres bopæl er medvirkende til, at de føler sig trygge, og tillid til
sine medmennesker er en naturlig del af livet i
Forkantsdanmark.

Faktisk viser vores spørgeskemaundersøgelse,
at 18% af forkantsdanskerne blandt andet har
valgt at bosætte sig i Forkantsdanmark på grund af lav kriminalitet. For ikke-forkantsdanskerne ligger tallet på 9%.

18% har blandt andet valgt at bosætte sig i
Forkantsdanmark på grund af lav kriminalitet.
Men trygheden i Forkantsdanmark handler
ikke kun om tillid til sine medmennesker. Det
handler også om at give sine børn en opvækst
i trygge rammer. Tryghedsfølelsen giver forkantsdanskerne en stærk opfattelse af, at de
giver deres børn en bestemt type opvækst
ved at bo, hvor de gør.

33%

af forkantsdanskerne
angiver lokalsamfundet
som årsag til at de bor,
hvor de gør
Kilde: CCS

”Jeg kender alle”, (Thomas, 37 år, Asaa).
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32%

af forkantsdanskerne mener, at udkantsdanskerne er mere tilfredse med deres liv
end resten af danskerne. 20% af ikkeforkantsdanskerne har samme holdning
”Skulle man ikke give sine børn mulighed for
at få den samme opvækst, som vi har haft og
været glade for?”, (Peder, 45 år, Harboøre).

”Jeg fandt ud af, at jeg havde det bedre med
mig selv. Altså der var en ro, når jeg kørte over
broen fra Sjælland”, (Lars, 42 år, Hvide Sande).

Tryghed er således en af de primære faktorer, når forkantsdanskerne skal beskrive
kvaliteterne ved deres bopæl. Som annoncør
eller aktør med interesse i Forkantsdanmark
er det vigtigt at tænke tryghedsfaktoren ind
i kommunikationen til de 1,4 millioner forkantsdanskere. Hvordan kan dine produkter,
services eller værdier eksempelvis være med
til at underbygge den trygge base i Forkantsdanmark, og hvordan kan din kommunikation
emme af samme trygge værdier, som Forkantsdanmark er kendetegnet ved?

Forkantsdanskerne er engagerede i hinanden.

Hvis du vil arbejde med trygheden i din kommunikation til forkantsdanskerne, er det vigtigt, at du som afsender er knivskarp på denne
specielle type af tryghed. Trygheden som et
kendetegn for Forkantsdanmark betyder, at
reklamer, der sælger produkter med udgangspunkt i en følelse af utryghed, kan have svært
ved at slå igennem i Forkantsdanmark.

FORKANTSDANMARK
KAN GIVE ET GODT LIV
Forkantsdanskerne elsker deres bopæl, og
de mangler ikke noget: De har den rå natur,
rolige bølgeskvulp, bakker og flade, grønne
marker. De har boldspil og skuespil. Forkantsdanskerne er engagerede i deres lokalsamfund, og forkantsdanskerne er engagerede i
hinanden.
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Vis forkantsdanskerne,
at du anerkender og forstår
deres fascination og stolthed
over de elementer, som
Forkantsdanmark rummer
”Der er plads, der er lys, og der er også fest
og ballade. Jeg synes, at der er de ting, man
har brug for, for at have et godt liv”, (Birthe,
63 år, Skyum).

ELSK DEN FANTASTISKE
FORKANT
Der er ingen tvivl om, at forkantsdanskerne
elsker deres bopæl, og hvis du og dit brand
gerne vil elskes af forkantsdanskerne, er en
fælles interesse i Forkantsdanmark et stort
skridt i den rigtige retning. Vis forkantsdanskerne, at du anerkender og forstår deres fascination og stolthed over de elementer, som
Forkantsdanmark rummer. Tilbed naturen, aktiver lokalpatrioterne, skab nærheden og sæt dit
brand i relation til den tryghed, som forkantsdanskerne forbinder deres bopæl med. Bliv en
del af den fantastiske forkant, og rekruttér en
del af de fantastiske forkantsdanskere.

Case
BAKKEDAL
”FRA OS I THY”
Bakkedal
præsenterede
i 2015 danskerne
for nogle
OK er et danskejet,
multilokalt
selskab, hvilket
beaf
de
elementer,
som
Thy
rummer.
Bakkedal
holder
tyder, at OK er ejet af danskerne selv. Det ejerskab
nemlig
i Thy,forankring
og de ønskede
at vise danskerne,
og den tillokale
understregede
OK med
hvor
de
kommer
fra.
I
reklameserien
bliver
fænomekonceptet ”OK støtter lokalsporten”. Her gav OK
ner
som trafikprop,
networking
og OK
jacuzzi
fremvist
de danskere,
som tanker
ved en
benzintank,
symboliseret
ved
Thys
natur.sportsklub
Kampagnen
mulighed for at
støtte
en lokal
eftertager
eget
udgangspunkt
i
Bakkedals
hjemsted
Thy
og
idéen
valg. På den måde viste OK, at de er lokalsamfunom,
stilheden og
nogle
der larmer
dets at
benzintank,
at degange
støttererdedet,
initiativer,
som
mest,
hvor
reklamens
rolige
lyd
og
billedside
står
i
finder sted her.
kontrast til den øvrige reklameblok på TV, ligesom
Thy står i kontrast til livet i de større byer. Kampagnen har, udover at løfte Bakkedals KPI’er, modtaget
overvældende positiv respons fra hele landet, hvor
danskere har kontaktet Bakkedal og lovprist dem for
deres kampagne.
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TRE
SEGMENTER I

Forkanten
SÅ DA N KA N DU DELE
DI NE PRODU KT ER OG
KOMMU NI KAT I ON OP
EFT ER LI VSFA SER

KA PI T EL 3
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Segment 1
FORKANTENS UNGE HAR
BYTTET CAFÉLIVET UD MED
NATUR OG RO
LIVET I ”UDKANTEN”: MERE END TØRFISK
OG TRAKTORTRÆK-ENTUSIASTER?
Lad os starte med en lille øvelse. Forestil dig, hvem ”udkantsdanskeren” er.
Hvad er personens alder, hobbyer, profession og værdier? Kan du forestille
dig personen?
Måske er du selv fra ”Udkantsdanmark”, måske kender du folk fra disse dele
af landet, måske du har en klar forestilling om, hvor anderledes disse mennesker er. Eller måske er ”udkantsdanskeren” som alle os andre - måske er der
slet ikke noget, der hedder ”Udkantsdanmark” for dig?
I anledning af dette studie har vi spurgt storbyboerne, hvilke fordomme de
har om ”udkantsdanskeren”. Fordomme som vi ønsker at af- eller bekræfte.

En udbredt forestilling om ”Udkantsdanmark”
er, at de unge på deres 18-års fødselsdag allerede har pakket flyttekassen og søger mod
det tempofyldte urbane ungdomsliv i de
større byer.
Utvivlsomt er der flere unge, der forlader
landets yderområder for at uddanne sig eller
få arbejde. Tal fra Danmarks Statistik kan dokumentere, at hver sjette teenager er forsvundet fra landets yder- og landkommuner siden
2008. De fleste vender ikke hjem, men der er
også de 13% af de nuværende forkantsunge,
der er vendt tilbage til deres hjemstavn og le-

Et sammensurium af fordommene lyder, at ”udkantsdanskeren” er på vej på
tværs af landet med træskoen på speederen for at få et godt tilbud på reservedele til havetraktoren, mens et kassettebånd med Kandis spiller i bilradioen. Selvom konen står derhjemme med frisk fisk og hjemmedyrkede
grøntsager til middag, har han ikke travlt, for i Udkanten ”tar’ tingene den tii’
de tar’”, og mon ikke han alligevel tager sig tid til at køre omkring den lokale
købmand på vej hjem, købe ugens tilbud på koteletter og blive opdateret på
den lokale sladder. Dagen bliver afsluttet på sofaen med et afsnit Matador,
og selvom det er niende gang, VHS-boksen bliver fundet frem, er det nu
bedst, når alting er, som det plejer.
Var det også din forestilling? Måske – måske ikke. Ovenstående skildring
er en karikatur og et sammenkog af forestillinger om ”udkantsdanskeren”.
Pointen er, at ”Udkantsdanmark” er et fordomsbetynget begreb, hvor der
hersker tilbøjelighed til at gøre sig simple forestillinger om, hvad ”Udkantsdanmark” er, hvordan yderområderne ser ud, og ikke mindst hvad det er for
nogle personer, der bor i de områder, som nogen kalder ”Udkantsdanmark”.
Du vil nu møde forkantsdanskeren – ikke ”udkantsdanskeren” - gennem tre
centrale livsfaser og få af- eller bekræftet dine fordomme. De tre livsfaser er:
Tiden før familien stiftes, livet som familie i Forkantsdanmark, og tiden efter
børnene er fløjet fra reden.

ver deres sidste ungdomsår, inden de bliver
gift og stifter familie.
Måske er det en konsekvens af at være overset
fra politisk hold, måske er det fordi, at der bare
er større lokalforankring i ”Udkanten”, måske
fordi der er mere plads og luft i bogstavelig
forstand, men blandt de forkantsunge hersker
en opfattelse af, at man skal klare sig selv. I en
analyse foretaget af tal fra Kantar Gallup Index Danmark er den forkantsunge typisk både
for privatisering og villig til at betale mindre
skat for at klare flere ting selv. Dette er ikke
nødvendigvis et udtryk for, at man er sig selv
nærmest – snarere er det udtryk for et større
lokalt fokus, hvor man tager ansvar for sig selv
og hinanden og særligt sin familie. I vores
spørgeskemaundersøgelse nævner 46% af de
unge forkantsdanskere, at familien er en årsag
til, at de bor, hvor de bor.

52%

af de unge forkantsdanskere har
altid boet i deres nuværende hjemby,
mens 13% har været flyttet væk,
men er vendt tilbage.
Kilde: CCS

Her har jeg altid boet (52%)
Jeg er tilflytter (35%)
Jeg er vokset op i byen,
og efter år væk er jeg
nu flyttet tilbage (13%)
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”Der er nok noget tryghed i at flytte hjem,
hvor man kommer fra (…) For mig er det vigtigere, at jeg er der, hvor min nære mennesker
er, og hvor min familie er. Så vil jeg hellere bo
tæt på dem i en lille by, end jeg vil bo i Kolding eller Aarhus, en større by, hvor jeg kender
ingen og ikke har noget familie. Så der tror jeg
bare, at familien er vigtig for mig”, (Kristina, 28
år, Tønder).
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46%
af de unge
forkantsdanskere
ser familien som
en årsag til, at de
bor, hvor de bor

For mange unge er det en selvfølge at slå
sig ned i byen og tage for sig ved storbyens
tag-selv-bord af muligheder for kultur, caféer,
restauranter og barer, der er kendetegnende
ved storbyen. Dette er for den unge forkantsdansker ikke afgørende. I denne gruppe ses
en modreaktion, hvor der er behov for en ro
og luft, som storbyen ikke kan tilbyde.
“Jeg flyttede fra København til Skagen. For
mig var det beroligende, fordi København
som by ikke passede til mit temperament. Der
er simpelthen for mange mennesker [...] Der
er lidt højere til loftet her, og jeg kan trække
vejret, og så kan jeg godt lide naturen”, (Lars,
29 år, Skagen).
De unge forkantsdanskere er reflekterede
over, hvad de vælger til, og hvad de vælger
fra. Kun 3% af de unge forkantsdanskere fremhæver mulighederne for shopping og kultur
som vigtige i forhold til, hvor man er bosat.
Dette er signifikant lavere end samme målgruppe i den øvrige danske befolkning, hvor
32% vælger bopæl på baggrund af muligheder for kultur og shopping.
”I Aarhus er der jo mange muligheder […]
Hvis du vil gå i træningscenter, hvis du vil gå til
sport, eller hvis du vil gå på café, ud og spise
eller i biografen, så skal du vælge mellem fire
forskellige biografer. Hvis du vil i biografen i
Tønder, har vi én biograf, som ikke engang har
kopholdere til sæderne, det griner vi meget af
[…] Men jeg synes egentlig ikke, det er noget
jeg rigtig mangler”, (Kristina, 28 år, Tønder).

”Jeg savner også det med, at man sætter sig
ned og drikker et par øl med vennerne eller
går ned og får noget brunch. Det kan man
også heroppe, men der er selvfølgelig mindre udvalg og færre at gøre det med”, (Lars,
29 år, Skagen).

DEN MODERNE ERASMUS
MONTANUS VENDER HJEM

”Jeg har prøvet at starte et netværk heroppe,
der hedder Netværk På Kanten, hvor det
netop er et netværk for unge akademikere,
som kommer herop, et slags velkomstnetværk, der siger – okay, det kan godt være,
at du skal have en social base, det kan godt
være, at vi ikke lige er det, du søger, men i
det mindste har du et udgangspunkt, når du
kommer herop”, (Lars, 29 år, Skagen).

De unge, der flytter til eller vender tilbage til
forkanten, vender hjem med nye idéer, nye
initiativer og et nyt blik for forkantens udfordringer og potentialer. De er opvokset blandt
ildsjæle, og nu tager de taktstokken i egen
hånd.

Surfermiljøet på Vestkysten og særligt Cold
Hawaii i Klitmøller er et mønstereksempel på,
hvordan ildsjæle med udgangspunkt i lokale
ressourcer har opbygget en særlig attraktiv
kultur, der er med til at profilere området som
både moderne og progressivt.

”Man får lov til at gøre, hvad man har lyst til
[…] Hvis man har nogen gode idéer eller sådan
noget, er der meget kort fra tanke til handling.
Nu sad jeg selv med i Venstres bestyrelse herude, og hvis jeg kom med et forslag, så ”fint,
den tete får du”, du får skubbet bolden direkte over”, (Lars, 29 år, Skagen).

Den unge forkantsdansker har i vid udstrækning de samme forbrugsbehov som resten af de jævnaldrende danskere og er åbne
for at følge med i trends og tendenser, men
prioriterer en tilværelse, hvor ro og nærvær
er væsentlige faktorer. Dette bør være op til
overvejelse i kommunikationen til målgruppen, hvor relevante budskaber i øjenhøjde,
der taler ind i segmentets nære kontekst,
er nøglen til de unge forkantsdanskeres opmærksomhed.

Uanfægtet bopæl er en generel tendens, at
hos danskere, der er flyttet til eller flyttet tilbage til deres nuværende bopæl, erklærer
en signifikant større andel sig uenige i, at der
ikke er meget, de selv kan gøre for at styre deres eget liv. Dette er ikke nogen undtagelse
for den unge forkantsdansker, der oplever, at
der er plads til at tage initiativ og selv bygge
noget op i forkanten, hvor tilbagegang, fraflytninger og butikslukninger ikke er en naturlov men tendenser, der kan modarbejdes.
Modreaktionen sker dog ikke af sig selv, men
starter hos individet.

Alting har en pris, og man kan ikke både få i
pose og sæk. De unge i Forkantsdanmark har
valgt et liv på bekostning af, hvad byen har at
byde på. Hertil er det ikke ensidigt positivt for
de unge at bo afsides de større byer. Her må
accepteres, at udvalget af caféer er væsentligt mindre, og det er vanskeligt at gå en tur
gennem byen i sit sjuskede søndagstøj uden
at blive genkendt.
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Segment 2
DET GODE FAMILIELIV
I FORKANTSDANMARK
For forkantsfamilien er karriereræs, prestige
og bylivet tilsidesat til fordel for nærværet
med familien og trygheden i lokalsamfundet,
og for disse familier er livet i Forkantsdanmark
forbundet med særlige værdier, der ikke findes i storbyen.
Børnefamilierne udgør en tredjedel af indbyggerne i Forkantsdanmark, hvor 27% af disse
børnefamilier altid har boet i den by, de bor i
nu, mens 73% enten er flyttet til eller tilbage til
deres nuværende bopæl i Forkantsdanmark.
For disse familier er naturen en af de primære
årsag til, hvorfor de bor, hvor de bor, og 54%
af børnefamilierne siger, at de har valgt en
tilværelse i forkanten på grund af naturen.
Som eksempelvis Ane, der i sommeren 2017
proklamerer følgende på sin Facebook-væg:

Kun 15% af børnefamilierne giver udtryk for, at
de har valgt at bosætte sig i Forkantsdanmark
på grund af arbejdsmuligheder. Til sammenligning er det 20% af danske børnefamilier i
det hele taget, der vælger bopæl på baggrund af jobmuligheder. I forhold til arbejdssituationen i Forkantsdanmark er det interessant,
at 48% af forkantsdanskerne er enige eller
meget enige i, at det er svært at finde arbejde i netop Forkantsdanmark, men kun 2% af
denne målgruppe er arbejdsløse.
Kan du huske sidste kapitel? Da fortalte vi
dig, at forkantsdanskerne ser trygheden som
en vigtig faktor i valget om at bosætte sig i
Forkantsdanmark. Vi ser faktisk, at der er en
signifikant større andel af børnefamilierne i
forkanten – 37% for at være helt præcis - der
er enige i, at de gerne vil bo i sikre omgivelser
for at undgå noget, der er farligt sammenlignet med totalbefolkningen. Her ligger tallet
på 30%.

”Bor man i en større by,
så tror jeg, at børnene
er nødt til at få lidt
bredere skuldre lidt
hurtigere end de er
herude i et beskyttet
samfund”,
Allan, 35 år, Augustenborg´.
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FRA BROSTEN TIL BRAKMARKER: DEN MODERNE
BØRNEFAMILIE ER FLYTTET
TIL FORKANTEN
Undersøgelser peger på, at hver femte børnefamilie gerne vil flytte på landet, men hvad får
disse familier til at rive teltpælene op, forlade
caféliv, urbane madmarkeder, morgentrafik,
støj fra overboen og andre af storbyens fortræffeligheder?
Vi kender historien om fraflytning fra marginaliserede områder, hvor unge søger mod
byerne for at tage uddannelse og jobs, mens
gennemsnitsalderen stiger og stiger i yderområderne. Denne skildring er ikke nødvendigvis
forkert, men er midlertidigt en ensidig skildring
af udviklingen i forkanten. En fremkommende
tendens er derimod, at byrotterne flytter fra
storbyen til fordel for mere landlige omgivelser. I en undersøgelse foretaget af YouGov for
boligejernes videncenter, Bolius, fremgår det,
at 20% af byboerne forventer at bo på landet
i år 2030. Det er altså end en femtedel! Disse
er typisk børnefamilier, som ønsker mere luft
og tryghed omkring dem, og flere familier er
allerede rykket mod kanten.

20% af byboerne
forventer at bo på
landet i år 2030

og reflekterede over deres valg. Det er således
ikke kun et spørgsmål om at finde en stor og
billig bolig; det er et spørgsmål om købe ind
i en helt ny livsstil. Fremfor at måtte ”nøjes”
med en bopæl langt væk fra det pulserende
byliv, er roen og naturen blevet et livsberigende tilvalg for mange unge familier.
”Vi giver børnene, at vi har mere tid. I en stadig stresset hverdag. Når vi har weekend,
så er vi meget udenfor sammen. Jeg føler,
at vi giver dem en bedre opvækst, ved at de
har lidt mere trygge rammer her”, (Lars, 42 år,
Hvide Sande).
I forkanten opleves en større opmærksomhed
og omsorg for hinanden og børnene. I kontrast til storbyen, hvor man hurtigt bliver en
del af en mængde. Tiden til sig selv og hinanden er ganske enkelt større.
”Det virker som om, at vores børn rent faktisk
får en bedre uddannelse herovre i skolerne,
og der bliver taget mere og bedre hånd omkring eleverne. De får en iPad. På Sjælland
har de sgu ikke råd til en ekstra blok papir”,
(Lars, 42 år, Hvide Sande).
I dette segment lever idéen om det gode og
trygge liv, hvor tempoet i hverdagen er skruet
ned til fordel for velvære, omsorg og tid med
familien. For forkantsfamilierne er status, prestige og stress ikke kilder til bekymring. Forkantsfamilierne dyrker derimod kvalitetstiden,
som synes at være en social valuta i høj kurs,
hvilket bør tænkes ind i kommunikationen til
disse familier.

En forklaring på denne tendens kan være de
stigende boligpriser og leveomkostninger i
storbyen, hvor det kan være vanskeligt som
ung børnefamilie at få plads og tag over hovedet inden for realistiske økonomiske rammer.
Dette er én del af historien, men dertil synes
disse familier at være særdeles selvbevidste

41

PÅ FORKANT MED UDKANTEN _ DENTSU AEGIS NETWORK

PÅ FORKANT MED UDKANTEN _ DENTSU AEGIS NETWORK

Segment 3
LOKALPATRIOTEN VÆRNER
OM SJÆLEN I FORKANTEN
Folk flytter væk, folk flytter til, og så er der
dem, der svarer ”jamen her har vi jo altid
boet”, når man spørger dem, hvorfor de bor,
hvor de gør. Det er deriblandt lokalpatrioten,
der har levet det meste af sit liv i Forkanten,
der har haft sin opvækst, sin uddannelse, familieliv og nu post-familieliv i samme egn. Disse
mennesker bærer deres oprindelse med stolthed og værner om deres status som ”rigtige
lokale”.
Denne gruppe mennesker mener ikke selv, at
de bor i ”Udkantsdanmark”. 65% af disse forkantsdanskere opfatter ordet ”Udkantsdanmark” som negativt, for blandt disse hersker
der nemlig en anden opfattelse af – eller viden om –, hvordan livet i Forkanten tager sig
ud. Det er nemlig her, det gode liv leves.
“Vi kan slet ikke lide udtrykket ”Udkantsdanmark”. Fordi jeg synes, at det er nedsættende. Som om, at det bare er sådan en lille
flække eller at der ikke er noget at komme
efter. Jeg synes, at det er et nedsættende
ord”, (Alice, 75 år, Sønderris).
Denne generation af forkantsdanskere er lokalområdets traditionsbærere. De har deres
lokalsamfund i blodet og værner varsomt om
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78%

deres status ”som rigtige lokale”. Går du med
en drøm om at blive skagbo? Så må du væbne
dig med tålmodighed, for du bliver altså ikke
anset som før din familie har boet i Skagen i
tre generationer.
“Jeg har boet her i 34 år, og jeg er stadig
tilflytter“, (Leif, 55 år, Børkop).
Denne gruppe mennesker bærer deres hjemstavn som deres identitet, ligesom de selv
er en del af lokalområdets identitet og sjæl.
Selv kender de alle vandrehistorierne ligeså
vel, som de kender hver enkelt borger - ung
som gammel. Her bliver særligt én fordom om
”Udkantsdanmark” bekræftet – alle kender
alle.
”Det er svært at være anonym herude, man
ved altid, hvad der sker ved naboen, men de
mennesker, der har boet herude altid, det er
jo det, de elsker”, (Laila, 52 år, Hvide Sande).

”SOM PENSIONISTER HAR VI JO
SIMPELTHEN SÅ TRAVLT”
Kendetegnene for den ældre generation af forkantsdanskere er, at de er særdeles engagerede i foreningslivet i deres lokalområde. Blandt
dette studies ældre interviewpersoner blev der
dyrket alt fra sømandskor til gymnastik.

af de ældre forkantsdanskere er tilfredse
med deres nuværende status. Dette tal er
signifikant højere end de øvrige jævnaldrende
danskere, hvor 60% er af samme opfattelse

”I vinterhalvåret går vi til ’ældre i bevægelse’,
og det er gymnastik, forskellige boldspil,
der spiller vi også badminton eller volleyball
eller soft-tennis. Ja, og der er altså venteliste
for at komme med”, (Preben og Alice, 75 år,
Sønderris).
”Min mand er formand for borgerforeningen,
han er formand for hallen, han er i bestyrelsen for fjernvarme […] Vi har været meget
i idrætsforeningen, jeg har siddet i støtteforeningen til idrætsforeningen, og Sven Erik
har været formand for idrætsforeningen, og
stadigvæk så dyrker vi fitness to gange om
ugen”, (Grethe, 68 år, Ebberup).
I Forkantsdanmark sidder den ældre generation altså ikke bare og venter på, at tingene sker. De opsøger deres muligheder, og
hvis mulighederne ikke er der, så skaber de
dem. De ved nemlig, at lokalsamfundet nok
skal bakke op. I Forkantsdanmark er der altid noget at lave, og Grethe keder sig aldrig,
for ”som pensionister har vi jo simpelthen så
travlt”.

lokalpatrioterne kan med fordel have et greb i
det personlige og lokale, hvor segmentet kan
se, hvordan dit brand relaterer sig til en genkendelig kontekst.

FORKANTSDANSKERNES
FÆLLESNÆVNER
Dette var kapitlet om tre segmenter, som viser livet i Forkanten set fra tre livsfaser. Livsfaser hvor hverdagen udfyldes med forskellige
elementer og bekymringerne ændres med
tiden. Men fælles er de grundlæggende værdien om sammenhold, tryghed og ro i naturen. Forhåbentligt har bogen på nuværende tidspunkt nuanceret din forestilling om de
såkaldte ”udkantsdanskere”, og måske du
endda er fristet af tanken om selv af flytte?

Den ældre generation af forkantsdanskere har
en stærk lokal forankring. Dette segment støtter gerne de lokale butikker frem for at handle
i store kæder eller over nettet, fordi de for eksempel kender den lokale tømrer gennem en
af områdets foreninger. Kommunikationen til
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Tænketid
SÅDAN KAN
DU TÆNKE “TID”

KAPITEL 4
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Kender du frasen ”time is money”? Det tænkte
vi nok. For mange danskere er tid en mangelvare, og alt, man ønsker sig, er bare lidt flere
timer i døgnet. Så ville alt være meget lettere,
ikke? Sagen er bare den, at forkantsdanskerne
har et lidt andet forhold til tid end den samfundstendens, der gør sig gældende i disse
år. For forkantsdanskerne er tid ikke en knap
ressource på samme måde som hos eksempelvis storbyboerne, og tid er ikke en valuta,
der overvejes, prioriteres og strækkes.
”Hvis man kan gøre et godt kup, så kører man
da gerne langt efter det”, (Flemming, 53 år,
Hvide Sande).

Tid er ikke en

valuta, der overvejes,
prioriteres og strækkes
Når forkantsdanskerne tager på shoppetur,
i teatret eller kører til arbejdspladsen, så er
benzinpriser og transporttid ikke noget, man
tæller med. Som forkantsdansker er lang
transporttid nemlig en naturlig konsekvens
af geografien og bosættelsen væk fra byens
kaos og støj.
“Når du bor i Harboøre, så skal du køre til alt.
Men det er jo bare ren logistik. Det var jeg
fuldstændig indforstået med, det var en del
af pakken”, (Peder, 45 år, Harboøre).
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“Når man bor dernede, så vænner man sig til,
at man bliver nødt til at køre efter tingene”,
(Kristina, 28 år, Tønder).
”Vi holder jo ikke i kø herude, vi kommer hele
tiden fremad, så på den måde er lang køretid
ikke frustrerende, som det eksempelvis er det
i storbyen”, (Flemming, 53 år, Hvide Sande).
Ifølge forkantsdanskerne er transporttid altså
en del af pakken i valget om at bosætte sig i
den fantastiske forkant.

KØRETID ER KVALITETSTID
At forkantsdanskerne er indforstået med, at
tiden ofte må gå med transport, kommer også
til udtryk i vores kvantitative undersøgelse,
der netop viser, at forkantsdanskerne generelt
kører længere end ikke-forkantsdanskere for
de rette produkter og oplevelser. Eksempelvis vil forkantsdanskerne i gennemsnit gerne
køre 88 kilometer for at komme til et kulturelt
arrangement som et museumsbesøg eller en
koncert. Mere herom i kapitlet om Forbrugsmønstre.
”Der er egentlig ikke nogen begrænsning på,
hvor langt vi vil køre for de rigtige ting. Det kan
måske lyde lidt bondsk, men nogle gange laver
vi ture, hvor vi kører til Kolding Storcenter eller
til Aarhus”, (Allan, 35 år, Augustenborg).
Forkantsdanskerne elsker at tage på ture, og
det fremhæves som en af årsagerne til, at forkantsdanskerne er så villige til at køre langt.

”Så gør man en tur ud af det, altså det kan vi
rigtig godt lide. At man gør det til en tur, og
man gør det hyggeligt”, (Anne, 26 år, Hvide
Sande).
For forkantsdanskerne er det primært større
anskaffelser eller oplevelser, som kan sende
familien på tur gennem halvdelen af landet.
Her handler det ikke om indkøb og nå det hele
på den halve tid, men i højere grad om hygge
med familien og transporttid som kvalitetstid.
”Vi gør en tur ud af det”, som forkantsdanskerne ville sige.

REKLAMER DER IKKE RAMMER
FORKANTSDANSKERE
Det er således afgørende at forstå begrebet
Tid ud fra forkantsdanskerne optik, når du
udvikler kommunikation til en fjerdedel af
Danmarks befolkning. Over en lang årrække har ”tid som en mangelvare” domineret
reklamebudskaber, som eksempelvis Coops
reklame for leveringsservice som en tidsgiver
i en fortravlet hverdag, men denne type kommunikation rammer ikke forkantsdanskerne.
De ser simpelthen ikke på tid på den måde.
For hvorfor skal forkantsdanskerne købe et
produkt, som giver dem mere tid, når de ikke
føler, at de mangler tid? For at fange forkantsdanskernes opmærksomhed er det essentielt,
at du ikke kun præsenterer dit produkt eller
service som noget, der sparer tid, men også
som noget, der kan skabe kvalitet og glæde i
et liv, som ikke er under et konstant tidspres.

Hvorfor skal
forkantsdanskerne
købe et produkt,
som giver dem
mere tid, når de
ikke føler, at de
mangler tid?
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Forbrugsmønstre
SÅ DA N ER FORBRU GERA DFÆRDEN OG DET
KOMMERCI ELLE
POT ENT I A LE I FORKA NT EN

KA PI T EL 5
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HVOR STOR EN OMSÆTNING
GÅR DIN VIRKSOMHED GLIP
AF?

PRODUKTKATEGORIER
SOM DU FOR ALT I VERDEN
IKKE MÅ OVERSE

Lad os slå det fast med det samme: Forkantsdanskernes månedlige rådighedsbeløb er
større end både gennemsnitsdanskerens og
storbyboerens!
Når alle faste udgifter er betalt, viser tal fra
Kantar Gallup Index Danmark, at forkantsdanskeren hver måned har 12.918 kroner per
husstand, mens gennemsnitsdanskeren har
12.845 kroner. Storbyboerne (dem der bor i en
by med mere end 50.000 indbyggere) har kun
12.736 kroner om måneden til rådighed. Det
vil sige, at forkantsdanskerne har 182 kroner
mere til rådighed om måneden end storbyboerne! Denne tendens understøttes af en
undersøgelse fra Nordea Kredit, som placerer
de højeste rådighedsbeløb for danske børnefamilier i Forkantsdanmark. Havde du også
overset størrelsen af det kommercielle potentiale i Forkantsdanmark? Hvis du har øget
omsætning på din virksomhedsagenda, må
du vist hellere læse videre.

Rådighedsbeløbet fordeler sig, som for alle
andre danskere, på en bred vifte af produktkategorier, men der er særligt tre kategorier, hvor
forkantsdanskerne bruger væsentligt flere
penge end gennemsnitsdanskeren: Værktøj,
elektronik samt tøj og sko til børn. Brands,
som sælger produkter inden for de tre produktkategorier, bør have forkantsdanskerne
som deres absolut vigtigste målgruppe.

Der er 690.000 husstande i dette studies definition af Forkantsdanmark. En forsimplet potentialeberegning giver: 690.000 husstande
x 12.918 kroner/mdr./husstand x 12 mdr. =
106.961.040.000 kroner i årligt potentiale. En
omsætning som din virksomhed risikerer at gå
glip af ved ikke at imødekomme forkantsdanskernes ønsker til kommunikation i øjenhøjde,
tilstedeværelse på de rette medier og butiksplaceringer. Ønsker som vi bearbejder senere
i denne bog. Men først tilbage til forbruget.

Forkantsdanskerne har

106.961.040.000

kroner til rådighed hvert år

52

PÅ FORKANT MED UDKANTEN _ DENTSU AEGIS NETWORK

35%

af sønderjyderne
tager månedligt i
byggemarked

Forkantsdanskerne engagerer sig i hus og
have, viser Facebook-data fra analyseværktøjet Motley. 36% af brugerne i Forkantsdanmark udviser interesse i hjem og have, hvortil
27% er interesserede i havearbejde.
Når vi ser på adfærd omkring og interesse i
værktøj ligger forkantsdanskerne i index 126.
Det giver naturligvis god mening, for 88% af
forkantsdanskerne bor i hus eller på en gård,
hvor dette eksempelvis kun gælder for 45% af
storbyboerne. Hele 31% af forkantsdanskerne
har planer om at foretage renoveringer af deres hjem inden for det næste år, viser vores
egen forbrugerdatabase, CCS, og 37% siger,
at de er bedre end gennemsnittet til gør-detselv. Det er derfor ingen overraskelse, at forkantsdanskerne bruger flere penge på værktøj
end ikke-forkantsdanskere. Værktøjskategorien dækker over haveredskaber og el-værktøj, som forkantsdanskerne ifølge Index Danmark bruger 2.653 kroner i gennemsnit per år
på, hvilket er 1.088 kroner mere end storbyboerne. Data fra Google viser endvidere, at
den gennemsnitlige ordreværdi på online køb
er 233 kroner højere blandt forkantsdanskere
end ikke-forkantsdanskere.

Det der med ”at sætte strøm til” tiltaler øjensynligt forkantsdanskerne. De anslår selv, at
de årligt bruger 5.218 kroner i gennemsnit på
elektronik, der dækker alt fra computerudstyr,
konsoller, spil, mobiltelefoner og andre gadgets. I studiets kvalitative del er det slående,
at interviewpersonerne har en opfattelse af, at
storbyboerne har mere teknologi i hjemmet,
men en rundvisning i interviewpersonernes
hjem aflyser den teknologiforskrækkelse. Forkantsdanskernes hjem er fyldt med Sonos-højtalere i alle lofter, en tablet i hver lænestol og
telefonopladere i hver anden stikkontakt. Det
er et billede, som afspejler sig i forkantsdanskernes forbrug, hvor de i gennemsnit bruger
knap 500 kroner mere om året på elektronik
end storbyboerne. Engagementet for elektronik ses også i deres online adfærd, hvor
15% flere forkantsdanskere end gennemsnitsdanskere har interageret med elektronikkategorien. Særligt B&O er højinteresse for forkantsdanskerne med index 165.
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INTERESSEOMRÅDE

Endelig ser vi, at forkantsdanskerne bruger
3.498 kroner om året på tøj og sko til deres
børn, hvilket er 411 kroner mere end storbyboerne. Data fra Google understøtter dette,
idet der er markant flere søgninger inden
for børnetøjskategorien i Forkantsdanmark.
Eksempelvis er der 442% flere søgninger på
termer med børnetøj i Thisted, end der er i
København.
Som perspektiv er det interessant, at storbyboerne til gengæld bruger 1.465 kroner mere
på tøj og sko til dem selv. Engagementet i
fashion, shopping og fashionblogs er således
også størst i storbyerne, hvor forkantsdanskerne ligger i index 53.

Rejser og boligindretning er de kategorier,
hvor forkantsdanskerne bruger færrest penge
sammenlignet med alle danskerne og danskere bosat i storbyen. Bryder vi kategorien
boligindretning ned, ser vi dog, at forkantsdanskerne bruger lidt flere penge på møbler
til børne- og soveværelser end gennemsnitsdanskerne.
Dette er kun udvalgte produktkategorier.
Det er derfor afgørende, at du undersøger,
hvor volumen ligger rent geografisk for din
virksomheds produktkategorier. For hvor
stor omsætning går I mon glip af, når I ikke
markedsfører til forkantsdanskerne inden for
udvalgte kategorier?

INDEX

Boligdesign

92

Værktøj

126

Elektronik

115

B&O

165

Gadget

107

Børnetøj

116

Rejser

83

Ferier

109

Hyppigt rejsende

62

Fashion blog

53

Mokai

185

Ikea

80

Jysk

157

Pricerunner

134

Rema 1000

144

Fakta

142

Føtex

127

GENNEMSNITSDANSKEREN

FORKANTSDANSKEREN

STORBYBOEREN

Elektronik

4.904,41 DKK

5.217,70 DKK

4.746,45 DKK

Bauhaus

122

Have- og elværktøj

2.008,23 DKK

2.652,80 DKK

1.565,38 DKK

Silvan

117

Hårde hvidevarer

4.164,73 DKK

4.342,61 DKK

4.116,23 DKK

Sofa

84

Tøj/sko til en selv

6.888,85 DKK

6.146,36 DKK

7.611,39 DKK

Køkken

84

Tøj/sko til ens børn

3.391,13 DKK

3.497,71 DKK

3.087,35 DKK

Kop & kande

155

Møbler og andre
bolig indretningsting

9.771,34 DKK

9.172,06 DKK

10.525,08 DKK

Elgiganten

130

Rejser

12.245,96 DKK

14.678,51 DKK

Camping

107

14.031,27 DKK

Campingplads

151

Campingvogn

228

Kilde: Index Danmark

Just Eat

51

Forkantsdanskerne
ligger i index 185 i
online adfærd omkring
og interesse i MOKAÏ

17%

af Facebookbrugere i
Forkantsdanmark har
interesse i camping

Brugere i Forkantsdanmark og brugere
i de fem største byer
har lige stor interesse
i madlavning

Kilde: Facebook
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FORKANTSDANSKERNE
ELSKER TILBUD, MEN HVEM
GØR IKKE DET?
En velkendt – og til tider opslidt – fordom om
forkantsdanskerne er, at de er nærrige og kun
går efter tilbud, når de handler ind. Som købmanden Thomas udtrykker det: ”det er en lokal joke, at alt over en 10’er er for dyrt i Asaa”.
Men samtidig med at de elsker tilbud, så siger
tre ud af fire forkantsdanskere, at de faktisk
går efter kvalitet.

Ser vi overordnet på skellet mellem forbrugsholdninger i forkanten versus ikke-forkanten, så ligger de overordnede forskelle i holdningen til miljøvenlige og økologiske produkter, og vi ser, at
18% færre forkantsdanskere end gennemsnitsdanskere helst vil købe økologi.

”Jeg går op i kvalitet. Hvis der for eksempel
er et par gode sko, som jeg gerne vil have,
så køber jeg dem bare, og jeg betaler også
gerne for tøj af høj kvalitet til min datter.
Men hvis kvaliteten er på tilbud, så klager jeg
ikke”, (Kasper, 26 år, Hvide Sande).
Fordommen om ”Udkantsdanmark” som
nærigrøvenes land er altså ikke bare opslidt,
den er forkert. For det er ikke kun forkantsdanskerne, der går op i kvalitet samtidig med,
at de kan lide gode tilbud. Danmark er som
samlet nation et 3-for-en-10’er-land; vi elsker
gode tilbud!
78% af alle danskere vil gerne betale ekstra
for kvalitet samtidig med, at 72% gerne køber
supermarkedernes egne billige mærker, hvor
det er muligt, og 70% benytter sig af dagens
eller ugens tilbud. I det store billede er der
således ikke signifikant forskel på forkantsdanskernes holdning til pris og kvalitet i forhold til
alle danskere.
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Her skal det bemærkes, at ovenstående er
spørgeskemadata, hvor folk generelt har
en tendens til at sige, at de gerne vil betale
for kvalitet, men når alt kommer til alt, så er
de mere prisfokuserede. Reel adfærdsdata fra Google afslører, at der er flere Google-søgninger i Forkantsdanmark end i
storbyerne, hvor højinteresseområder som
elektronik og haveredskaber sættes sammen
med ord som udsalg og tilbud. Eksempelvis er
der otte gange så mange ”tilbudssøgninger”
per indbygger i Nakskov som i Aalborg. På
Facebook er der desuden 34% flere forkantsdanskere end gennemsnitsdanskere, der interagerer med Pricerunner.

ALLE
DANSKERE

FORKANTSDANSKEREN

Jeg køber gerne supermarkedernes egne
billige mærker, hvor det er muligt

72%

75%

Benytter ofte ugens/dagens tilbud

47%

54%

Undgår helst varer tilsat kunst. stoffer

31%

29%

Køber helst miljøvenlige produkter

30%

25%

Jeg køber altid lokalt producerede fødevarer,
hvis jeg kan

24%

26%

Jeg vil gerne betale ekstra for kvalitetsprodukter

46%

39%

Jeg køber helst økologiske fødevarer, hvis jeg
kan få det

30%

20%

Kilde: CCS & Index Danmark
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SÅ LANGT VIL FORKANTSDANSKERNE KØRE EFTER
DINE BUTIKKER
Forkantsdanskerne er villige til at køre langt
efter det rette produkt, og her mener vi altså
LANGT. Bor man i Haderslev, kører man gerne
til Vejle efter den rette computer, der er på tilbud. Finder man det helt rigtige jagtgevær på
DBA, kører man gerne fra Næstved til Svendborg. Og er der outlet på designmøbler i
Horsens, så er turen fra Hvide Sande kun en
god udflugt.
Som beskrevet tidligere ser forkantsdanskerne
transporttid som uundgåeligt, uproblematisk
og oftest også hyggelig kvalitetstid. Derfor
er de også villige til at køre 32 kilometer eft-

Så find din passer fra folkeskolen frem, og
begynd at sætte cirkler på 22 kilometer rundt
om dine butikker, hvis du sælger værktøj og 47
kilometer, hvis du sælger køkkener. Så ved du,
hvor langt fra butikken, du skal markedsføre
dine produkter.

Antal kilometer forkantsdanskeren
er villige til at køre efter specifikke
produktkategorier.

88

78

er køb af elektronik og 44 kilometer efter en
ny sofa. Stop lige op. Det vil sige, at sælger
du møbler, så er forkantsdanskerne villige til
at køre til din butik, selvom butikken ligger
44 kilometer væk. Og vi ved fra tidligere, at
forkantsdanskerne i gennemsnit bruger 9.172
kroner om året på møbler og boligindretning.
Det kan dermed betale sig for dig at markedsføre dit brand og dine produkter i en radius af
44 kilometer fra nærmeste butik!

68

47

Forkantsdansker

38

40

32
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Ad det ene spor ser vi, at forkantsdanskerne
gerne kører længere for de helt rette produkter og derfor ikke behøver butikker i nærområdet. Eksempelvis er det vigtigt eller meget
vigtigt for 62% af forkantsdanskerne, at butikken har et stort udvalg.
Ad det andet udviklingsspor ser vi, at 43% af
forkantsdanskerne hellere handler lokalt end
i et stort supermarked, hvilket er 113% mere
end gennemsnittet af alle danskere. At støtte
lokale initiativer fremhæves desuden af flere
af de forkantsdanskere, vi har besøgt.

“Det er sådan en grundholdning, at jeg vil
gerne give lidt mere for varerne her“, (Peder,
45 år, Harboøre).

Ikke-forkantsdansker

44

De fleste fremtidsprognoser viser, at butikkerne i Forkantsdanmark lukker på stribe, og
handlen flytter online eller til større indkøbscentre. I det store billede modsiger vores
studie ikke denne tendens, men vi ser altså
flere modsatrettede udviklingsspor.

“Hvis man vil bevare det lille lokalsamfund og
bevare en butik, så må man også støtte den
og handle der”, (Grethe, 68 år, Ebberup).

Kilde: CCS
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FREMTIDEN ER AFLYST, ALLE
BUTIKKER LUKKER NED?

“Vi støtter lokalt. Vi handler altid lokalt, hvis
det er madvarer og som regel også tøj”, (Lars,
42 år, Hvide Sande).

Foruden de lokales støtte for at bevare butikslivet, har de lokale butikker også deres helt
egen berettigelse i den service og rådgivning,
som de leverer. Denne service begrundes i
den nærhed, som tidligere defineredes som
en af faktorerne i den fantastiske forkant. Her
kender butikspersonalet nemlig kunden personligt.
“Jeg vil hellere handle i lokal butik, hvor jeg
får noget service, vejledning og nogle råd.
De kender mig, min stil og resten af min garderobe”, (Kasper, 26 år, Hvide Sande).
For 27% af forkantsdanskerne er den personlige relation afgørende for beslutningen om
køb, hvilket ligger i index 142.
De lokale butikker er som oftest også konkurrencedygtige på pris, da netop relationen mellem kunde og butiksindehaver giver mulighed
for personlige rabatordninger:
“Jeg kender dem, der står i butikkerne, så
jeg har nogle gode aftaler, og dem benytter
jeg selvfølgelig [griner]”, (Lars, 29 år, Skagen).
“Hvis jeg finder en vare på nettet, og der
er den samme vare i den lokale butik, der
koster det dobbelte, så spørger jeg, om de
vil matche prisen“, (Peder, 45 år, Harboøre).
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35% af forkantsdanskerne er endda villige til
at betale ekstra for at støtte lokalt, viser vores
spørgeskemaundersøgelse. Disse udsagn skal
naturligvis holdes op i mod det faktum, at der
er butikslukninger i yderområderne af Danmark. Men ikke desto mindre er der mange
steder en reel støtte til at handle lokalt, hvilket
skal ses i lyset af ønsket om at se pengene
cirkulere rundt i eget lokale økosystem. Dét
får forkantsdanskerne til at prioritere at handle
lokalt. Det er sågar en del af opdragelsen af
deres børn, at de også skal handle lokalt frem
for på nettet.

E-HANDEL I FORKANTEN
E-handel har de seneste fem år for alvor ramt
Danmark. Det gælder også Forkantsdanmark.
Ifølge Dansk E-handel Rapport og Kantar Gallup Index Danmark handler storbyboerne oftere på nettet end danskere i forkanten. 92%
storbyboere handler over nettet, mens 86%
af forkantsdanskerne gør det. Til gengæld
handler forkantsdanskere for større beløb af
gangen. Når en dansker i en mellemstor kommune har handlet for 96 kroner, har en dansker
i en yderkommune i gennemsnit handlet for
104 kroner, viser E-handels Rapporten fra forrige år. Dette ser vi også i de enkelte produktkategorier, som forkantsdanskerne interesserer sig særlig meget for. Som tidligere nævnt er
den gennemsnitlige ordreværdi på online køb
inden for elektronik 233 kroner højere blandt
forkantsdanskere end ikke-forkantsdanskere.

”Det betyder vildt meget for mig, at mine
børn også prioriterer at handle lokalt, for
vores penge cirkulerer jo videre til tømreren, bageren, boldklubben og så videre. Men
børnene er jo vant til at bruge internettet til
alt, så det er svært ikke at få dem til at handle
online”, (Peder, 45 år, Harboøre).
Lad os opsummere: Ad det ene spor har vi lokalpatriotisme, der med selv den hårdtslående
internetøkonomi er svær at nedlægge. På det
andet spor har vi centralisering, digitalisering
og optimering, som leverer stort udvalg til
lave priser. Hvor fører disse spor hen i fremtiden? Skal vi tro studiets interviewpersoner,
vil der altid være fundament for lokal handel.
Dette bakkes op af ekspert i etablering af
kædebutikker, Henrik Libak. Han udtaler i Tid
& Tendenser, at de to modsatrettede spor betyder, at lokalområderne i fremtiden går fra
enkeltmandsejede butikker til nye butikskoncepter, der er mere komplette, hybrid- og
løsningsorienterede. Standardiserede koncepter, der er lette at drive med lave omkostninger. Kæder som eksempelvis H&M, Flying
Tiger og Normal vil ifølge Libak have gode
vækstvilkår i Forkantsdanmark. Det samme vil
andre kæder med stærke private labels.
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27%

af forkantsdanskerne
mener, at det er vigtigt at
have en personlig relation
til butikspersonalet.
For ikke-forkantsdanskerne
ligger tallet på 19%

Når en dansker i en
mellemstor kommune
har handlet for 96 kroner,
har en forkantsdansker
handlet for 104 kroner

ALLE
DANSKERE

FORKANTSDANSKEREN

STORBYBOEREN

Handler/bestiller computer
hardware og elektronik via
internettet

53%

47%

56%

Handler/bestiller bolig
(husholdnings- og køkkenmaskiner, hårde hvidevarer)
via internettet

58%

54%

60%

Handler/bestiller dagligvarer
via internettet

27%

20%

32%

Handler/bestiller varer
(ingen kategori) via internettet

89%

86%

92%

Kilde: Index Danmark
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STOR FORSKEL PÅ FASERNE I
FORBRUGERREJSEN
Der er således ikke klare forskelle på danskerne generelt og forkantsdanskerne, når vi
ser på deres e-handel. Men når vi taler online
handel, er det afgørende at se på alle faser i
forbrugerrejsen. Indtil nu har vi fokuseret på
selve købet, men online har en helt unik rolle
blandt forkantsdanskerne i henholdsvis inspirations- og researchfaserne. Lad os starte med
inspirationsfasen.

FORKANTSDANSKERNE
MANGLER INSPIRATION
(DE HAR BRUG FOR DIG!)
Inspirationsfasen har stor betydning for særligt
de unge forkantsdanskere. Når de søger inspiration til boligindretning, påklædning af deres
børn eller tøjkøb til dem selv, har de ikke i
samme grad mulighed for at søge inspiration
i gadebilledet, i butikker eller i indretningen
på caféer og restauranter. Inspirationen finder
de derfor online, og primært på Instagram og
online blogs, men de savner mere inspiration
samt guiden til, hvor de kan finde varerne.
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INTERESSER

PROCENTDEL AF
FORKANTSDANSKERNE
DER FINDER
INSPIRATION ONLINE

Køkkenindretning

51%

Helse

52%

Hudpleje

54%

Bil/motor

55%

Sundhed

55%

”Jeg vil jo selvfølgelig gerne være lige så hipt
klædt på, og bo lige så moderne, som mine
veninder i Aarhus og København. På Instagram og blogs kan jeg se, hvilket noget tøj
de går i, og hvad de køber til deres hjem, men
jeg mangler tit inspiration til, hvor jeg selv kan
finde tingene […] Da vi fik vores datter, så ville
jeg gerne klæde hende på i det bedste tøj,
men hvad er det? Det var et helt nyt område
for mig, og der var ligesom ingen butikker eller
medier, som henvendte sig til mig og guidede
mig ud fra de muligheder, som jeg har her på
Vestkysten. Der var kun guides til lækre butikker i Aarhus og København”, (Anne, 26 år,
Hvide Sande).

Boligdesign/-indretning

56%

Boligmarkedet

56%

Smykker og ure

56%

Kosmetik

57%

Sport

57%

Tøjmode

59%

Konsol- og computerspil

62%

Følge med i kultur/bøger/
film/musik

63%

Anne er ikke alene om sin søgen efter inspiration online. 59% af forkantsdanskerne søger
inspiration til tøjkøb online, 64% til ny teknologi, og 57% søger inspiration online til køb af
kosmetik. Din virksomhed kan derfor med
fordel undersøge, hvordan I kan være mere
synlige og relevante for forkantsdanskerne i
inspirationsfasen.

Madlavning

64%

Ny teknologi

64%

Kilde: CCS

WORD OF MOUTH
ER ALTDOMINERENDE
Fra inspiration til mere konkret research.
Valg og sammenligning af produkter, deres
egenskaber, tilbehør, priser og så videre. Nu
bliver det sværere – for virksomhederne. Forkantsdanskerne er nemlig særkendende ved,
at de i langt højere grad end gennemsnitsdanskeren søger information og viden i netværket. Forkantdanskerne er omgivet af tømrere, VVS’ere, frisører, tøjforhandlere, bagere,
bankrådgivere, ejendomsmæglere og gartnere, som de spørger til råds, når de skal erhverve sig ting, som de ikke selv har forstand
på. Hver femte forkantsdansker arbejder i
en håndværksfunktion, og hver syvende er
selvstændig erhvervsdrivende. De har derfor
langt større mulighed for at spørge fagfolk
blandt venner og bekendte til råds end eksempelvis danskere i akademikerkredse.
”Jeg går til de lokale arrangementer, fordi det
er der, jeg får mine kunder”, (Peder, 43 år, Harboøre).

Betyder det, at det ikke er en indsats værd at
markedsføre til forkantsdanskerne? Nej – der
er trods alt 1,4 millioner af dem. Men det betyder, at din virksomhed skal undersøge, hvad
du kan supplere med af viden i researchfasen.
Hvilke informationer mangler forkantsdanskerne om de produktkategorier, som du sælger? Inden for hvilke områder af produktinformationerne kommer naboens, kollegaens og
træningsmakkerens rådgivning til kort?
Som virksomhed skal du tænke i flere faser af
forbrugerrejsen, inden du tænker i købspunktet. Der er stort potentiale for at inspirere forkantsdanskerne, der efterspørger mere relevant inspiration til, hvad de kan købe og hvor.
Det er sværere at arbejde med researchfasen,
hvor det lokale netværk bliver vægtet højere.
Overordnet handler det om at undersøge,
hvornår og hvordan din virksomhed kan være
relevant, så du dermed kommer på forkant
med udkanten.

Tid til en dyb indånding. Det er altså ”manden på gulvet” som din virksomhed kan være
oppe i mod? Ja. Det er dine døde sponsorbander på stadion mod ham, der er fysisk tilstede og drikker fadøl på tribunen? Ja. Det er
kaffen over hækken, mødet ved kassebåndet,
tiden i frisørstolen og pausen i halvlegen, som
din virksomhed er oppe imod. Det handler om
fysisk tilstedeværelse og nærvær, og selv for
den dygtigste Google Adwords-ninja er det
parametre, som er svære at hamle op med.
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Case
GO’ON
Go’On er en lokal tankstation, og derfor vil de hylde og engagere sig i lokalsamfundet. Det gjorde de
OK er
danskejet,
multilokalt
selskab, hvilket
beved
at et
starte
en kampagne
på Facebook,
hvor man
tyder, at
OK er ejet
af danskerne
selv.får
Det
ejerskab
kunne
nominere
lokale
ildsjæle, som
tingene
til
ogske.
denPå
lokale
forankring
understregede
OK med
at
den måde
gik Go’On
til kamp mod
forkonceptetom,
”OK
Her gav OK
dommen
at støtter
der ikkelokalsporten”.
sker noget i ”Udkantsdande danskere,
somkampagnen
tanker ved en
en reach
OK benzintank,
mark”.
I alt havde
på 4,5 milmulighed
for at støtte
en lokal
sportsklub
efter
lioner,
kendskabet
til Go’On
blev
fordoblet,
og eget
man
valg. På
måde
viste OK, at de er lokalsamfunhavde
enden
ROMI
på 5,5.
dets benzintank, og at de støtter de initiativer, som
finder sted her.
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Case
MENY SDR. OMME
Den lokale købmand i Sdr. Omme poster jævnligt
videoer
sin Facebook-side,
han hvilket
i hjemmeOK er etpå
danskejet,
multilokalt hvor
selskab,
befilmede
videoer
fortæller
om
ugens
tilbud
i
forrettyder, at OK er ejet af danskerne selv. Det ejerskab
ningen.
står understregede
i skarp kontrast OK
til landsog den Disse
lokalevideoer
forankring
med
dækkende
Meny-reklamer,
og
da
vi
viste
de
to
konceptet ”OK støtter lokalsporten”. Her gav OK
forskellige
videoer
de danskere,
vi interviewede,
de danskere,
som til
tanker
ved en OK
benzintank,
fik
videoen
fra
Meny
i
Sdr.
Omme
dem
alle
til at trækmulighed for at støtte en lokal sportsklub efter
eget
ke
på
smilebåndet.
De
føler,
at
videoen
med
den
lovalg. På den måde viste OK, at de er lokalsamfunkale
er og
langt
mere
nærværende
end som
den
dets købmand
benzintank,
at de
støtter
de initiativer,
landsdækkende
finder sted her. reklame, og de vil alle foretrække
videoen med den lokale vinkel.
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Reklamer
i øjenhøjde
SÅ DA N BØR DU
KOMMU NI KERE MED
FORKA NT SDA NSKERNE

KA PI T EL 6
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”Hvis en annoncør havde et rigtig godt tilbud
til dig, hvor kunne de så finde dig?”. Det er et
spørgsmål, som rigtig mange annoncører har
stillet danskerne, og derfor er det selvfølgelig
også et af de mange spørgsmål, vi stillede forkantsdanskerne.
Vi ved, at forkantsdanskerne ikke går af vejen
for et godt tilbud, og de kører gerne langt efter det rette produkt. På trods af at forkantsdanskerne er villige til at køre langt for tilbud,
peger 37 % af dem på, at lokale anliggender
er vigtigere end nationale – også når det kommer til at støtte lokale forhandlere i nærområdet.
Og hvad betyder det så for lokale og nationale annoncører, som ønsker at målrette annoncer til forkantsdanskerne? I dette afsnit
stiller vi skarpt på forkantsdanskernes holdninger til reklamer generelt, inden vi dykker
ned i de lokale og digitale mediers potentiale
i marketingøjemed, og hvordan annoncører
bedst muligt målretter deres kommunikation
til forkantsdanskerne.

REKLAMER JA TAK
– NEJ TAK – ELLER MÅSKE?

I vores egen forbrugerdatabase, CCS, har vi mulighed for at undersøge, hvilke reklamer forkantdanskerne helst vil
se. Her ser vi, at næsten en fjerdedel af alle forkantsdanskerne aktivt holder øje med reklamer fra supermarkedet,
mens 15% af dem holder øje med reklamer, som omhandler en sund livsstil.

Når det kommer til reklamer, er forkantsdanskerne nemmere at nå end gennemsnitsdanskeren. 41% af forkantsdanskerne er tilmeldt
en Nej-tak ordning, hvilket svarer til index 77
sammenlignet med totalbefolkningen.

41% af forkantsdanskerne har
Nej-tak ordning

Hvilke reklamer holder
danskerne aktivt øje med?
25%

41% af forkantsdanskerne har ingen holdning
til, hvorvidt reklamer hjælper dem med at finde
informationer om produkter, mens 40% er enige eller meget enige i udsagnet. Det vil sige,
at en stor del af forkantsdanskerne er velvillige
over for reklamer og finder dem hjælpsomme i
deres søgen efter produkter og services.

20%
15%
10%

“Reklamer hjælper
mig med at finde
ud af, hvad der
findes”

4% 10%
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36%

Meget enig
Enig
Hverken/eller
Uenig

0%

41%

Forkantsdanskere

Ikke-forkantsdanskere

Kilde: CCS

Meget uenig
Kilde: CCS
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LOKALAVISER TRIGGER
FORKANTSDANSKERNES
IMPULSKØB
Ugeavisen og de lokale dagblade er lig med
lokale nyheder men i høj grad også lokale annoncer, hvis du spørger forkantsdanskerne. Særligt i den lokale ugeavis forventer
forkantsdanskerne at finde gode tilbud fra
deres nærområde. Det understreges i et interview med købmanden Thomas fra Asaa,
der tydeligt mærker, hvordan annoncering i
lokalavisen aktiverer byens kunder, men også
kunder fra oplandet, der prioriterer at støtte
den lokale forretning.
”Annoncer i ugeavisen giver flere kunder fra
byen, men også kunder fra oplandet, som
kommer og handler hos mig. Hvis jeg eksempelvis annoncerer for Rød Karat til 19,95, og de
også gør det inde i Dronninglund, så kommer
folk hellere ned til mig og henter det, fordi jeg
annoncerer lokalt”, (Thomas, 37 år, Asaa).

ud af tre forkantsdanskerne så vidt muligt støtter lokale butikker. Denne store opbakning til
lokale forretninger resulterer for forkantsdanskerne ofte i impulskøb, som er baseret på en
opmærksomhed skabt gennem annoncer i
den lokale avis.

”Jeg læser med lige så stor fornøjelse annoncer som artikler i ugeavisen. De viser jo,
hvilke virksomheder, der holder sig i gang og
gerne vil vise sig frem i byen. Det er bestemt
ikke uvæsentligt, og det har en vis synlighed
– for folk ser det”, (Birthe, 63 år, Skyum).

“Når vi støder på annoncer i dagblade eller
især lokale ugeaviser, er det ofte impulskøb
i nærområdet, der fænger, hvor man siger
“hold da op, der er lige seks flasker vin”, dem
skal vi ind og have med det samme“, (Leif, 53
år, Børkop).

“Ja, det er jo selvfølgelig mere relevant for
mig, fordi det er noget her omkring fra. I Jyllands-Posten er annoncerne jo meget længere væk fra mit lokalområde”, (Grethe, 68 år,
Ebberup).

Hos forkantsdanskerne udmærker den lokale ugeavisen sig desuden ved, at den netop
beretter om, hvilke lokale virksomheder, der
holder liv i byen. Og det er noget, som forkantsdanskerne sætter pris på.

I Thomas’ tilfælde er ugeavisen et godt medie
til at tiltrække kunder i det nære lokalområde,
som går op i at støtte lokale forretninger. Vores
spørgeskemaundersøgelse viser også, at to

”Jeg læser med lige så stor fornøjelse
annoncer som artikler i ugeavisen.
De viser jo, hvilke virksomheder, der
holder sig i gang”,
(Birthe, 63 år, Skyum).
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Lokale ugeaviser og dagblade er imidlertid
ikke annonceringsmedier, hvor forkantsdanskerne researcher efter gode tilbud – her tyer
de hellere til tilbudsavisen.
“Altså, jeg tror ikke, at vi ville sætte os ned
og kigge i Vejle Amts Folkeblad, hvis vi skulle
købe en flæskesteg. Nej, for avisen ville jeg
jo bare bladre igennem alligevel, og så ville
vi sige “hov”, men vi ville ikke søge den der,
det ville vi gøre i tilbudsavisen”, (Leif, 55 år,
Børkop).
Annoncer i lokale ugeaviser adskiller sig
således fra tilbudsavisen, idet det primære
formål ved læsning af lokale ugeaviser og
dagblade er at læse lokale nyheder akkompagneret af annoncer, mens man opsøger
tilbudsavisen med jagt efter, ja, tilbud, som
eneste formål.

”Jeg lægger mest mærke til annoncer i de
almindelige [tilbuds]aviser. Helt traditionelt
og gammeldags. For der har jeg roen. Det er
der, jeg nogle gange fordyber mig mere og
tænker – det der vidste jeg ikke, at jeg havde
brug for, men det havde jeg alligevel. – Så
sidder jeg i ro og mag og sætter en masse
krydser i avisen, som min kone så sletter
igen, når hun kommer hjem [griner]”, (Allan,
35 år, Augustenborg).
Hermed opnår lokale ugeaviser og dagblade
en anden status end tilbudsaviserne hos forkantsdanskerne. De lokale ugeaviser og dagblade giver forkantsdanskerne mulighed for at
støtte de forretninger, som er med til at holde
deres fantastisk forkant i gang. Derfor vil flere
af forkantsdanskerne vælge et produkt fra en
lokal annoncør præsenteret i den lokale avis
frem for et produkt fra en landsdækkende
kæde vist i en landsdækkende tilbudsavis.
Tilbudsaviserne har dog fortsat en stor berettigelse, idet flere af forkantsdanskerne
forbinder dette medie med tilbudssøgning og
research. Hermed griber forkantsdanskerne
altså tilbudsavisen, hvis de ved, hvad de leder
efter.
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Likes og klik på Facebook
25%

24%

SOCIALE MEDIER:
SKAL TILBYDE RELEVANTE
ANNONCER I MILJØ

19%

24%
19%

18%

20%

19%
16%

16%

16% 16%

18-35 år

36-55 år

56-64 år

Annoncer i lokale ugeaviser og tilbudsaviser er altså brugbare i forskellige situationer,
men hvad synes forkantsdanskerne om annoncer på de allestedsnærværende sociale
medier? Forkantsdanskerne er i samme grad
som gennemsnitsdanskerne tilgængelige på
de sociale medier, hvilket betyder, at sociale
medier er et interessant medie i målet om at
ramme forkantsdanskerne.
18-35 år

“Jeg tror, at det er svært at ramme mig med
annoncer. Men på Facebook tror jeg, at man
har den største chance. Det er det eneste sted,
jeg kigger hver dag”, (Thomas, 37 år, Asaa).
Fra et annonceringsperspektiv er det ikke kun
forkantsdanskernes tilstedeværelse på de sociale medier men også deres engagement på
disse, der er interessant. Data fra Facebook
viser, at forkantsdanskerne er mere tilbøjelige
til at klikke på reklamer end gennemsnitsdanskerne. Forkantsdanskerne mellem 18 og 35 år
klikker i gennemsnit på 24 reklamer på Facebook i løbet af en måned, imens gennemsnitsdanskerne i samme aldersgruppe klikker på 16
reklamer i løbet af en måned.

56-64 år

LIKES
Forkantsdanskere

Hver femte forkantsdansker
har ad-blocking installeret.
For ikke-forkantsdanskerne
er det hver fjerde

Forkantsdanskerne er mere
tilbøjelige til at klikke på
reklamer end gennemsnitsdanskerne
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36-55 år

KLIK
Alle danskere

I HVILKEN ØJENHØJDE ER DIN
ANNONCERING PLACERET?
Du er som annoncør naturligvis interesseret i
at målrette medieindsats og kommunikation
til de 1,4 millioner forkantsdanskere. Det er
således vigtigt at overveje, hvilke øjeblikke dit
brand og dine produkter skal være en del af.
Er det de lokale impulskøb i den lokale ugeavis? Er det inspiration eller researchfase i tilbudsavis og på digitale prissammenligningssites? Eller er det med inspirerende billeder i
miljø på Facebook, der linker direkte ind på
din hjemmeside eller et tv-spot, der rammer
stemningen i Forkanten?

Kilde: Facebook

Hver tiende dansker på
Lolland-Falster siger, at
de ofte køber produkter
på baggrund af reklamer.
For alle danskere er det
hver tyvende

Det handler om at tale i øjenhøjde med forkantsdanskerne. En af måderne er at vinkle sit
budskab lokalt, som eksempelvis adresserer
noget særligt ved nordjyder, sønderjyder eller
blot adresserer Udkanten af Danmark fra et
beboerperspektiv. Et nemt sted at starte er at
teste digitale segmenterede annoncer mod
forskellige landsdele. For det er særligt genkendelighed, humor og produkter i miljø, der
vinder indpas ved forkantsdanskerne. Så kan
du se dit eget brand fra Forkantsdanmarks
perspektiv? Så er du i den rette øjenhøjde.
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Mest
magtfulde
medier
SÅDAN RAMMER DU
FORKANTSDANSKERNE
MEST EFFEKTIVT

KAPITEL 7
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20%
Man kan efterhånden ikke tale om forbrugere
uden også at tale om deres brug af medier –
så det har vi selvfølgelig tænkt os at gøre.
Når du tænker på en ”udkantsdansker”,
hvordan er hans mediebrug så? Har han en
iPhone7 Plus, abonnement på alle de streamingtjenester, der findes, og flere tablets end
beboere i husstanden? Eller har han en Nokia
3310, som altså ikke er cool på retromåden?
Fungerer fjernsynet som familiealter med
Matador på repeat? Og har du en idé om, at
ønsket om et besøg på internettet altid akkompagneres af en insisterende hyletone, når
røret på hjemmets fastnettelefon løftes?
Svarer din forestilling om ”udkantsdanskeren”
til beskrivelse nummer to? No worries – du
er ikke alene om illusionen om ”Udkantsdanmark”. I hvert fald siger 22% af danskerne, at
”udkantsdanskerne” har færre gadgets end
resten af danskerne.

22%

af danskerne mener,
at ”udkantsdanskerne”
har færre gadgets end
resten af danskerne
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af forkantsdanskerne
betaler gerne ekstra
for at få den nyeste
forbruger teknologi

Det lader til, at forestillingen om ”Udkantsdanmark” er, at det er et sted langt væk, som
er fanget i det forrige århundredes vaner, forbrug og livsstil. Men når det kommer til Forkantsdanmark, så brister illusionsboblen hurtigere, end du kan nå at sige ”gadget”.

Kilde: Index Danmark

De hjem, som vi har besøgt i Forkantsdanmark,
er fyldt til randen med teknologi. I Sønderris
finder Preben musik på YouTube, som han og
Alice lytter til fra Sonos højtaleren i hjørnet, og
i Ebberup ligger to iPads ved siden af de stole,
som står centralt i den nybyggede udestue:
Én til Grethe og én til hendes mand Sven Erik.

TEKNOLOGI – JA TAK
Lad os lige vende tilbage til beskrivelserne fra
starten af kapitlet. Når det kommer til teknologi og mediebrug lader det til, at mange danskere forestiller sig, at forkantsdanskerne lider
af et slemt tilfælde af teknologiforskrækkelse.
Men gør de egentlig det? Vi spurgte dem.
“Det vi primært prøver at sætte os ind i, det
er alt det nye teknik. Vi prøver at følge med”,
(Preben, 75 år, Sønderris).
Lad os slå det fast med syvtommersøm:
Forkantsdanskerne er ikke teknologiforskrækkede. De er derimod beskedne. Når vi
spørger dem til deres brug af nymodens teknologiske dimsedutter, svarer de vævende.
”Jaaa, jooo, vi forsøger da at følge lidt med”.
Mens deres Sonos højtaler spiller lystigt, og
de holder sig opdateret på børnebørnenes
gøren og laden på Facebook via deres iPad
Air 2. Teknologiforskrækkede? Ikke rigtig.

“Så bruger jeg jo internettet. Jeg har en iPad
(...) Jeg er på Facebook. Og så spiller jeg
også nogle spil”, (Grethe, 68 år, Ebberup).
Oooooog vi trækker lige vejret her. Siger vi så,
at alle i Forkantsdanmark er teknologieksperter, og at alle hjem er fyldt med produkter, der
sporter det velkendte æblelogo? Nej. For lige
som byboere er forskellige, er forkantsdanskerne det også.
”Der er ældre mennesker i Tønder, som er
digitalt udfordrede. Men dem er der lige så
mange af i Aarhus”, (Kristina, 28 år, Tønder).

80% af forkantsdanskerne oplever, at
it og moderne teknologi
giver dem mange
fordele i hverdagen

Der findes med garanti danskere i Forkantsdanmark, som er teknologiforskrækkede. Som
har ti tommelfingre på et tastatur og som aldrig har betjent et SmartTV. Men de findes
med garanti også i både mellemstore og store
byer.

FIRSTMOVERS, SLOWMOVERS
– ELLER BARE HELT ALMINDELIGE?
Der hersker efterhånden ingen tvivl om, at de
forkantsdanskere, som vi har besøgt, er rimelig godt kørende, når det kommer til teknologi. Men hvad med mediebrugen i Forkantsdanmark helt generelt? Ligger mediebrugen
milevidt fra den gennemsnitlige danskers
fjernsynskiggeri, snapchatteri og avislæsen?
Eller ligner forkantsdanskernes mediebrug
den gennemsnitlige danskers til forveksling?
Tal fra Kantar Gallup Index Danmark viser os, at
91% af forkantsdanskerne bruger internettet,
mens dette tal for den gennemsnitlige dansker ligger på 93%. Samme tendens gør sig
gældende, når vi ser på brugen af internettet
via forskellige devices: Forkantsdanskerne ligger et par procentpoint under gennemsnitsdanskeren, når det kommer til brug af internettet på mobil, tablet og computer, men
generelt ligner de hinanden meget.
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”…og så bruger vi jo internettet. Hele tiden”,
(Herdis, 52 år, Børkop).

52%

52%

af sydvestjyderne
er tilsluttet fibernet
Kilde: Index Danmark

26%

23%

Når det kommer til avislæsning, er forskellen
på forkantsdanskeren og den gennemsnitlige
dansker større. Forkantsdanskerne læser Ekstra Bladet lige så meget som gennemsnitsdanskeren, mens Jyllands-Posten oftere læses
af forkantsdanskere end af den gennemsnitlige dansker. I læsningen af Berlingske og Politiken er der stor forskel på de to målgrupper,
hvor væsentligt flere gennemsnitsdanskere
læser disse. På ugebladsfronten stikker forkantsdanskerne dog i den modsatte retning:
Ugebladslæsning er deres game, og særlig
Familie Journalen får forkantsdanskernes opmærksomhed.
Faktisk er ugeblade ikke det eneste medie,
som en større del af forkantsdanskerne anvender sammenlignet med gennemsnitsdanskeren: Forkantsdanskerne elsker at se TV.
De ser mere DR1, TV 2, TV3 og Kanal5 end
gennemsnitsdanskeren, som til gengæld oftere tænder for DR2, TV 2 Zulu og TV3+.
Når det kommer til de lokale ugeaviser, er
forkantsdanskerne i en helt anden liga end
gennemsnitsdanskeren. Mere end 50% af forkantsdanskerne læser lokale ugeaviser omdelt
i Jylland. Sagde de mere end 50%?! Altså over
halvdelen? Ja, det gjorde vi.
“Vi får alle ugeaviserne og alle reklamerne“,
(Leif, 55 år, Børkop).
“Vi får Thistedavisen elektronisk. Og Nordjyske e-avis. Og Berlingske”, (Hans, 63 år,
Skyum).

SYDVESTJYDER

FORKANTSDANSKERE

ALLE
DANSKERE

I kapitlet Reklamer i øjenhøjde fortalte vi om
forkantsdanskernes brug af lokale ugeaviser og lokale dagblade i forbindelse med tilbudssøgning, og nu kan vi påvise, at mere
end halvdelen af forkantsdanskerne i Jylland
faktisk læser – ikke bare får, men læser - den
lokale ugeavis.
Samtidig ser vi, at forkantsdanskerne – ikke
overraskende – overindekserer sammenlignet
med totalbefolkningen på næsten alle lokale
dagblade.

78

60%

af forkantsdanskerne
ser tv for at blive
underholdt

50%

af forkantsdanskerne
læser aviser for at
blive inspireret

55%

af forkantsdanskerne
læser nationale aviser

59%

af forkantsdanskerne
læser regionale aviser
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Endelig ser vi, at Facebook, Snapchat, Instagram, LinkedIn og Twitter
ikke er forbeholdt en bestemt befolkningsgruppe, men for alvor er blevet allemandseje. Forkantsdanskerne ligger et par procentpoint efter
gennemsnitsdanskeren i adgangen til statusopdateringer, likes og hundefiltre, og samtidig viser data fra Facebook, at forkantsdanskerne er
endnu mere aktive på sociale medier end gennemsnitsdanskeren. På
tværs af aldersgrupper ser vi, at forkantsdanskerne både liker og klikker
på opslag oftere end gennemsnitsdanskeren.

Bruger
internettet
minimum
ugentligt

93% 91%
84%

Danskere i byer med under
10.000 indbyggere læser jævnligt....
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67%
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4% 4%

Hverdagsaviser –
læser minimum
halvdelen

72%
67%

Har profil
på sociale
medier

Kilde: CCS
37%
22%

Facebook

LinkedIn

Danskere 18+

80

26%
17%
13%

Twitter

Forkantsdansker

28%

26%

21%

Instagram

Snapchat

Kilde: Index Danmark
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10%

Ugeblade –
læser minimum
halvdelen

Tv kanaler –
ser minimum
ugentligt
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7%
6%

6%

4%

4%

Ude og
Hjemme

Se og Hør

4%

Familie
Journalen

Når det kommer til forkantsdanskernes egne holdninger til de forskellige medietyper, siger næsten 40% af forkantsdanskerne, at de foretrækker den printede udgave af avisen frem for onlineudgaver. Her overindekserer
de en smule sammenlignet med gennemsnitsdanskeren. Endelig ser vi, at 40% af forkantsdanskerne siger, at de
er afhængige af internettet, og næsten 80% af dem er opmærksomme, når de bruger internettet på grund af
risikoen for online svindel.
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%
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Jeg bliver ofte
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tilbud og reklamer

Jeg har tendens
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Nu har vi anrettet en buffet fyldt med lækre
retter, der hver især udgør en indsigt om forkantsdanskernes mediebrug. Spørgsmålet er
så, hvad der ryger på din tallerken, og hvad
du kan lade ligge på tag-selv-bordet til den
næste, der skal have stillet sin sult.

MÅLGRUPPEINDSIGTER
ER NØGLEN TIL AT NÅ
FORBRUGERNE
I bogens kapitel om Forbrugsmønstre fortalte
vi dig, at forkantsdanskerne har et rådighedsbeløb, der er højere end gennemsnitsdanskerens. Kunne du tænke dig at få fingrene i det?
Så planlæg din medieindsats med udgangspunkt i databaserede indsigter i målgruppens mediebrug. Lad os give dig et eksempel.
Vi ved, at mere end halvdelen af forkantsdanskerne læser lokale ugeaviser i Jylland, og i
kapitlet om Reklamer i øjenhøjde fortalte vi,
at forkantsdanskerne ofte foretager køb på
baggrund af en annonce i en lokal ugeavis. Vi
fortalte også, forkantsdanskerne foretrækker
lokal kommunikation, som er i øjenhøjde. Og
nå ja, vi har også vist dig, hvor langt forkantsdanskerne er villige til at køre efter et givent
produkt.
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Det betyder, at en annonce i en lokal ugeavis,
der dækker det område, din forretning befinder sig i, og som henvender sig til forkantsdanskerne med et lokalt forankret budskab i
øjenhøjde, kan være gavnligt i håbet om at få
del i det der rådighedsbeløb, vi snakkede om
før. Måske også mere gavnligt end en landsdækkende kampagne, som ikke altid taler til
forkantsdanskerne i øjenhøjde.

Case

Lær din målgruppe at kende, og vær klar over,
at forkantsdanskerne kan nås flere forskellige steder med den rette kommunikation.
På den måde kommer du på forkant med din
markedsføring.

OK
”STØTTER LOKALSPORTEN”
OK
OK er
er et
et danskejet,
danskejet, multilokalt
multilokalt selskab,
selskab, hvilket
hvilket bebetyder,
at
OK
er
ejet
af
danskerne
selv.
Det
ejerskab
tyder, at OK er ejet af danskerne selv. Det ejerskab
og
den lokale
lokale forankring
forankring understregede
understreger OK
med
og den
OK med
konceptet
OK
konceptet ”OK
”OK støtter
støtter lokalsporten”.
lokalsporten”.Her
Hergiver
gav OK
de
de danskere,
danskere, som
som tanker
tanker ved
ved en
en OK
OK benzintank,
benzintank,
mulighed
for
at
støtte
en
lokal
sportsklub
mulighed for at støtte en lokal sportsklub efter
efter eget
eget
valg.
På
den
måde
viser
OK,
at
de
er
lokalsamfunvalg. På den måde viste OK, at de er lokalsamfundets
dets benzintank,
benzintank, og
og at
at de
de støtter
støtter de
de initiativer,
initiativer, som
som
finder
sted
her.
finder sted her.
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Lokal
journalistik
S Å DA N TI L R E TTE L Æ G G E R DU BE DS T
L O K A L J O U R NA L I S TI K

K A P I TE L 8
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I en tid hvor printaviser er udfordrede på deres eksistensberettigelse, er det interessant
at undersøge netop de lokale nyhedsmedier,
idet vi ser, at over halvdelen af forkantsdanskerne læser lokale ugeaviser.

28%

af forkantsdanskerne
kan ikke undvære
deres avis. Blandt ikkeforkantsdanskerne har
22% samme holdning
HVAD KAN DE LOKALE
NYHEDER?
Hvad er det, der gør lokalaviserne til noget så
særligt, at over halvdelen af alle forkantsdanskerne i Jylland læser dem? Hvad kan de?
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”De kan jo ikke noget, men det er det, der interesserer mig. Der er jo ingen forskel på, hvad
der sker nede i Aarhus kontra det, der sker i
Asaa, men det interesserer mig ikke, hvad der
sker i Aarhus. Det interesserer mig mere, hvad
der sker lige her omkring mig. Det er det, der
er vigtigt for mig jo”, (Thomas, 37 år, Asaa).
Okay. Thomas siger, at lokalaviserne og de lokale nyheder ikke kan noget særligt. Ud over
at fange hans interesse. Fra et marketingperspektiv er det topinteressant, at en forbruger
siger, at det, der fanger hans opmærksomhed,
ikke kan noget særligt.
Det lader til, at mange af forkantsdanskerne
faktisk deler denne holdning. Da vi spurgte
Grethe på 68 år i Ebberup, om hun læser den
lokale avis, svarede hun ”selvfølgelig”. Da
Grethe så blev spurgt, hvorfor hun så læsning
af lokalstof som en selvfølge, var svaret “ja,
fordi man skal følge med, jo!”.
“De lokale nyheder, dem synes jeg har en
stor værdi for os allesammen i et nærsamfund”, (Alice, 75 år, Sønderris).
Forkantsdanskerne har svært ved at sætte
fingeren på, hvorfor det er så vigtigt at følge
med i lokale nyheder – det er det bare.
I dette studiets spørgeskemaundersøgelse
har vi spurgt forkantsdanskerne, hvordan de
bliver opdateret på nyheder. 42% af forkantsdanskerne bliver opdateret gennem lokale
ugeaviser, mens 24% læser lokale dagblade.

”Hvis man er interesseret i at holde sig opdateret, så er det lokalavisen”, (Leif, 55 år,
Børkop).
De lokale nyheder kan noget: De kan opdatere på det, der fylder i hverdagen. Og faktisk
kan de også noget, som mange andre medier ikke kan: De kan fortælle historierne om
de områder og byer i Danmark, som normalt
ikke trækker jævnlige overskrifter i de landsdækkende medier. De lokale medier dækker
stort og småt i den virkelighed, som forkantsdanskerne befinder sig i. Leif og Herdis læser
glædeligt Børsen, men når de skal finde ud af,
hvor i Børkop der er bål til Sankt Hans, er det
lokalavisen, som opdaterer dem.
“Da jeg boede i København var det sværere
at holde sig up to date med, hvad der sker,
fordi der sker så meget. Man skal virkelig gå
op i det for at kunne følge med i alle de ting,
der sker. Det er nemmere i Skagen at følge
med i det hele”, (Lars, 29 år, Skagen).
De lokale ugeaviser og dagblade formår at
fortælle beboerne de historier, som de landsdækkende medier ikke beskæftiger sig med.
Historierne om den fantastiske forkant, som
taler i øjenhøjde til lokalpatrioternes hjerter.

FORTÆLLINGER FRA DEN
FANTASTISKE FORKANT
“Jeg tror, at man følger mere med i det lokale i områder som vores“, (Peder, 45 år, Harboøre).

Kan du huske, da vi fortalte om de ting, der
er med til at gøre Forkantsdanmark fantastisk?
Lokalpatriotisme var en af dem. Nærhed var
en anden. Det er denne stærke kærlighed
til bopælen og fællesskabet med dem, man
deler bopælen med, der trækker forkantsdanskernes interesse mod de lokale nyhedsmedier.
”Så skal man lige se, om ens egne børn er
med på billedet. Det er sådan nogle ting, der
betyder noget for mig”, (Thomas, 37 år, Asaa).
I de lokale ugeaviser læser forkantsdanskerne
historier om deres eget liv. De ser billeder af
dem, de kender, og de bliver opdaterede om
arrangementer, som foregår i deres lokalområde, og det er der, lokale nyhedsmediers
berettigelse skal findes. Forkantsdanskerne
vil læse om noget, som er relevant, og valget
mellem de forskellige Sankt Hans-bål er den
virkelighed, som er relevant for beboerne i
Børkop her og nu.
Interessen i at følge med i lokale nyheder kan
i flere tilfælde begrundes med lokalpatriotismen, men vi oplever også, at forkantsdanskerne generelt er meget videbegærlige. De
læser lokale nyheder for at holde sig opdateret om, ja lokalområdet, men rigtig mange af
dem er også interesseret i både nationale og
internationale anliggender.
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Indhold som forkantsdanskerne helst vil læse om

INTERESSERER FORKANTSDANSKERNE SIG OVERHOVEDET FOR ANDET END
LOKALSTOF?
18%

Lokalområdet

14%

Politik indland

11%

Sport

9%

Hus og have

7%

Rejser
Bolig

6%

Kriminalstof

6%

Politik udland

5%

Film, musik, teater og lign.

5%
4%

Teknologi og elektronik
Erhverv og finans

3%

Livsstil og forbrug

3%

Biler

3%

Navne

3%
2%

Debat
Kendte og sladder

1%
Kilde: CCS
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Når forkantsdanskerne bliver spurgt om, hvorvidt de interesserer sig mest for internationale, nationale, regionale eller lokale nyheder,
falder valget for 39% af dem på lokale nyheder skarpt efterfulgt af nationale nyheder, som
helst læses af 35% af forkantsdanskerne.
Dykker vi lidt længere ned i, hvilken type indhold de så interesserer sig for, indtager nyheder om lokalområdet fortsat førstepladsen
på tværs af medier, mens indhold om dansk
politik indtager andenpladsen.
“Sport, politik og bare sådan alment information om, hvad der lige sker”, (Lars, 29 år,
Skagen).
Vi ser et meget bredt felt af nyhedsområder,
som kan fange forkantsdanskernes opmærksomhed, og data viser, at forkantsdanskernes
vifte af foretrukket indhold er lige så bred som
både gennemsnitsdanskerens og ikke-forkantsdanskerens.
Tror du, at forkantsdanskerne læser meget
om kultur? Det gør de. Vi kan nemlig afkræfte
fordommen om, at ”udkantsdanskerne” ikke
interesserer sig for kultur. 35% af forkantsdanskerne placerer film, musik, teater og lignende
i top fem over det indhold, de helst læser.
Det betyder altså, at forkantsdanskerne også
gerne vil læse om teateropsætninger, koncerter og filmanmeldelser, og hvis vi lige går et par
kapitler tilbage, kan du så huske, at forkantsdanskerne er villige til at køre op til 88 km for
en kulturel oplevelse?

Top 5 over danskerne
og forkantsdanskernes
foretrukne indhold
Forkantsdanskerne:
1. Lokalområdet
2. Politik – indland
3. Hus og have
4. Film, musik, teater og lignende
5. Politik – udland og sport
Danskernes:
1. Lokalområdet
2. Politik – indland
3. Rejser
4. Film, musik, teater og lignende
5. Politik – udland og livsstil
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35%

af forkantsdanskerne
placerer film, musik,
teater og lignende i top
fem over det indhold,
de helst læser.

Vender vi blikket mod forkantsdanskernes syn
på kvaliteten af nyhedsformidlingen, er de
tilfredse. 63% af dem mener, at kvaliteten af
nyhedsformidlingen i deres lokalområde er
mindst lige så god som i de landsdækkende
medier.

LOKALPATRIOTISMEN
RUMSTERER FORTSAT
I BEVIDSTHEDEN
Forkantsdanskerne er vilde med nyheder om
deres lokalområde. Den lokale journalistik taler til lokalpatriotismen, og det er netop det,
den lokale journalistik kan: Den omfavner og
anerkender den virkelighed, som forkantsdanskerne lever i, og den skaber genkendelse og
nærvær.
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Dog står de lokale nyhedsmedier også over
for en trussel. Flere af forkantsdanskerne
fortæller livligt om Facebook-grupper, som
har overtaget flere af de roller, som de lokale trykte nyhedsmedier førhen bestred. Facebook lægger nu platform til annoncering af
fodboldkampe, træningstider og invitationer
til arrangementer, og de informationer, som
forkantsdanskerne tidligere slog op i den lokale ugeavis for at tilgå, er nu rykket i cyberspace. De sociale medier er en reel trussel, og
de lokale ugeaviser og de, som indrykker annoncer heri, skal finde en måde at bevare relevansen, hvis lokalpatriotismen ikke skal grundlægges på de sociale medier i fremtiden.
Så hvad skal man tage med sig fra dette kapitel? Forhåbentlig – og i tråd med resten af
bogens tema – har vi fået punkteret nogle
fordomme om ”udkantsdanskerne”. Samtidig
har vi fået placeret den berettigelse, som den
lokale journalistik har i forkantsdanskernes
optik. Fordi den taler til dem og deres virkelighed med et nært perspektiv, er den relevant, og forkantsdanskerne føler sig hørt, set
og talt til i øjenhøjde. På trods af svære tider
for lokale medier, ser vi således reel eksistensberettigelse for lokal journalistik.

Case
SPAR
I 2016 igangsatte Dagrofa-kæden SPAR en strategi
med målet om at repositionere sig, hvilket betød,
at 121 danske SPAR-butikker undergik navneforandringer. Butikkerne fik nemlig samme navn som den
lokale købmand, og pludselig blev det grønne logo
ikke ledsaget af ”SPAR” med derimod af ”Thomas”, ”Malene” og ”Jens Emil”. Navneskiftet var et
tiltag, som skulle præsentere SPAR-butikkerne som
forankrede i de lokalsamfund, de lå placeret i, og resultaterne var ikke til at tage fejl af. Et halvt år senere
tjente købmændene flere penge pr. krone, de omsatte for og kampagnen fik i 2017 tildelt en sølvløve
til Cannes Lions.
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På Forkant
SÅ DA N VI NDER DU
1,4 MI LLI ONER
DA NSKERES HJERT ER

Vi er nået til vejs ende, og vi skal sige farvel til
både ”Udkantsdanmark” og ”Den rådne banan”. Forkantsdanmark er nemlig kommet for
at blive.
Gennem de sidste ni kapitler har vi taget dig
med til den fantastiske forkant. Vi har besøgt
forkantsdanskerne, når de med lokalsamfundet i hjertet sørger for, at den fantastiske forkant lever. Vi har været med, når de kører fra
Hvide Sande til Horsens for at købe møbler,
og det var hyggeligt, fordi der blev gjort en
tur ud af det. Vi har taget dig med, når forkantsdanskerne bruger deres rådighedsbeløb
på elektronik, værktøj og børnetøj, og vi har
vist dig forkantsdanskernes forbrugerrejser fra
inspirations- til loyalitetsfasen.
Vi håber, at turen gennem Forkantsdanmark
har været lærerig. At den har været interessant og nuancerende. Måske har nogle passager været sjove eller overraskende. Alt i alt
håber vi, at vi har givet dig nye perspektiver.
Måske har perspektiverne rykket ved nogle
af dine fordomme, eller måske kan du nikke
genkendende til nogle af forkantens fortræffeligheder. Måske har nogle af dem påvirket
din kommercielle horisont. Hvis du arbejder i
en virksomhed, som har øget omsætning på
agendaen, har perspektiverne forhåbentligt
fået dig til at få øjnene op for Forkantsdanmarks kommercielle potentiale.
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Forkantsdanmark er ikke ”Udkantsdanmark”,
og Forkantsdanmark byder på andet end
tørfisk og traktortræk. Forkantsdanmark har
åbne vidder og dybe skove. Hvide strande og
gule marker. Lys og luft.
I Forkantsdanmark kender alle alle, og man
føler sig tryg og sikker. I Forkantsdanmark
bor der ildsjæle, som nægter at acceptere de
seneste års negative udvikling og som sørger for, at der sker noget i lokalsamfundet. De
kæmper hver eneste dag for at holde den fantastiske forkant i gang og i live.
Vi frasiger os ikke, at der findes perspektiver,
som kan stille spørgsmålstegn ved den positive fremstilling af Forkantsdanmark, men efter 15 år med langt flere negative end positive
vinkler er denne bog blot medvirkende til at
gøre den positive vægtskål en smule tungere.
Det, tror vi, vil klæde debatten.
Vi er nået til vejs ende. Bogen om Forkantsdanmark er slut, men håbet og drømmen om
Forkantsdanmark lever videre. Håbet om, at
dette studie for alvor kan rykke ved retorikken
om Danmarks yderområder og drømmen om,
at danskerne vil tage Forkantsdanmark til sig.
For Forkantsdanmark er fantastisk.
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