Flyt dig!
ET FORBRUGERSTUDIE I DANSKERNES FLYTTEVANER
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Forord
Danskerne flytter mere end nogensinde
før, og næsten 900.000 danskere skiftede bopæl i 2019. Det er det højeste tal
i 15 år. Og det bringer Danmark i top to
over flest antal flytninger i Europa. Lige
meget om danskerne flytter to gader
eller 200 kilometer, er flytning en stor
livsbegivenhed, som påvirker danskerne
selv, men også dit brand. Når danskerne
flytter, kastes alle bolde, brands og relationer op i luften, og alt er op til overvejelse. Økonomer estimerer, at danskerne
i gennemsnit bruger mellem 50.000 og
100.000 DKK på forbedringer og indretning, når de flytter. En flytning er hermed
et tidspunkt i danskernes liv, hvor de
bruger mange penge på nye produkter, services og abonnementsordninger.
Samtidig er en flytning et tidspunkt, hvor
mange brands kan miste deres kunder,
fordi alt pludselig er op til overvejelse for
de flyttende danskere.
Spørgsmålet er nu, om din virksomhed
formår at flytte sammen med danskerne,
eller om du forsvinder i flytterodet?
Hos dentsu tror vi på, at der er mere i
danskernes flyttevaner end trailere og
flyttekasser. Danskernes flytninger vidner
om en bestemt tidsånd og har samfundsrelevans og kommercielt potentiale, som
skal afdækkes. Vi vil pakke danskernes
flyttevaner ud én kasse ad gangen, og
du er inviteret med! På dette site kan du
finde information om forbrugerstudiet
”FLYT DIG!”, læse om resultaterne og du
er velkommen til at kontakte en af vores
eksperter, hvis du har spørgsmål til studiet. Skriv til julie.daugaard@dentsu.com
Velkommen til!
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Om studiet
”FLYT DIG!” er et forbrugerstudie, som sætter fokus på danskernes flyttevaner. Vi tror på,
at der er mere i danskernes flyttevaner end
flyttekasser og trailere. Vi afdækker en flytnings betydning for danskerne og undersøger,
hvorfor man flytter – og hvorfor man ikke gør.
Samtidig belyser forbrugerstudiet de vinduer,
som åbner sig for forskellige brands, services
og produkter i danskernes flytterejse med det
formål at identificere det kommercielle potentiale, som gemmer sig i danskernes flyttevaner.

henholdsvis før, under og umiddelbart efter
en flytning, mens det kvantitative datagrundlag består af indsigter fra en spørgeskemaundersøgelse indsamlet af Bilendi med 3000
respondenter. Samtidig suppleres det kvantitative datagrundlag med indsigter fra Geomatics conzoom® segmenteringsværktøj og
data fra vores samarbejdspartnere.
Studiet er udviklet i samarbejde med eBay,
danbolig og Eniig. Bilendi og Geomatic har
bidraget til studiet med data.

Studiet hviler på et solidt datagrundlag, som
indeholder både kvantitative og kvalitative
indsigter. Det kvalitative datagrundlag består
af interviews med danskere, som befinder sig

Forfatterne er: Julie Daugaard, Sofie Skall
Sørensen, Anne K. Devantier, Anne Rosendal
Andersen, Morten B. Petersen, Katrine Lassen
og Mette Riis Jensen.
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Omtale
Indtil videre har vi arbejdet med over 400 marketing- og
mediefolk fra blandt andet Tryg, TV2, BoConcept, Aarhus Universitet, Salling Group, JP/Politikens Hus og Faxe
Kommune. Vi har fået feedback som blandt andet lyder:

“
“

Det var hjernedødt godt. Jeg troede, at
jeg havde indsigt i flytninger - og så blev
jeg blæst omkuld. Fantastisk.

”

Presseomtale
Her kan du læse hvad flere medier allerede har skrevet om studiet:

Godt og grundigt arbejde. Godt med metodegennemgang og det teoretiske modelarbejde. Imponerende set-up.

”

“

Politiken
Vi bliver boede hvor vi bor når vi er bevet voksne
P1 Morgen 31/5
Nyt forbrugerstudie: Danskerne flytter som aldrig før
Dansk Markedsføring
Sådan rekrutterer du nye kunder
Geomatic
Dentsu Aegis Network kortlægger danskernes flyttemønstre med conzoom®

Fornøjelse at se et bureau tage depechen på
eksplorativ research og konvertere dette til
skarpe, kommercielle indsigter og taktikker.
Godt arbejde!

”

Bureaubiz
Skal din virksomhed have del i et forbrug for 33 mia. kroner?
Aarhus Stiftstidende
Danskerne flytter som aldrig før
Boligsiden
Flyttestudie: Vi flytter som aldrig før
Amtsavisen
Danskerne flytter som aldrig før
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Tidsånd og samfundstendens:
Hvad peger danskernes flytninger på?

1.1Danskerne
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flytter mere end
nogensinde før
Vi danskere er det næstmest flyttende folkefærd
i Europa. I 2019 skiftede 892.489 danskere
én adresse ud med en anden; der var altså
næsten 900.000 danskere, der i 2019 fik nyt
sygesikringskort, meldte flytning på borger.dk
og som af uransagelige årsager mistede både
piskeris og klapstole under flytningen.
Siden 2017 er antallet af flytninger steget markant, og tendensen ser ud til at holde ved i
2021. Men hvorfor flytter vi så meget? Umiddelbart lyder det ret besværligt og krævende –
og hvem kan egentlig undvære sit piskeris, som
(åbenbart) forsvinder ud af lukkede flyttekasser
i tide og utide? Men danskerne er modige; De
tager i hvert fald chancen og flytter alligevel –
med eller uden piskeris. Men hvorfor?
De danskere, som vi har interviewet om deres
flytninger, peger alle på, at der er sket et skifte
i den generelle danskers forhold til flytninger.
Både Inger på 68 år og Marie på 22 mener, at
de er mere frie, mobile og forandringsparate
end deres forældres generation. Okay, ro på,
tænker du nok. Respondenterne i en kvalitativ undersøgelse siger, at de er mere mobile
og forandringsparate. Hvad kan man egentlig
bruge kvalitative undersøgelser til? En frygtelig
masse, hvis du spørger os. Men lad os gemme
den diskussion til den dag, hvor vi har samlet
tilpas mange høtyve, så vi kan jagte dem, der
rynker på næsten af den kvalitative metode.
Shame on you.
Vi går videre. Vi har nemlig også kigget bredere
end den kvalitative undersøgelse, som studiet
blandt andet er baseret på.
Vi synes, at det var ret interessant, at respondenterne omtalte deres flytninger som en form
for forandringsparathed. Forandringsparathed
er jo normalt er et buzzword, der bruges i den

type jobopslag, der er så brede, at det vælter
ind med ansøgninger fra alt fra tandlæger til
psykologer. Peger danskernes mange flytninger på, at vi er mere forandringsparate end før?
Og er det en generel tendens, at vi danskere
søger forandring?
Ja. Det er det. I hvert fald hvis vi skeler til nogle
af de elementer, som traditionelt er blevet opfattet som grundstenene i livet: Fast bolig, fast
partner og fast job.

fekt partner spændte måske ben for hendes
vej til kærligheden. Danskerne har altså enormt
høje krav til en partner, og det kan betyde, at
vi skifter vores partner mere end nogensinde
før. I hvert fald er antallet af skilsmisser næsten
blevet tredoblet fra 1950 og frem til 2017.
Danskernes forandringsparathed ses altså
både i antallet af flytninger, skift af fast partner og endda også i skift af fast job. Antallet af
årlige jobskift er steget med 151.244 skift fra
2009 og frem til 2017.
Okay. Så vi skifter bolig, partner og job som
aldrig før. Ikke nødvendigvis på samme tid –
det lyder umiddelbart som en endnu større
mundfuld end at forstå sin selvangivelse.
Kan du huske for lidt siden, hvor vi placerede
bolig, partner og job som nogle af grundstenene i danskernes liv? Selvom vi ville elske
at tage for æren for den analogi, må vi hellere
introducere Abraham. Maslow, forstås. Det var
nemlig ham, der tilbage i 1943 udviklede en
pyramide, som han gav det utroligt beskedne
navn ”Maslows behovspyramide” #ananasiegenjuice
Pyramiden ser sådan ud. Måske du kender
den. Måske ikke. Det gør du nu.

Da Maslow udviklede pyramiden, placerede han fast bolig, fast partner og fast job i
bunden af pyramiden i det lag, der indeholder tryghedsbehov. Så langt, så godt. Men
hvis disse grundsten skaber tryghed, hvorfor
skifter danskerne så så meget ud i dem? Er
tryghed blevet mindre vigtigt? Er ønsket om
forandring og villigheden til at føre sin forandringsparathed ud i livet blevet vigtigere end
behovet for en tryg base?
Måske. Før-coronapandemien så vi i hvert fald
signaler i danskernes adfærd, der pegede
på, at det forholder sig sådan. Dynamik før
tryghed. Optimering før sikkerhed. Selvrealisering før ro. Forandring før tradition.
Danskerne var villige til at skifte de trygge grundsten i deres liv ud til fordel for dynamik og
mobilitet. Bolig, partner og job var ikke længere elementer i livet, der gav tryghed bare
sådan. Næ nej. Bolig, partner og job skulle
alle leve op til vores egoistiske krav og behov
for selvrealisering.
Da den globale pandemi ramte Danmark,
så vi dog, at danskerne søgte længere ned i
behovspyramiden, og tryghed, sikkerhed og
tilhørsforhold igen blev essentielle. Måske
for en stund, måske mere permanent? Det vil
post-coronatiden afslører om et år eller to.

Her kommer en lille tankeøvelse: Kig på dine
kollegaer, hvis du sidder på din arbejdsplads.
Hvis du sidder derhjemme, så tænk på dine
venner. Hvor mange har boet i sin nuværende bolig for altid? Hvor mange har kun haft
den ene partner, som de har lige nu – hvis de
overhovedet har en? Hvor mange har været på
deres arbejdsplads i det, der ligner en menneskealder?
Lav nu samme tankeøvelse med dine forældres
eller dine bedsteforældres generation. Er der
forskel på skift af bolig, partner og job? Det er
der sandsynligvis.
Danskerne flytter mere end nogensinde før.
Forskellen mellem antallet af danskere, der flyttede i 2013 og 2019 er på plus 50.000 danskere. Danskerne er altså klar på forandring i form
af et skift af de faste rammer.
Udskiftning af boligen er ikke det eneste, som
danskerne er klar på. Kravene til en partner stiger, og mulighederne for at blive en vaskeægte
serial dater har aldrig været større. Programmer
som ”Gift ved første blik”, ”For lækker til love”
og ”Dagens mand” præsenterer de høje krav,
som danskerne kan have til en partner. Hvem
husker ikke Birgitte og Martin aka. City Girl og
Country Boy fra ”Gift ved første blik”? Birgitte
og Martin blev skilt, og Birgittes krav til en per-

Selvrealisering
Egobehov
Sociale behov
Tryghedsbehov
Fysiske behov
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1.2En ny tidsånd flytter
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ind: Fra tradition til
forandring
I forrige kapitel fortalte vi dig, at vi danskere er
mere forandringsparate og mobile end tidligere
generationer. Så langt, så godt. Vi fortalte dig
også, at vi i forbindelse med undersøgelsen af
danskernes flyttevaner ser et skift i den tidsånd,
der hersker i vores lille kongerige. I stedet for at
lade vores handlinger være styret af tradition og
”vi gør bare, som vi plejer”-tankegangen, lader
danskerne i højere grad tanker om selvrealisering og opfyldelse af egne behov være bestemmende for udformningen af deres liv. Jaja, tænker du nok, men hvad har det med flytninger at
gøre? Og hvor er vi glade for, at du spørger.
Danskernes forandringsparathed har faktisk
sådan ret meget med flytninger at gøre. Jo, det
har det altså. Danskerne flytter nemlig tit for at
skabe de forandringer i livet, som de hungrer efter. At skifte ét sæt nøgler ud med et andet giver
danskerne en følelse af, at der sker noget i deres
liv. At de flytter sig. Ikke bare fysisk, men mentalt.
Ønsket om forandringer betyder, at danskerne
oplever flytninger på en helt ny måde. En ny
bolig er ikke en endestation, men et stop på
vejen. Og med udgangspunkt i den tankegang
peger vi i undersøgelsen af danskernes flyttevaner på tre nye måder at tænke sin bolig på i
kraft af overgangen fra tradition til forandring.
Hold på hat og briller, kuglepind og iPhone,
databehandleraftaler og kleenex, eller hvad du
nu lige har i nærheden. Det her bliver godt.
Det første symptom på overgangen fra tradition til forandring er, at danskerne ikke længere
vælger en bolig for livet.
Idéen om, at et huskøb foregår således:

”Jeg er vild med det her hus. Det passer perfekt til
både de behov, jeg har nu og i fremtiden. Her skal
jeg bo resten af mit liv.”
Gælder ikke længere.

Fair nok. Nogle gange ser tankerne om et
huskøb faktisk ud som oven for. Men det sker
sjældnere og sjældnere. Alt med måde.
I stedet for at købe en bolig for livet, vælger
danskerne i stedet en bolig til livet. En drømmebolig behøver ikke nødvendigvis at opfylde
alle de behov, som kan opstå. Danskernes liv
er blevet så omskiftelige og fleksible, at det
ikke længere giver mening for dem at vælge
en bolig for resten af livet. I stedet vælger de
en bolig, som opfylder nu-og-her behovene.
Det kan altså godt være, at man som førstegangskøber godt ved, at man på sigt gerne vil
have tre børn, og derfor på sigt får brug for tre
børneværelser. Men faktum er nu en gang, at
man lige nu kun har et barn og derfor kun har
brug for et børneværelse.
Malou på 30 år, som er flyttet i rækkehus med sin
kæreste og datter på 7 måneder, siger det ret fint
Mange af vores forældre har, da de købte bolig
i slut 70erne eller start 80erne, tænkt ”her skal
vi bo de næste 30 år, og vi skal nok få betalt det

” Her skal vi bo de næste 30 år, og vi skal nok få
betalt det her hus ud”
her hus ud”. Den måde tror jeg ikke, at vi kommer til at købe hus på. Jeg tror, at vi kommer til
at købe hus på en følelse af, at her vil vi gerne
bo lige nu, da det passer til vores behov nu. Er
det så 5 år eller 10 år - det kan være svært at
sige. Jeg tror ikke, vi kommer til at bo et sted
i 30 år.
Fra tradition til forandring. Fra en bolig for
livet til en bolig til livet.
Det andet symptom på, at der er sket noget
med den måde, som danskerne køber bolig
på, ses i de investeringstanker, som danskerne
går med. Og bliv bare hængende – vi går udenom rente- og lånesnakken i denne omgang.
Nå, fokus.

Danskerne regner altså ikke længere med, at
de skal bo i den samme bolig i resten af deres
liv. Det betyder, at deres tankegang er blevet
mere kortsigtet end langsigtet. Flere peger på,
at køb af en bolig ses i kortsigtet perspektiv
med fokus på boligmarkedet, fordi man gerne
vil kunne sælge sin bolig videre indenfor en
nær fremtid. Det er nemlig rart at have lidt guld
på kistebunden, når nye behov opstår, forstås.
I stedet for at se sit huskøb som en langsigtet
investering ser danskerne altså boligen som en
kortsigtet investering, der skal kunne give et
afkast indenfor en nær fremtid.
Fra tradition til forandring. Fra langsigtede
til kortsigtede investeringer.
Den tredje og sidste symptom på danskernes
nye syn på deres bolig tager udgangspunkt
i to modsatrettede tendenser. Heldigvis er vi
danskere fantastisk løsningsorienterede, så
bare rolig. Det her ender godt.
Vi har tidligere fortalt, at danskerne er mere
optagede af egoistiske behov og selvrealisering. Vi vil gerne være så unikke som muligt, og
hverken partner, job eller bolig går fri: Vores
idealer og personlighed skal skinne igennem.
Der er bare liiiiiiige et lille problem i det.
Vi har jo lige sagt, at danskerne ser deres bolig
som en kortsigtet investering, og at der er stort
fokus på at kunne sælge boligen videre. Det
betyder, at danskerne bliver mindre modige,
når de får lavet nyt køkken, bad og bryggers.
Måske du kan huske badeværelset fra dine
forældres eller bedsteforældres hus. Ringer
brune klinker og et mosgrønt toilet mon en

klokke? Det vil det nok gøre for de fleste. 70’er
badeværelset var farverigt og personligt. Den
type badeværelse ser man ikke rigtig længere.
Højglans. Rene linjer. Nordisk minimalisme.
Hvid. Sort. Grå. Upersonlig?
Det er i hvert fald ikke en stil, der afskrækker
fremtidige købere, og det er ret vigtigt. Hvis
man ser sin bolig som en kortsigtet investering, der skal kunne sælges videre.
Men hvad gør man så, når ens bolig er stort
set magen til naboens, men man stadig har
en drøm om, at boligen skal repræsentere ens
personlighed?
Man går selvfølgelig all-in på flytbar indretning.
Hvis badeværelset partout skal være hvidt,
kan man jo peppe det op med grønne håndklæder, der fortæller ens gæster, at man ikke er
en stereotyp, men derimod en super frisk type,
der nogle gange udskyder støvsugningen eller
lader sine børn spille på iPad i mere end de
9½ minut om dagen, som forskerne ellers (an)
befaler.
Fra tradition til forandring. Fra en bolig med
personlighed til en personlighed med en bolig.
Danskerne flytter mere end nogensinde før.
Det betyder, at deres syn på flytninger har
ændret sig. Deres syn på livet har ændret sig.
Og det betyder, at danskerne ændrer sig. Som
mennesker. Og hvad sker der, når mennesker
ændrer sig? Så ændrer de sig som forbrugere.
Og det er forbrugerne, der kan ændre din forretning.
Fra tradition til forandring.
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1.3Rodløse børn
Ej, var der lige lovlig meget clickbait over den
overskrift der? Ja okay, det indrømmer vi gerne.
Men hey, vi vækkede din nysgerrighed, og nu
har vi din opmærksomhed, ikke?
Danskerne er vilde med at flytte, og de flytter
mere og mere. Dog er jagten efter nye græsgange, et ekstra børneværelse eller nogle sejere
naboer ikke helt uden konsekvenser. Når danskerne flytter, fjerner de sig fra de vante rammer,
og særligt børn kan opleve en flytning som en
stor krise i deres liv.
Magrethe Brun Hansen, som er børnepsykolog,
beskriver meget fint, hvordan en flytning kan
have konsekvenser for børn:

”Børn planter rødder det sted, de bor. De rødder
er svære at rykke op. Hvis de rykkes op, mister
børn en del af deres relationer. Børn i familier,
der flytter meget, får et tab af tilknytning. Det
kan resultere i, at børn ikke orker at skabe dybe
og nære relationer til andre på sigt.”
Margrethe siger altså, at det kan have konsekvenser, hvis børn flyttes meget, og vi ser faktisk
tal, som peger på det samme: At børns flytninger kan gøre dem til rodløse voksne.

18 år. Hvis vi krydser antallet af flytninger inden
18 års-alderen med danskernes flyttefrekvens
som voksne, fås denne graf:
Lavfrekvente flyttere er de danskere over 18 år,
som flytter mindre end gennemsnittet, mens
højfrekvente er – surprise – de danskere over
18 år, som flytter mere end gennemsnittet.
Grafen viser, at der er markant flere lavfrekvente flyttere, som er flyttet nul gange inden 18 års-alderen, end der er højfrekvente.
Omvendt kan man se, at flere højfrekvente
end lavfrekvente flyttere er flyttet mere end
fire gange som børn. 27% af de højfrekvente
flyttere har skiftet bolig mere end fire gange
som børn, mens blot 13% af de lavfrekvente,
voksne flyttere har flyttet mere end fire gange
som børn.
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Tallene peger på, at når man flytter meget
som barn, så tager man den vane med sig
videre i voksenlivet. Flytter man meget som
barn, er der sandsynlighed for, at man også
flytter meget som voksen. Om man så føler sig
rodløs eller ej, ved man bedst selv.
40%

Hvor mange gange har du flyttet inden du blev 18 år?

27%
Lavfrekvente

Højfrekvente

13%

11%

9%

17%

14%

21%

24%

I vores undersøgelse har vi spurgt danskerne
om, hvor mange gange de er flyttet inden fyldte
24%

14

bliver rodløse voksne

1.4Flytter danskerne
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ind i fremtiden?
Indtil nu har vi fortalt en masse om, hvordan
danskernes flyttevaner ser ud lige nu. Men
hvad med fremtiden? Hvad kan vi forvente af
danskerne? Og kan vi gøre noget for at forberede os på fremtidens forbrugere?
Seneste melding er desværre, at vores krystalkugle er i restordre, så vi kan ikke sige noget med sikkerhed. Det betyder også, at I må
vente med at få forudsagt slutningen på Game
of Thrones, og om Facebook også eksisterer
om 10 år.
Det betyder dog ikke, at vi ikke vil sige noget.
Det vil vi hjertens gerne. Du må bare ikke holde
os op på det. Medmindre vi har ret. Så tager vi
al æren, det er klart [blinkesmiley]
Vi tror, at fremtiden byder på flere flytninger for
danskerne. Den opadgående kurve fortsætter,
og flere og flere danskere flytter for stille deres
sult efter forandring. Vi tror dog også, at der
sker noget andet med vores flytninger og vores
måde at tænke bolig på.
I fremtiden vil danskerne vende blikket mod
Forkantsdanmark. Udkanten er blevet til Forkanten, og den er kommet for at blive. Det
samme er fleksboligen. En fleksbolig er en
helårsbolig, som tilbyder danskerne noget andet end deres primære helårsbolig. Med en
helårsbolig i Forkantsdanmark får danskerne
natur, plads og afveksling fra deres bybolig.
Med en fleksbolig får de altså den forandring,
de hungrer efter, men uden at flytningen bliver
et totalt farvel til én bolig. I fremtiden tror vi
altså på, at danskerne i højere grad vil forsøge
at både puste og have mel i munden samtidig.
Med en fleksbolig kan danskerne flytte imellem
to forskellige boliger efter behov, og en flytning bliver ikke længe en ubekendt faktor, men
derimod en velkendt begivenhed i danskernes
fremtid. Fleksbolig er fremtiden.

Og nu: Ingen bureaurapport uden en snak om
teknologi. Det ved alle.I fremtiden får teknologi
stor betydning for vores flytninger. Selvkørende biler er blot et eksempel på teknologi, der
kommer til at ændre vores opfattelse af transporttid til og fra arbejde. Og ja, vi har tjekket;
filmrettighederne til betragtningen om, at teknologi kommer til at påvirke menneskets liv er
desværre snuppet. Lige for næsten af os. Og vi
brugte ikke engang en krystalkugle til den forudsigelse. Unfair hold.
Nå, tilbage til flytninger. Danskerne har en lang
række grunde til at flytte: Ønske om større
have, brug for mere plads, forandring. Drømme
er der nok af. Men der er også faktorer, som
forhindrer, at drømmene bliver ført ud i livet.
Job. Familie. Venner.
Man kan uden problemer drømme om at flytte
fra Aarhus til Hvide Sande for at komme tættere på bølgebrus og blæst. Men er faktum, at
hvis ens job, venner og familie befinder sig i
den jyske hovedstad, så er der altså langt fra
tanke til handling. I hvert fald lige nu.
Fremtiden byder på mere fleksible flytninger.
Flytninger, som i endnu mindre grad end nu er
bestemt af ydre faktorer. Hvis man har lyst til
at flytte fra Aarhus til Hvide Sande, så gør man
det. Fordi man vil. Og fordi man kan.
Vi spår – med eller uden krystalkugle – at fremtiden og den teknologiske udvikling kommer
til at skabe pendlersamfund, hvor danskerne
bosætter sig nøjagtig, hvor de vil, fordi infrastruktur og det at transportere sig fra A til B ikke
længere er en udfordring.
Sidst, men absolut ikke mindst: Danskerne kommer til at flytte meget i fremtiden, og mange af
de grunde, der motiverer danskerne til at flytte
nu, kommer helt sikkert til at følge dem ind i

fremtiden. Men vi tror altså også, at der kommer nye grunde til at flytte, og nye måder at
flytte sammen på.
De seneste år har vi set en stigning i antallet af
husstande, hvor der bor mere end en familie.
Hjem, hvor man flytter sammen i flere familier
eller generationer, fordi man deler interesser,
værdier og livssyn.
I fremtiden vil se flere grupperinger, hvor man
flytter sammen med ligesindede; ikke kun
i huse, men også i mikrolandsbyer, hvor indbyggerne forenes om at synes, at alt i køle- og
køkkenskabe skal være økologisk, at AGF (kom
så de hviiiie) er Danmarks bedste fodboldhold
eller at livet nu en gang er bedst, når man
kører på løbehjul.
Grupperingerne er mange, og det samme
er muligheden for og villigheden til at skabe
denne type beboelsesfællesskaber. Mikrolandsbyer er fremtiden.
Flytninger er fremtiden.
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Kommercielt potentiale: Er der penge i det?
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køber flest danskere
under en flytning
Næsten 900.000 danskere skiftede én adresse
ud med en anden i hhv. 2017, 2018 og 2019.
Og når vi siger ”næsten 900.000”, så mener vi
egentlig 896.513 danskere i 2017. Bare for at
være helt præcise. Og nu bliver det spændende.
Sidder du ned? Godt. Vi skal nemlig til at snakke
cash. Moneter, gysser, kilo, klejner, lommeguld,
money, bananer, eller hvad du nu kalder dem.
Penge, altså. Og mange af dem. Hvert år bruger
danskerne 33 milliarder kroner på køb af ting til
boligindretning og renovation i forbindelse med
flytning. HVERT ÅR!
Vi synes nemlig, at 33 milliarder er ret mange
penge. Man kan selvfølgelig erklære sig uenig
i dette synspunkt, men 33 milliarder er nu en
sjat. Det svarer i hvert fald til 21,2% af Danmarks
rigeste mands samlede formue. Danmarks
rigeste mand er for resten Kjeld Kirk Kristiansen,
hvis bedstefar grundlagde LEGO. Og hvis 33
milliarder svarer til 21,2% af Danmarks rigeste
mands formue, så tør vi godt lægge hovedet
på blokken og påstå, at mange mennesker vil
synes, at 33 milliarder er ret mange penge.
Sandsynligvis Kjeld Kirk Kristiansen inklusiv.
Det er rundt regnet alt. Under en flytning bliver
der nemlig købt opbevaring, lamper, nips, gardiner og meget mere til den helt store guldmedalje.
Lamper er den produktkategori, som flest danskere angiver, at de har købt eller udskiftet i
forbindelse med deres seneste flytning. 47% af
de respondenter, som er flyttet inden for de sid-

ste fire år, har købt lamper. Der er altså blevet
langet lamper over disken til næsten halvdelen
af alle dem, der er flyttet inden for de sidste 24
måneder.
Lamperne indtager en flot, flot førsteplads på
listen over de produktkategorier, som flest danskere køber, når de flytter. Og hvordan ser listen
så ud, hvis vi kigger ned mod noget af det mindre ædle metal?
Sølvet går til produktkategorien ”større møbler”, som dækker over, ja, større møbler såsom
sofaer, senge, spiseborde, stole og så videre.
44% af danskerne kaster deres penge efter
denne produktkategori i forbindelse med en flytning. Bronzen går til opbevaring i form af skabe,
garderobe og så videre. Så altså: Den nye bolig
skal kunne lyses op, og der skal være noget at
sidde på og noget at gemme sine sager væk i.
Så langt, så godt. I tabellen nedenfor kan du se,
hvordan hele listen tager sig ud:

Produktkategori

Vores undersøgelse fortæller altså, at mange
danskere køber og udskifter mange produkter
og abonnementsordninger, når de flytter. Det
betyder, at der sandsynligvis også er et stort
potentiale for annoncører, som gerne vil have
en bid af den lækre flødeskumskage/pizza/jordbærtærte/indsæt selv en rund ret, som du kan
lide, som de her 33 milliarder kroner udgør, når
danskerne flytter.

Andel af de danskere, som er flyttet indenfor de seneste fire år, der har købt
eller udskiftet produktkategorien

Købte lamper og belysning

47%

Købte større møbler, for eksempel sofa, seng, spisebord og stole

44%

Købte opbevaring, for eksempel skabe og garderobe

34%

Købte gardiner

37%

Skiftede TV-/bredbåndsudbyder

33%

Købte planter (indendørs/udendørs)

31%

Købte dekoration og nips til hjemmet, eksempelvis vaser og billeder

31%

Købte badeværelsesartikler

30%

Købte hårde hvidevarer

29%

Købte køkkenredskaber/isenkram

24%

Skiftede forsikring

23%

Skiftede el-leverandør

17%

Købte TV/Hi-fi udstyr

17%

Købte haveredskaber

14%

Købte/skiftede ingen af ovenstående

13%

Købte ting til børneværelset

12%

Skiftede bank

11%

Købte nyt køkken

10%

Købte bil

9%

Købte nyt badeværelse

8%
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2.2Sådan ser

flytteprocessen ud
for varekøb
Der er penge i skidtet, som vi siger i Jylland.
Og her er skidtet altså danskernes flytninger.
Og lige nu sidder du garanteret og gnider dig
i hænderne og gnægger som en anden Disney-skurk ved tanken om at få en bid af de 33
milliarder kroner, som vi estimerer den årilge
danske flytteøkonomi til at transportere rundt
i det finansielle økosystem. Men tag lige en
slapper, Jafar, Hades, Scar, Ursula (eller hvilken Disney-skurk, du bedst kan identificere dig
med). Det er ikke så lige til at få en bid af kagen, som man kunne håbe.
Som annoncør kan man sagtens fristes til at
tænke ”Super! Der er mange danskere, der
køber mit produkt, når de flytter. Lad os straks
målrette al vores digitale markedsføring mod
danskere, der kigger på boliger. De må da være
i markedet for en flytning”. Sådan har mange
annoncører og mediebureauer hidtil arbejdet,
og i teorien giver det også rigtig god mening.
Der er bare lige et problem.
Det særlige ved danskernes flytninger er nemlig, at selve beslutningsprocessen strækker sig
ud over en enormt lang periode. En stor del af
de danskere, der flytter, starter faktisk med at
lede efter deres nye bolig op til to år før, at de
faktisk flytter. Og hvis du sælger lamper, køkkener, gardiner eller en hvilken som helst anden
kategori, giver det ikke særlig meget mening at
forsøge at gøre dig relevant for en forbruger,
som egentlig først har brug for dit budskab om
halvandet år. Kan du følge os?

Med den viden skrevet bag øret, er det enormt
vigtigt, at annoncører finder ud af, hvornår lige
præcis deres produktkategori bliver købt i danskernes flytteproces. På den måde kommer vi
nemlig et skridt tættere på at kunne ramme
forbrugerne på præcis det tidspunkt, hvor de
er modtagelige overfor information om et produkt eller en service.
I vores undersøgelse af danskernes flyttevaner har vi spurgt de danskere, som er flyttet
indenfor de sidste fire år, om, hvornår de har
købt eller udskiftet forskellige produkter eller
services i relation til deres flytning. Når vi ved,
hvornår hvilke produkter er relevante i forhold
til flytningen og i forhold til hinanden, kan vi
nemlig skabe mere kvalificerede, digitale målgrupper, som annoncører kan købe ind i. Smart!
Som du kunne se i det foregående kapitel,
har vi spurgt ind til en lang række af produktkategorier og services, og det giver så en frygtelig masse data, som kan plottes ind på en
flyttetidslinje. Vi kløede os i håret, kiggede
spørgende på hinanden, en kollega gik endda
hjem i bare frustration, for hvordan i alverden
præsenterer man lige nitten forskellige grafer
på den samme tidslinje på en overskuelig
måde? Vi grublede længe, men pludselig var
svaret enormt åbenlyst. Man lader simpelthen
bare være. Og det gjorde vi så. Og så stod vi
med denne graf:

Og ja, det er helt med vilje, at oversigten over
sammenhængen mellem farver og produktkategorier er fjernet. Det er nemlig den her
graf, som vi blandt andet tilrettelægger vores
flyttespecifikke, digitale målgrupper efter. Og
dem holder vi på. De er nemlig seje. Men vi vil
gerne fortælle mere om dem.
Som vi har fortalt, er flytteprocessen lang, og
det giver ikke mening kun at målrette sine annoncer mod danskere, der kigger på bolig.
Op imod 80% af befolkningen interesserer sig
nemlig for boligmarkedet, og selvom danskerne flytter som aldrig før, så er det altså ikke
80% af befolkningen, der går og planlægger
at rykke teltpælene op. Desværre.
Så nej, det giver ikke mening at gå efter alle
dem, der kigger på bolig. Sandsynligheden
for, at de er i markedet for lige præcis dit
produkt, er nemlig forsvindende lille. I stedet giver det mening at tage udgangspunkt
i ovenstående graf, kombineret med den flytteviden, som vi har fra vores datasamarbejder
med blandt andet Boliga, eBay (DBA), Geomatic og vores egen dataplatform med data
fra mere end 300.000 websites.
Lad os sige, at du sælger gardiner, og lad os
sige, at vi af grafen kan se, at danskerne oftest køber gardiner umiddelbart efter deres
flytning. Med denne viden in mente giver det
mest mening for dig at annoncere for dine
gardiner lige omkring selve flytningen. På den
måde kommer du både dine konkurrenter og

forbrugeren i forkøbet, fordi du præsenterer
dem for dit produkt lige inden, at de med stor
sandsynlighed har brug for det.
Så altså: Det, vi kan, er at forudsige, hvilket
produkt den flyttende dansker får brug for
næste gang. Og det gør vi ved hjælp af deres
digitale adfærd i relation til den forvirrende
graf, som vi har vist oven for. Og når vi nu ved,
hvornår vi skal ramme forbrugerne, så gør vi
brug af digitale audiences. Et audience er et
fancy, engelsk ord for digitale målgrupper.
Og det kan vi godt lide. Både fancy, engelske
ord, men primært digitale målgrupper. Med
dem kan vi nemlig komme endnu tættere på
at ramme lige præcis de forbrugere, som er
relevante for specifikke produkter.
Som en lille krølle (som slet ikke har været så
lille endda) på vores undersøgelse af danskernes flyttevaner, har vi nemlig skabt fire, digitale flyttemålgrupper, som annoncører kan
målrette deres budskaber imod. Målgrupperne er skabt fra den beskrevne data, og er
ganske enkelt med til at kvalificere de digitale
medieindkøb, der har til formål at ramme danskere, der flytter. Det er eddersmart, og vi ser
allerede sublime resultater hos de virksomheder, der allerede benytter vores flytteaudiences. Og du kan altså godt få en bid af
den kage, som danskernes flyttevaner udgør.
Bare sig til, så skærer vi dig et stykke. Og du
bestemmer helt selv, om det er et stort eller
lille stykke, med eller uden marcipan. Og der
er mere, hvor det kommer fra. Velbekomme.
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Tænk på dig selv. Hvem er du under en flytning?
Er du projektledertypen, der laver lister om at
lave lister, som sørger for at melde flytning til
Post Danmark, bestille flyttebil og som hellere vil
farvesortere sølvskruer, end du vil samle skabe?
Eller er du den hjælpeløse flytter, der har brug
for projektlederen, for hvor i alverden skulle du
vide fra, at man selv skal bestille en flyttebil?
I vores undersøgelse af de flytteivrige danskere,
har vi identificeret fem roller, eller personaer om
man vil, som danskerne indtager, når de flytter.
Der er nemlig mange danskere, der flytter. Og
mange danskere er lig med mange forskellige
personligheder, som har brug for forskellige ting
under en flytning. En projektleder har ikke brug
for, at alting bliver skåret ud i bølgepap, mens
den hjælpeløse måske har brug for lidt ekstra
vejledning, når der skal bestilles nyt internet.
De her personaer kan du bruge, når du skal
udvikle content, produkter og services til de
flytteivrige danskere. De har nemlig forskellige
kendetegnet, de interesserer sig for vidt forskellige ting, og de har brug for forskellig kommunikation. Du skal altså bare finde ud af, hvilken
persona du vil gå efter, og så serverer vi deres
interesser på et sølvfad. Velbekomme.

Rodehovedet

er typen, der uden bekymringer
lader halve eller hele år passere forbi, før de
kommer helt på plads i deres nye bolig. De er
altså lidt langsommere om at komme på plads,
og det gør dem egentlig ikke noget, at alt ikke
står snorlige. Halvdelen af rodehovederne bor
alene, og om det skyldes deres rod eller andre
faktorer, kan vi desværre ikke afgøre. Rodehovedet er en kreativ og idérig type, der er vild
med at have god tid til at forkæle sig selv. Når
det kommer til penge, er rodehovedet en spontan forbruger, der er tilbøjelig til at bruge penge
uden at tænke over det, så med denne persona

er der altså mulighed for at få nogle penge i kassen. Rodehovedets hjerte banker for miljøet, og
interesserne for denne persona kredser om film,
historie og grøn livsstil. Så altså: Hvis du gerne
vil have fingrene i rodehovedet, skal du tale til
deres afslappethed med indhold om eksempelvis miljø eller livsstil.

Handymanden er ham eller hende, der udfører

alt det praktiske under og efter flytningen. Det
er altså handymanden, der svinger hammeren,
malerpenslen og vaterpasset, når flytningen står
på. Handymanden er, modsat rodehovedet,
nem at bo sammen med. I hvert fald bor 87%
af målgruppen sammen med en partner. Handymanden er kedetegnet ved at være mere optaget af lokale anliggender end nationale spørgsmål. Personaen er en solid partner, der holder
sig nede på jorden, og denne stabilitet kommer
også til udtryk i handymandens forbrugsvaner:
Personaen er en indkøbsseddelstype, og vedkommende holder sig allerhelst til sin liste. Så
undgår man nemlig uforudsete udgifter. Handymandens interesser kredser om biler, teknologi og sport. Med denne persona skal du som
annoncør forsøge at tale til det, som er allervigtigst: Nemlig praktikken #nemt.

Projektlederen. Du kender sandsynligvis typen.

Den der ”det skal jeg nok gøre”-type. ”Det
har jeg styr på”. ”Tingene på min indkøbsseddel står i den rækkefølge, som jeg møder produkterne i butikken”-typen. Når det kommer
til flytninger, er projektlederen den person, der
starter hele flytteprocessen med sine drømme
og undersøgelser af boligpriser, nabolag og
muligheder for lån. Projektlederen er også den,
der med totalt overblik koordinerer flytningen
fra første opkald til ejendomsmægleren til bestilling af ny internetleverandør. Når projektlederen rykker ind i en ny bolig, har vedkommende

en lidt anden tilgang til det med at få tingene på plads,
end rodehovedet har. Projektlederen sørger nemlig
for at komme hurtigt på plads efter flytningen, og ser
helst, at alt står snorlige fra dag et. Projektlederen er,
ikke overraskende, en persona, som godt kan lide at
være i kontrol, og 38% kan godt lide at lede andre.
Personaens største force er planlægning, og hvis du
skal kommunikere til projektlederen, skal du huske, at
vedkommende allerede har ret godt styr på det meste.
Sørg derfor for at være en hjælper på sidelinjen frem
for en førerhund. På den måde opretholdes projektlederens ønske om kontrol nemlig.

Æstetikeren

er den, der står for indretningen af et
hjem. Personerne i denne målgruppe synes selv, at de
har god stil, og det understreges gennem køb af det
nyeste indenfor moden. For æstetikeren er et smukt
hjem vigtigere end praktisk orden, så på det punkt
adskiller æstetikeren sig fra handymandens og projektlederens praktiske sans. Denne persona er en kreativ
type, som helst gør tingene på sin egen måde, og så er
popularitet vigtig for æstetikeren. Det viser sig også i
æstetikerens forbrug, som er meget centreret omkring
andres anbefalinger og anerkendelse af internationale,
kendte varemærker. Personaen er altså optaget af luksus og anerkendelse, og personaens primære interesser kredser om sund livsstil, personlig pleje og karriere.

Den hjælpeløse er sådan en type, der skal have hjælp

til det meste under flytningen. Og her dækker ”det
meste” over alt fra bestilling af flyttebil, nedpakning,
indretning, bestilling af nyt internet og hele praktikken
omkring sådan en flytning. Under den seneste flytning
havde 75% af de hjælpeløse andre personer til at udføre de praktiske ting både før og under flytningen.
Denne persona er altså en passiv flytter, der har brug
for hjælp til det meste. Den hjælpeløse er meget optaget af at passe ind, opføre sig ordentligt og undgå alt,
der lugter af fare. Når det kommer til forbrug, er den
hjælpeløse påvirkelig, og personaen synes generelt, at
der er alt for mange beslutninger, som skal træffes i
livet. Den hjælpeløse er den af de fem personaer, der
har mest brug for hjælp, og hvis du skal have fat i de
hjælpeløse flyttere, er det vigtigt, at du tager den i
hånden og gør det nemt for dem. Ellers er der nemlig
risiko for, at de giver op og glemmer dig.
Du kan læse meget mere om de fem flyttepersonaer
HER. (HER SKAL VI FINDE DEN RIGTIGE PDF)
Nu har vi præsenteret dig for fem forskellige roller, som
danskerne indtager, når de flytter. Fandt du dig selv
iblandt? Eller en du kender? Måske drømmemålgruppen for lige præcis dit produkt?
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udfordringer
Nu har vi vist fået det slået fast for alvor: Danskerne flytter mere end nogensinde før.
Betyder danskernes flytteivrighed så, at danskerne har lige præcis nul betænkeligheder ved at
flytte? At valget om at flytte træffes lige så let,
som det er at sige ”så bare et lille stykke mere”,
når fredagskagen går en sin anden omgang om
bordet? Nej.
At sammenligne kage og flytning er lige som at
sammenligne æbler og pærer. Eller, nej. Det er
det faktisk ikke. Æbler og pærer har en hel del
til fælles: Begge er frugter, der begge indeholder 0,1 gram flerumættede fedtsyrer og 1 gram
natrium. Kage og flytning har knap så meget
til fælles. Faktisk har kage og flytning lige præcis intet til fælles. Beslutningen om at spise et
stykke kage er ikke en livsforandrende begivenhed – medmindre du er allergiker og vælger at
smage på mandelkagen. En flytning er derimod
en beslutning, der kan ændre dit liv.
En flytning har mange positive følger for danskerne: En ny bolig med nye muligheder og
muligheden for en ny hverdag. Men overvejelsen om en flytning kan også sætte tankemøllen
i gang:
Hvem bliver mine nye naboer mon? Hvad nu
hvis de er typerne, der ikke klipper deres hæk?
Vi har altid haft gode naboer, men hvad hvis de
nye ikke er gode? Hvad gør man så? Bliver vi
så nødt til at skrive til Mads & Monopolet? Eller
flytter man igen? Torben og Helle flyttede jo på
grund af dårlige naboer…
Alle vores gamle studievenner bor jo her. Hvad
nu hvis vi ikke finder nogen, som vi klikker med i
vores nye nabolag? Og selv hvis vi finder nogen,
som er tilpas søde/sjove/hjælpsomme/åbne,

hvordan i alverden får vi så kontakt til dem? Da
man var barn gik man jo bare over og sagde
”skal vi lege?”, og så var man venner. Det gør
man jo ikke som voksen… Vel?
Tør vi rykke børnene op med rod, bare fordi vi
har fået nyt arbejde/trænger til forandring/har
brug for et større hus? Emma har nogle rigtig
gode veninder i børnehaven, og Victor er blevet
så glad for sit fodboldhold. Vi voksne skal nok tilpasse os, men hvordan tager børnene imod en
helt ny hverdag, hvor de ikke bare bliver fjernet
fra deres venner, men også fra de pædagoger
og lærere, som de er så glade for?
Hvad hvis vi mister relationen til vores venner og
familie? Vi rykker jo længere væk fra dem, og vi
vil selvfølgelig gerne køre for at se dem – men
er de også villige til at køre for at besøge os?
Da Rikke og Andreas flyttede, mistede vi jo kontakten til dem. Risikerer vi at miste vores venner,
fordi vi flytter?
.. Vi ved, hvad vi har. Men vi ved ikke, hvad vi får.
Vil vi virkelig flytte?
Tanker, overvejelser og risikoberegning er der
masser af, når danskerne overvejer at flytte. Så
selvom tallene viser, at danskerne flytter som
aldrig før, så er det for de færreste noget, man
bare lige gør. Der er nemlig en lang række pains
(fancy bureausprog for udfordringer, red.) forbundet med at flytte.
Og hvad skal den viden så bruges til? I det
foregående kapitel fortalte vi jo, hvordan annoncører gennem digitale, programmatiske indkøb
kan ramme danskerne lige i den flyttesituation,
hvor deres produkt er relevant. Og det i sig selv
er jo meget smart. Men det er ikke helt nok.

Hvad der er endnu smartere er nemlig, at man
ved at tage fat i nogle af de pains, som danskerne
oplever i forbindelse med en flytning, kan skabe content, kommunikaiton, produkter og rådgivning, som faktisk er relevant.
Forestil dig en bueskytte, der sigter mod en
skydeskive. Bueskyttens pil er de digitale flytteaudiences, som sikrer, at vi rammer danskerne på
det helt rigtige tidspunkt. Skiven, som bueskytten
sigter efter, er formet som et hjerte, og symboliserer (ja, du gættede det nok) danskernes hjerter.
Som bueskytte er det vigtigt, at man har fornemmelse for både pil og skive. Det samme gør sig
gældende for annoncører. Uden en pil kan man
ikke ramme sit publikum, og uden en skive skyder
man i blinde. Vi har præsenteret dig for pilen. Nu
skal vi snakke om skiven.

Gennem undersøgelsen af danskernes flyttevaner
har vi identificeret fire primære udfordringer, som
danskerne tumler med:
Hvordan bliver det nye naboskab?
Hvordan får man nye voksenvenner?
Hvordan reagerer børnene?
Hvordan fastholder vi relationen til vores gamle
venner?
Vi har allerede præsenteret tankerækken, der relaterer sig til de forskellige udfordringer. Nu vil
vi udfolde de elementer i hver udfordring, som
annoncører skal forholde sig til, når de udvikler
kommunikation.
Og vi har – klassisk bureau – udviklet en model.
Eller rettere: Et kommunikationskompas:
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Spørgsmålet i midten er det, der stilles af den
flyttende dansker. Frygten er den, der skaber
hele udfordringen. Gevinsten er det, som flytterne kan få, hvis udfordringen løses, og endelig er dit job, ja, dit job som annoncør.
Og lad os så komme i gang!
Den første udfordring for danskerne handler
om naboskab. 82.000 danskere er flyttet, fordi
de var utilfredse med deres naboer. 82.000.
Der er altså ret mange mennesker, som ikke
bare har haft en halvirriterende nabo, der altid
klipper hækken to uger for sent, men som i
stedet har haft en nabo så godt gammeldags
træls, at man har set sig nødsaget til at flytte.
Gad vide hvilke episoder, der har udspillet sig
over hækken i det nabolag.
Problemer med naboen kan altså få det til at
løbe koldt ned ad ryggen på danskerne. Og
det er jo sådan set forståeligt nok. Men tænk,
hvis man fik en god nabo. Sådan en nabo,
der kommer forbi med friske hindbær. En, der
gider vande ens blomster, når man er på Mallorca og en, man hilser på om morgenen, selv
inden man har fået dagens første kaffe.
Tænk, hvis en annoncør kunne være den, der
sørgede for at hjælpe det gode naboskab på
vej. Der findes i hvert fald 82.000 danskere,
som kunne have brugt lige præcis den hjælp
lidt tidligere.
Den anden flytteudfordring handler om frygten for, at man ikke finder nye voksenvenner. Frygt for kedsomhed. For ensomhed.
For hvordan finder man egentlig nye venner,
når man er voksen? Og hvordan får man den
spontanitet, glæde og hjælp, som venner i
lokalsamfundet kan give voksne?
Hvis du som annoncør vil have fat i de flytteivrige danskere, og hvis du også gerne vil
ramme dem med indhold, der er relevant (Pro
tip: Relevant indhold er tit en ok god idé), så
forsøg at skabe rum for, at voksne kan finde
sammen i nye venskaber.
Det er aldrig for sent at få nye venner. Det er
din opgave at facilitere indhold, der bringer
det udtryk ud i danskernes liv. På den måde
har de flyttende danskere nemlig en udfordring mindre.

Den tredje udfordring, som de flyttende danskere tumler med, handler om børnene. Det
gælder selvfølgelig kun for de flyttere, der har
børn. Ellers er det lidt underligt.
Børnepsykologer peger på, at en flytning kan
være en krise i børnefamiliens hverdagsliv.
Når børn fjernes fra vante omgivelser, kan
hele familien opleve utryghed og frustration.
Samtidig kan en flytning skabe en ny base for
både barn og forældre, der er medvirkende til
at skabe en positiv livsfortælling.
Din opgave som annoncør er at skabe content, produkter og services, der støtter både
børn og deres forældre i den omvæltning, en
flytning skaber i deres liv.
Den fjerde og sidste udfordring, som sætter
danskernes flytteiver på prøve, handler om
frygten for at miste de gamle relationer samt
disse relationers accept af flytningen.
Når man køber en ny skjorte eller finder en ny
kæreste, er reaktionen fra omgangskredsen
sjældent ”hvad fanden vil du med den/ham/
hende”, men med flytninger er det åbenbart
en anden sag.
”Hvad fanden vil I der?”
Kender du den sætning? Har du selv hørt den?
Sagt den?
Flere af de flyttende danskere har hørt sætningen, der ligger til grund for frygten for,
hvordan relationen til de gamle venner mon
bliver, når man flytter væk fra den fælles base,
man har haft sammen i en årrække.
Hvis du som annoncør vil ramme de flyttende
danskere med content, produkter og services
, som skaber en reel værdi for dem, skal du
muliggøre nærhed på afstand. Vis, hvordan
danskerne kan fastholde relationen til deres
kære, selvom de øger den fysiske afstand.
Hvis du gør det, bliver du en del af løsningen
på en udfordring, som i høj grad bekymrer flytterne. Og hvis du er en del af løsningen, er
du relevant.
Fire udfordringer. Fire tankestrømme, som
bekymrer danskerne, når de overvejer at flytte. Fire udfordringer, som du som annoncør
kan hjælpe med at løse. Sæt i gang.
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3.3Case: Sådan arbejder Danbolig
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med danskernes flyttevaner
Ejendomsmæglerkæden danbolig forsøgt at
imødekomme med værktøjet Vores Nabolag”,
som er udviklet i samarbejde med isobar.
”Vores Nabolag” er en digital platform, der lader danskerne undersøge de nabolag, de overvejer at flytte til. Et boligkøb er nemlig ikke bare en
stor udskrivning, der giver danskerne mursten,
rockwool og et grebsfrit køkken. Når danskerne
køber en bolig, køber de også alt det, der ligger
rundt om: Duften fra bageriet, den lokale sportsklub, smutvejen gennem skolen og iskiosken,
der ifølge de lokale har Danmarks bedste guf.
Man køber en bolig, men flytter til et nabolag.
danbolig har med ”Vores Nabolag” skabt et
værktøj, der hjælper danskerne med at kvalificere deres valg om at flytte. Med ”Vores Nabolag” kan danskerne nemlig finde svar på nogle
af tanker, der fylder i deres hoveder: Er her mon
en god fodboldklub, som kan være med til at
sikre, at børnene falder til? Bor der nogen i nabolaget, der ligner os? Er der nogle gode mountainbikeruter i nærheden, så vi kan udleve vores
interesser?
Selve platformen består af 2161 nabolag, som
danskerne kan gå på udkig i. Hvert af disse nabolag har mere end 40 forskellige datapunkter,
hvorigennem man kan se grundlæggende demografi og interesser for de mennesker, der bor
i det pågældende nabolag. På den måde kan
man altså undersøge sit kommende nabolag –
og undgå, at man køber katten i sækken, hvis
alt man drømte om, var fede mountainbikeruter, og alt man får, er et landskab så fladt som
stemningen i en samtale om fodbold mellem en
Brøndby-fan og en FCK-fan.
danbolig har med ”Vores Nabolag” skabt en
platform, der hjælper de flytteivrige danskere
med at gøre processen mere oplyst og kvalificeret. Og det er noget, som danskerne synes er
ret fedt.
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3.4Otte koncepter til
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brands der vil vinde
flytterne
NU går det løs. Tempo. Er du klar? Vi skal til at
være kreative, skæve og sjove. Vi har snakket
tidsånd, audiences og indsigter. Nu skal vi
snakke koncepter. Vi har nemlig udviklet otte
idéer, som du kan gribe, modellere og arbejde
videre med.
Tiden starter… Nu!
Den første idé er baseret på indsigten om, at
næsten 900.000 danskere flytter årligt. Det er
900.000 danskere, som i 2017 pakkede deres
fysiske bolig ned i flyttekasser, rev teltpælene op
og rykkede til nye rammer. Men hvad med alle
de følelser, oplevelser og minder, som knytter
sig til en bolig?
Har du nogensinde prøvet at stå foran dit barndomshjem og næsten kunne se dig selv som
barn gennem ruderne? Dufte din mors gryderet
og høre radioen, som altid var tændt, som baggrundsstøj til dine forældres samtale?
ForeverYourHome er en virtuel løsning, der
foreviger danskernes hjem. Med ForeverYourHome kan dine børn om fem, ti eller tyve år
mindes deres barndomshjem gennem virtual
reality-briller. På den måde sikres mindet om de
gode stunder, selvom rammerne om livet ændres.
Vi holder lige en pause her, så du kan hente en
kleenex. Stop tiden.
Den anden idé tager udgangspunkt i forskningsstudier, som viser, at nye lyde kan udfordre
vores søvn. Samtidig lider en hel halv million
danskere af søvnbesvær.
Konceptet jegvilsove.dk giver danskerne
mulighed for at sove til den genkendelige lyd
af deres gamle hjem. I samme univers får danskerne serveret forskningsbaseret indhold med

tips til en bedre nattesøvn på sengen – og det
krummer slet ikke. Sov godt og drøm sødt.
Den tredje idé fokuserer derfor på at lette pro-

70% af danskerne svarer i vores undersøgelse, at en
flytning er sværere eller mere kompleks end forventet.
cessen for de danskere, der flytter.
Flytteassistenten er en Facebook-chatbot, som
hjælper danskerne med at holde hoved og hale
i deres flytning. En flytning er nemlig en kompleks størrelse med mange ting, der skal holdes styr på: Skatteændringer, adresseskift, ejendomsmæglersalærer, advokater, banker, skift af
elleverandør, ny sofa og så videre og så videre
og så videre i det uendelige. Flytteassistenten
holder styr på flytningen og husker danskerne
på alle de ting, som de ellers glemmer. Smart.
Vi har allerede fortalt om, at tanken om forholdet
til de nye naboer kan gøre danskerne spændte
som en flitsbue. Med den indsigt i baghovedet
handler den fjerde idé om, hvordan man kan skabe sammenhold og naboskab i lokalområderne.
Det er på tide at bringe gadekampen tilbage.
Og her mener vi altså ikke gadekamp med panserklædt politi og stenkast. Ingen vold, så er I
søde. Tak.
Vi mener selvfølgelig den slags gadekamp, hvor
gaderne i byen stiller op i forskellige discipliner
og kæmper mod hinanden i fodbold, petanque,
rundbold og den slags. På den måde bringes
den lokale patriotisme tilbage til lokalsamfundet, og danskerne får mulighed for at skabe et
bånd til de mennesker, de omgiver sig med i
hverdagen. Og så er det da fedt, hvis man kan
vinde trofæet og hånretten hjem til [indsæt selv
gadenavn].

Indsigten, der ligger til grund for dem femte idé,
handler mest om de unge. 53% af de 18-29-årige

53% af de 18-29-årige er nemlig flyttet i
nden for det sidste år.
er nemlig flyttet inden for det sidste år. Samtidig
er denne aldersgruppe den, som går allermest op
i bæredygtighed. Og det harmonerer ikke sådan
vildt godt med en flytning, hvor der jo går pænt
meget pap, papir, møbler og piskeris til grunde.
Det lyder ikke specielt bæredygtigt. Så hvordan
får man skabt en flyttefeature, som taler til de miljøbevidste flyttere?
Man laver en bæredygtig papkasse, som efter
flytningen kan udfylde flere funktioner end den
klassiske ”hey, flyttekasse, fragter du lige alle
mine dimser fra A til B?” (eller hvad man nu siger
til en flyttekasse). Den bæredygtige papkasse kan
komme med en guide, som viser, hvordan man
kan folde den om og bruge den som eksempelvis sofabord eller reol. Med den bæredygtige flyttekasse kan man gøre flytningen lidt grønnere.
Den sjette idé til indhold, der taler til danskernes
udfordringer i forbindelse med flytningen er
baseret på en indsigt i, at mange danskere har
brug for hjælp, når de flytter. Ikke nok med, at der
er mange ting rundt om flytningen, der skal holdes
styr på, er vi danskerne nemlig også nogle samler-typer, der har enormt mange ting i vores hjem.
Platformen MoveForMe skaber kontakt mellem
dem, der har brug for hjælp og dem, der gerne
vil hjælpe. På platformen kan man altså stille sin
hjælp til rådighed i stil med rengøringshjælp og
børnepasning, og det er win-win for begge parter:
Hjælperen tjener lidt håndører ved at hjælpe, og
flytteren får hjælp til at indtage sit nye hjem.
Den syvende idé forsøger at gøre det nemmere
for de danskere, der flytter sammen med en anden person. Der kan nemlig godt være nogle udfordringer forbundet med at kaste sig ud i den
slags.

Måske du kender det. Du er typen, der gerne vil
have toiletpapiret til at hænge ned langs væggen, mens din kæreste vender det den anden vej.
Hvilket jo er helt forkert! Din roomie er vant til at
skylle tallerknerne af, inden de sættes i opvaskemaskinen og kræver nu, at du gør det samme.
Pjat, tænker du.
Med You, Me & Google får danskerne hjælp til
de diskussioner og uenigheder, som udfordrer
husfreden. Konceptet er et Google-hack, som
sikrer, at du er det brand, der kan svare på danskernes spørgsmål.
Den ottende og sidste idé handler om nabofred.
Vi har allerede snakket om frygten for dårlige
naboer, og vi er altså ikke færdige endnu.
Med konceptet #Nabomance sættes der fokus
på de mange skøre nabostridigheder, som findes derude. For tro os: De findes. Sortglasserede
tegltag, manglende hækklipning og parkering
er bare nogle af de stridigheder, som danskerne
kaster sig ud i. #Nabomance skal få danskerne til
at huske på, at man kommer længst med et smil
og overskud over hækken – også selvom den ikke
er blevet klippet i flere år.
Ooooooog slut. Det var otte idéer. Tog du tid?
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