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Demografi Danmark
Absolutte tal 2018-2028

Kilde: Danmarks Statistik, 2018

2018 2028 Ændring

0-9 623467 700739 77272

10-19 683061 641563 -41498

20-29 778345 759870 -18475

30-39 676658 799866 123208

40-49 769335 673602 -95733

50-59 792609 754776 -37833

60-69 665210 748241 83031

70-79 535730 575100 39370

80-89 212052 349730 137678

90 + 44640 56940 12300

I alt 5781107 6060427 279320



Befolkningstilvæksten i Danske Kommuner 2017-2027

Tilflytning + fødselsoverskud + indvandring



Nettotilflytning til 

kommunerne i 2017





Fremtiden og 
fremskridtet 

▪ Pas på entydige  prognoser

▪ Behov: Boligudbud og service i mindre byer

▪ Mindre byers og områders størrelse og udvikling 
afhænger af flere faktorer:

▪ Geografien – opland og nærhed til større by

▪ Infrastruktur – såvel vej som kollektiv trafik 

▪ Området  DNA og samarbejde på tværs erhverv og det 
offentlige  - visionære borgere/ ildsjæle!

▪ Foreningslivet og aktiviteter i området

▪ Se Bolius By statistik  i kommuner 2006 til 2017



Indkomstfordelingen 
for familier, 2016

(3,51 mio. familier)
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Typisk mindre by og landsby i 
kommunen



Livets nye faser
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Flyttefrekvens i Danmark 
efter alder 
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De 5 vigtigste faciliteter ved 
valg af boligen !



Det der med beliggenhed…

▪ Det vigtigste for børnefamilier er:

▪ Nærhed til arbejde, indkøb, natur, skov og strand, parker og 
legepladser, skolen, børneinstitutioner, off. transport og for 
nogle familie

▪ For seniorer:

▪ Nærhed til indkøb, natur, skov og strand, off. transport og 
også kultur med bio, bibliotek teater og museer, vicevært er 
også populært

▪ Nærhed til cafeer og natteliv spiller ikke nogen stor 
rolle – heller ikke for de unge



Jeg holder af hverdagen 
Mest af alt holder jeg af 

hverdagen ! 

▪ Vores bosætningsundersøgelser viser, at det vigtigste 
er hverdagen og hverdagens forhold

▪ Det er indkøb, adgang til transport, skoler, 
daginstitutioner, sportsklubber, fritidsaktiviteter, gode 
naboer, etc. etc.

▪ Store spektakulære begivenheder kan man køre eller 
rejse efter (Herning får ikke tilflytning p.gr.a. Boxen)

▪ Andre spektakulære tiltag betyder stort set intet



Livsfaser, bolig og bosted

▪ Som helt ung er byen det mest attraktive sted i dag – men 
der er en del undtagelser

▪ Men i familiefasen er parcelhuset, det grønne opland og de 
sikre opvækstvilkår for børnene stadig det mest attraktive

▪ Det er ikke gået af mode at bo i parcelhus

▪ Den mest almindelige samlivsform er det traditionelle 
parforhold – 2/3 af alle familier

▪ Det er masser af mennesker, der gerne vil bo i en mindre 
by – hvis forholdene ellers passer



Hvor skal vi bygge og hvor 
skal vi bo?

▪ Rigtig mange dybdeinterviews over de seneste 5 år

▪ Begynder hvor de bor - Dertil kommer arbejde, familie, venner 
mv, 

▪ Hvis de ikke har særlige forhold, søger de i en cirkel omkring de 
nuværende bolig Hvad kan vi får for hvilke penge? 

▪ Lejeboliger i begyndelsen er attraktive

▪ De vi helst ikke gå på kompromis med boligen standard og 
udformning – så hellere afstand

▪ Derfor kommer udflytningen med prisstigningerne

▪ Tidsånden er med den lille landsby igen



Hvad skal der til for at overleve 
som mindre by og landsby?

▪ Ildsjæle og lokale foreninger og kræfter

▪ Lokalt indkøb – men det kommer med et opland på ca. 800-1000 
familier

▪ Adgang til infrastruktur og kollektiv transport

▪ Der skal være en fortælling fra familie, venner og bekendte at 
komme efter 

▪ Det er langt hen af vejen områderne selv, der vælger deres 
fremtid 

▪ Husk det nu – vi skaber selv livet i småbyerne 

▪ Boliger til leje, så man kan prøve livet af i de mindre byer



De nye mangelvarer:
Den nye luksus

▪ Tid: Afkobling, have tiden til sin egen rådighed

▪ Opmærksomhed
▪ En luksus at være massemedie-fri – at kunne være fuldt sammen med et 

andet menneske

▪ Rum og plads
▪ Udfoldelse, der hvor ingen andre kommer, væk fra bilkøer, monkey-class, 

forsimple sin bolig

▪ Fred og ro – fravær af larm og støj

▪ Natur og renhed: Ren luft, rent vand, mad uden gift

▪ Sikkerhed
▪ Fuldkommen tryghed er en ny luksus – næsten alle steder er 

risikobetonede



Hvad kan landsbyer tilbyde og 
hvad får tilflytterne?

▪ Tid

▪ Rum og plads.

▪ Fred og ro – fravær af 
larm og støj.

▪ Natur og renhed.

▪ Sikkerhed – fravær af 
ukendte eller 
ukontrollable

▪ Nærvær og naboer, der 
hjælper i hverdagen

▪ Social kontrol i 
lokalsamfundet

▪ Foreninger og klubber 
med ildsjæle

▪ Tætte fællesskaber

▪ Det de ikke ville have!



Jesper Bo Jensen

Fremforsk | Center for 
Fremtidsforskning

Saralyst Allé 53
8270 Århus C

E jbj@fremforsk.dk
T 86 11 47 44
M 20 67 45 00

www.fremforsk.dk

Instagram: jesperbojensen

#fremforsk; 

twitter: @JesperBoJensen

Facebook: Fremforsk

LinkedIn: Jesper Bo Jensen  & 

Fremforsk

mailto:jbj@fremforsk.dk
http://fremforsk.itide.dk/vis_bog.asp?AjrdcmntId=131
http://www.fremforsk.dk/

