
Genstart af læring og 
fællesskaber



Forventningernes samfund

▪ Vi  forventer, at det bliver bedre – helst med omkring 

2,6% om året

▪ De store forventninger til vores liv – det materielle og 

indholdet i livet ikke mindst til fritidslivet 

▪ Det vi selv vælger at engagere os i og bruge vores 

”private tid” på 

▪ Genstart - konkurrence og  nye vaner 

▪ Det stiller store krav til relevans, underviser, aktivitet  

og det fællesskab og den interesse, vi deler 



Tidsånden

på vej mod den nye tid 

▪ En kold  og skrøbelig tid med 
lys forude 

▪ 2. fase med konflikter

▪ Det sidste år alle en stejl 
digital læringskurve på nye 
måder at arbejde, mødes, og 
have relationer på  

▪ Ikke mindst at drive aftenskole 
i LOF og andre steder 

▪ Vi kommer ikke tilbage – ny tid 
ny start



Det svære salg! 

▪ Vækst i ansatte til
marketing og salg

▪ Fald i annoncemarked

▪ Der er en reel eksplosion i 
nye digitale platforme og på 
sociale medier

▪ Stort udbud og muligheder

▪ Vi sparer mere op end 
tidligere

▪ Hvad skal jeg vælge?

▪ Hvad giver reelt medværdi
for mig i mit liv? 



Intelligent salg –

køb og rejse 

▪ Kig på købet – alt for mange ser på salget!

▪ Et køb er en rejse:

▪ Først udforsker vi nye interessante mulighederne –

mest på nettet

▪ Dernæst er det selve købet – aftaler indgået eller 

digitale løsninger fører til køb af kursus og forløb 

▪ Efter købet – følge op digitalt på produktet og kunden 

og holde kontakten løbende – kan også være via 

sociale medier eller løbende kontakt på anden vis. 



Fremtidens Trends 2025



Den uforudsigelige 

Individualisering

▪ Tradition og ritual er til forhandling og under evig 

forandring  i individ, familie og enkelte land/kultur

▪ Fokus på individ og det nære frem for samfund og 

systemer 

▪ Vi vil selv definere det gode liv 

▪ Do It Yourself (DYI) - en del af den bølge, hvor forbrug 

og interesse med til at definere, hvem vi er

▪ Det vi vælger at gøre og forbruge – Identitetsmarkør! 



Det 3. led af den digitale 

revolution 

▪ Teknologi og digitale systemer er centrale i alle typer af 

organisationer og transaktioner 

▪ Vi lever i  en mega- bølge af nye teknologier, der

▪ Muligheden for en ny arbejdsdeling – Digital læring og 

aktivitet og hvad er optimalt i det fysiske rum 

▪ Ikke mindst  det gode samspil mellem formerne 

▪ Innovation af ny tilbud og muligheder med erfaringer fra 

Corona i Next Level for LOF



Sundhedsbølgen 

▪ Det moderne rige menneske er på 
konstant jagt efter evig frelse

▪ Sundhed i familien, fritid og 
arbejde. Forbrug af tid og 
fritidsartikler vokser 

▪ Øget fokus på sundhed på 
arbejdsplads, institution og 
samfundet 

▪ Sundhed – mere fokus det 
mentale, samspil krop og sjæl og 
aktiviteter

▪ Giga vækst i det private selvvalgte 
sundhedsmarked! 



De  nære relationer 
og sundhed

▪ Vi er og bliver mere optaget af 
de nære relationer, vores 
nære familier og venner og os 
selv

▪ Det er deres liv, velfærd og 
livskvalitet, som mange vil 
kæmpe for i fremtiden 

▪ Det vi vælger at investere 
energi og penge i



Naturen

▪ Vi er optaget af naturen i en 
grad som aldrig tidligere

▪ Det moderne menneskes 
længsler efter ren luft, rum, 
tid, samvær og fordybelse 

▪ Vi vil gerne fremme naturen 
– biodiversitet mv.

▪ Læring, fritiden og rejser 



Naturen

▪ Corona har forstærket det 

▪ Uderummet   i skov, have og 
park til afslapning, hygge og 
bevægelse

▪ Nye oplevelser  alene og 
sammen med andre -

▪ Mange har fundet ny vaner og 
glæder ved det mangfoldige 
uderum 



Dyrk og saml selv!

▪ Kombination natur, kvalitet og 
gøre det selv

▪ Mange danskere syntes, at det 
er sjovt at samle bær, svampe, 
øster gerne fra lokale 
skatkammer 

▪ Det er oplevelse, fællesskab 
og glæde over at tilberede det

▪ Det lokale fritidsliv såvel som 
turisme 



Lokal

og fællesskab 

▪ De mange krav - globalisering, 
konkurrence og digitalisering

▪ Uanset alder større behov for 
at høre til;

▪ Det lokale og det fysiske

▪ De uformelle relationer i 
hverdagen  

▪ Efterspørgsel efter den ”ægte 
vare”  i form af nærvær, 
fællesskab, dialog, forståelse 
og reelt engagement

▪ Lokale aktiviteter og  
virksomheder  i vækst 
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Nye fællesskaber 

og relationer 

▪ Livet igennem har vi alle brug for 
nye fællesskaber

▪ Især i overgange 

▪ Gode tilbud tiltrækker – men det 
er relationer, som fastholder os i 
organisation og aktivitet

▪ Kultur, bevægelse eller 
håndarbejde skaber nye 
fællesskaber og giver mennesker 
mulighed for at være del af et 
fællesskab

▪ Corona kan opfattes som en 
livsovergang – hvor man skal 
starte op på ny 



Demografi Danmark

Absolutte tal 2021-2031

2021 2031 Ændring

0-9 610202 683100 72898

10-19 680025 623848 -56177

20-29 778737 755969 -22768

30-39 696670 803373 106703

40-49 748812 685259 -63553

50-59 801153 734190 -66963

60-69 667566 758856 91290

70-79 574688 579108 4420

80-89 236644 376428 139784

90 + 45457 65241 19784

I alt 5839954 6065372 225418

Danmarks Statistik 2020



Generationer i 2030
under 50 år digital indfødt

Generation 68 

Den store under og 
efterkrigsgeneration:

40-tallister, 68-generation

Fra mangel til overflod

P-pillen, rejsegrammofon

Født 1940-54

Generation Jensen

Nyopdaget generation 

stor generation, 

”Jensen” , fordi de er 
almindelige 

Stereoanlægget

Født 1955-66

Generation X

Nå-generationen

Den lille efter p-pillen 

Selvcentrerede, selv-
optagne, udadvendte

Videoen

Født 1967-79

Generation Y

Den mindste generation 

Kvinder ud på 
arbejdsmarkedet

Pc, mobiltelefon 

Født 1980-89

Generation Z
Mellemkrigsgeneration

Stor  familieværdier

Projekt- og curlingbørn

Digital natives

Født 1990-2001

Gen. New Millenium

Efter 9-11 generationen

Kulturel homogen.

1. verdensborger

Wi–Fi (Wireless internet) 

Født 2002 -



Generation Mellemkrig
Født 1919 - 1939

▪ De er  fra  82 til 101 år gamle

▪ Vokset op i mellem to krige 

▪ Et landbrugs og små erhvervssamfund med mangel og 

knappe ressourcer og krise i 30’erne

▪ Fornuftig forbrug – så længe det virker

▪ Nøjsomme og madspild 

▪ Forbrug på oplevelser, tøj og kosmetik

▪ Loyale og taknemmelig brugere – men måske også lidt 

afventende pt. 



Generation 68
født 1940 - 54

▪ De er i alderen 67 til 81 år  

▪ Født under og efter 2. verdenskrig 

▪ Efterkrigsgeneration – periode med mangel og afsavn. 

▪ Velfærdsstatens grundlæggere

▪ De fleste på efterløn eller pension

▪ Aktive og arbejdsomme også som pensionister 

▪ De vil selv bestemme alderdom og seniorlivet

▪ Sundhed og  det gode liv i fremtiden 

▪ Opgør med de gamle autoriteter 

▪ De vil gerne i gang med være på den sikre side 

▪



Generation Jensen
Født 1955 - 66

▪ ca. 55 til 66 år

▪ Pragmatikere med idealer som 68’erne 

▪ Teknologi:  Båndoptager, kassettebånd 1963

▪ Den gamle race på arbejdsmarkedet (A-kasse)

▪ Helheden på arbejdspladsen 

▪ Jones – konkurrence - penge, status og  position  

▪ Som medarbejdere vigtigt at have gang i de rigtige 

projekter med rigtige etik, ide og formål 



Generation X
født 1967-79

▪ ca. 42 og 54 år 

▪ Den ønskede generation (p-pille 1966 - fri abort 1973)

▪ Friere opdragelse og pædagogik 

▪ Micro-elektronik og videomaskinen

▪ Selvsikre og udadvendte – men lidt større problemer, da 
de kom ud på arbejdsmarkedet

▪ Den personlige succes og eget ansvar – My Way

▪ Resultater og dokumentation for, at vi opnår det, som vi 
gerne vil…… KPI



Generations Jensen  og 

X som kunder!

▪ Selvbevidste og kyniske forbrugere og borgere, ikke 
loyale og  myndigheder.

▪ Lækker tilværelse designet og personlig 

▪ Noget som passer til min livsstil og det jeg gerne vil 
signalere til omverden 

▪ Raseri og vrede – hvis man ikke får det ønskede

▪ Nogle har en del penge og valgmuligheder 

▪ Forbrugere og service, Tak ……



De Digitale Indfødte 



Generation Y og Z  

Service

▪ Hurtig, nem, lækker og smart design

▪ 24/7 – What ever – When ever 

▪ Interaktiv og intuitiv til det lette og hurtige køb, 

information og hjælp  

▪ En sjælden gang brug for et menneske, som er 

engageret og har rette god attitude 

▪ ” Når man endelig bevæger sig

ud den fysiske verden !”



Service 



Marianne Levinsen
www.fremforsk.dk

▪ Cand.scient.pol. AU 1992, Institut 
D’Etudes Politiques de Paris og Stanford 
University

▪ Ekspert på fremtiden siden 2006 arbejdet 
professionelt med fremtiden i form af 
foredrag og analyser for danske, 
nordiske og europæiske organisationer

▪ Forfatter og ekspert i aviser og dagblade  

▪ https://www.fremforsk.dk/profil/

▪ https://www.linkedin.com/in/marianne-

levinsen-a565726/

▪ https://www.bestyrelseskvinder.dk/find-

bestyrelsesmedlem/?ew-

text=marianne+levinsen

▪ Mlev@fremforsk.dk

▪ +4520674501

http://www.fremforsk.dk/
https://www.fremforsk.dk/profil/
https://www.linkedin.com/in/marianne-levinsen-a565726/
https://www.bestyrelseskvinder.dk/find-bestyrelsesmedlem/?ew-text=marianne+levinsen
mailto:Mlev@fremforsk.dk


Generationer i Danmark

fra 1919 til 2019

▪ Ny bog af Marianne Levinsen: 
7 Generationer

▪ Print og e-bog format

▪ Gratis på e-reolen 

▪ Bygger på indgående 
dybdeinterview med mere end 
600 danskere

▪ Værdier, forbrug og levevis nu 
og i fremtiden

▪ Print 150 kr.,  e-bog 149 kr

▪ https://www.fremforsk.dk/besti
lling-bog/

https://www.fremforsk.dk/bestilling-bog/

